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Prefaţă 
 
 Avertisment! 
 Această carte nu este un tratat teologic, religios. 
 Această carte nu este o teorie a conspiraţiei. 
 Această carte nu este o operă literară care să producă plăcere simţului artistic. 
 Această carte nu este o lucrare ştiinţifică, nici medicală, nici politică, nici filozofică, nici socială, nici o 
cercetare îngustă şi specializată al unui domeniu oarecare al cunoaşterii umane. 
 Această carte este doar un apel disperat la trezire. La aducerea pe pământ a oamenilor din lumea imaginară 
unde s-au refugiat ca să trăiască. 
 Această carte nu face altceva decât să ofere oamenilor posibilitatea să vadă întreaga imagine a lumii de astăzi. 
Aşa cum este în acest moment şi pe fundalul căreia se pot vedea şi frânturi din viitor. Şi ca orice fotografie nu 
poate fi înţeleasă decât dacă este văzută toată în acelaşi timp. 
 Această carte nu putea fi scrisă în altă perioadă pentru că ar fi fost ignorată chiar şi de către cei care mai înţeleg 
câte ceva din această viaţă. Omul, în general, are un defect extraordinar de greu de combătut. Nu îi vine să creadă 
decât ceea ce vede cu ochii şi simte pe pielea lui. Până şi condamnaţii la moarte care sunt scoşi din celule şi pleacă 
spre execuţie încă mai încearcă să se bucure de o ultimă masă fastuoasă. 
 Această carte este scrisă pentru orice om, fie el deştept, înţelept sau ignorant. Fie că este religios, fie că este 
ateu sau agnostic. Este o oglindă clară în care oricine se poate privi ca să poată alege în cunoştinţă de cauză pe ce 
cale va porni mai departe în viaţă. 
 Această carte nu face decât să ofere posibilitatea de a alege în mod liber binele sau răul. Pentru că ce urmează 
mâine va afecta orice om de pe planetă într-un mod greu de imaginat, indiferent cât de mult se crede acela protejat 
de bogăţia, organizaţia sau anturajul său. 
 În acest moment omenirea este în pericol să-şi piardă şi ultima brumă de libertate pe care o mai avea. Încă un 
pas şi toată omenirea se va prăbuşi într-o prăpastie de unde nu mai poate reveni. 
 Numai un om care cunoaşte realitatea, adevărul, poate alege în mod liber. Fără libertatea de a alege nimic nu 
poate fi posibil. 
 Fii liber, omule! 
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Capitolul I 
Despre apostazia creştinilor 

din timpul „pandemiei“ de COVID-19 
 

                      Motto: „Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor 
                      da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe 
                      cei aleşi.“ (Sfânta Evanghelie de la Matei, cap. XXIV, 24) 
 
 Dacă cineva mi-ar fi spus acum un an de zile (în 2019) că va veni repede o zi, în anul următor (2020), când toţi 
oamenii vor apostazia de la credinţa creştină ortodoxă adevărată nu aş fi crezut aşa ceva. Ba chiar l-aş fi ocărât pe 
acel om şi aş fi spus despre el că nu ştie ce vorbeşte sau că a băut ceva. 
 Şi totuşi, văd cu ochii şi aud cu urechile mele cum aproape toţi creştinii cred în existenţa unui virus ucigaş, a 
unei boli transmisibile de la un om la altul, şi se umplu de frică că vor lua boala provocată de virus şi vor muri. Şi 
toţi, aproape fără excepţie, nu mai ştiu ce să facă şi încearcă să se ferească de boală prin orice mijloace posibile. 
Poartă mască tot timpul, se spală continuu pe mâini - cu substanţe foarte toxice pentru sănătate - ca nişte oameni 
cu mintea rătăcită şi se feresc de ceilalţi oameni de parcă ar fi duşmanii lor de moarte. 
 Ba unii mai umblă şi pe la doctori şi-şi fac tot felul de teste încercând să afle dacă nu cumva s-au infectat deja 
cu virusul ucigaş ca să se trateze preventiv, să nu ajungă într-o stare mai rea sau să moară de boala transmisă de el. 
 Şi când îi întrebi pe aceşti aşa zis creştini de ce cred în existenţa viruşilor, unii îţi răspund că i-ar fi făcut 
Dumnezeu ca să-i pedepsească pe oameni pentru păcatele lor1. Alţii îţi răspund că cineva foarte rău dintre oameni 
ar fi produs viruşii ca să omoare omenirea. Şi mai sunt unii, care se cred mai deştepţi decât ceilalţi, şi spun că 
această nouă boală transmisibilă nu este provocată de un virus nou ci sunt aceeaşi viruşi care provoacă bolile 
transmisibile obişnuite numite de doctori „gripă“ sau „pneumonie“. Numai că, de data aceasta, cineva se foloseşte 
de prilejul acestei epidemii ca să facă ceva rău. Mai sunt şi unii care, vrând să dea dovadă de cumpătare şi 
moderaţie, spun că, totuşi, ceva este cu boala aceasta nouă din cauză că, uite, mor oameni! 
 Dar aceste fapte nu sunt cele mai grave. 
 Grozăvia grozăviilor este că toţi ierarhii bisericii tac, se supun cu totul ordinelor guvernelor şi unii dintre ei 
chiar cred cu o credinţă de nezdruncinat în existenţa virusului ucigaş. Şi din această cauză apără în mod public 
guvernul şi ceartă, ocăresc pe puţinii creştini care se îndoiesc de existenţa acestei boli noi şi văd conspiraţii 
ascunse în spatele pandemiei. 
 Către toţi aceştia vom spune aşa: 
 Dacă credem că există un Dumnezeu care a făcut lumea cu toate cele ce sunt în ea Pământ, planete, stele, îngeri, 
oameni şi alte vietăţi, Acesta nu poate fi decât un Dumnezeu Bun. Pentru că la Dumnezeu toate sunt absolute. 
Infinit de infinite ori absolute. Şi bunătatea şi răutatea. Altfel nu ar fi Dumnezeu. Un Dumnezeu relativ nu există. 
 Dacă nu ar fi fost bun şi ar fi fost rău atunci Dumnezeu nu ar mai fi creat lumea, îngerii şi oamenii. Dumnezeu 
ar fi rămas închis în Sine pentru vecie şi nici nu ar fi putut măcar exista din cauză că ar fi fost ură, luptă şi 
dezbinare înăuntrul dumnezeirii. Cum ar fi putut să existe Treimea persoanelor dumnezeieşti dacă Dumnezeu Tatăl 
s-ar fi urât şi luptat cu Logosul (λόγος - Dumnezeu Cuvântul) şi cu Duhul Sfânt? Fără iubire (αγάπη) Dumnezeu 
nu ar fi existat! Iar iubirea nu poate trăi împreună cu răutatea. Iubirea este numai produsul bunătăţii. 
 Deoarece este caracteristic bunătăţii să se reverse în afară, să împărtăşească bunătăţile ei şi altora, să nu trăiască 
în mod egoist doar pentru ea, Dumnezeu a făcut lumea cu scopul de împărtăşi bunătăţile Sale lumii. Deci 
Dumnezeu este bun şi a creat lumea din bunătate. Creaţia este dovada absolută a bunătăţii lui Dumnezeu pe care 
nu o poate nega nimeni, fie oameni, fie chiar îngeri (Epistola către romani a sfântului apostol Pavel, cap. I, 20). 
 După cum spune şi sfântul sfinţit mare mucenic Dionisie Areopagitul (prăznuit de biserică pe data de 03 
octombrie), numele cel mai potrivit al lui Dumnezeu este „Cel bun“, „căci nu este cu putinţă să spui despre 
Dumnezeu că întâi există şi apoi este bun“. 
 Bunătatea lui Dumnezeu este afirmată clar şi de Sfintele Scripturi: 
 „Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu.“ (Sfânta evanghelie de la Matei, cap. XIX, 17). 
 De asemenea bunătatea lui Dumnezeu este dovedită de Sfintele Scripturi şi atunci când ne mărturiseşte despre 
scopul pentru care Dumnezeu a făcut lumea. Vorbind despre acest scop sfântul Maxim Mărturisitorul, mare martir 
pentru credinţă al Bisericii (prăznuit de Biserică pe data de 21 ianuarie) spune aşa: 

 
1 Această erezie nu este nouă şi provine de la ereticii papistaşi care după căderea în schismă şi erezie la anul 1054 au scornit tot felul de 
viclenii pentru a-şi impune puterea asupra maselor de oameni. Astfel papa şi slujitorii lui au organizat un fel de tribunale de sănătate care 
constatau dacă boala de care suferea omul respectiv este un efect sau nu al pedepsei divine pentru păcatele acestuia. Dacă verdictul era că 
Dumnezeu l-a pedepsit pe omul acela, i se aplica bolnavului un stigmat, tatuaj, pe faţă şi era izgonit din comunitatea oamenilor şi îi era 
interzisă întoarcerea printre oameni sub pedeapsa cu moartea. Tot aşa a apărut şi Inchiziţia. 
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 „Căci se cădea Făcătorul a toate, ca făcându-se prin fire, potrivit iconomiei, ceea ce nu era (adică om), să se 
păstreze pe Sine neschimbat, atât ca ceea ce era după fire, cât şi ca ceea ce a devenit prin fire potrivit iconomiei. 
Fiindcă nu se poate cugeta la Dumnezeu vreo schimbare, precum nu se poate cugeta peste tot vreo mişcare, care 
singură face cu putinţă schimbarea la cele ce se mişcă. 
 Aceasta este taina cea mare şi ascunsă. Aceasta este ţinta fericită (sfârşitul) pentru care s-au întemeiat toate. 
Acesta este scopul dumnezeiesc, gândit mai înainte de începutul lucrurilor, pe care definindu-l spunem că este ţinta 
finală mai înainte gândită, pentru care sunt toate, iar ea pentru nici una. Spre această ţintă finală privind, 
Dumnezeu a adus la existenţă fiinţele lucrurilor. Acesta este cu adevărat sfârşitul. Providenţei şi al celor 
providenţiate, când se vor readuna în Dumnezeu cele făcute de El. Aceasta este taina care circumscrie toate 
veacurile şi descoperă sfatul suprainfinit al lui Dumnezeu, care există de infinite ori infinit înainte de veacuri. Iar 
vestitor (înger - Vechiul testament, Isaia, cap. IX, 5) al ei s-a făcut însăşi Cuvântul fiinţial al lui Dumnezeu, devenit 
om. Căci Acesta a dezvăluit, dacă e îngăduit să spunem, însăşi adâncul cel mai dinlăuntru al bunătăţii părinteşti şi 
a arătat în Sine sfârşitul pentru care au primit făpturile începutul existenţei. Fiindcă pentru Hristos sau pentru taina 
lui Hristos au primit toate veacurile şi cele aflătoare în lăuntrul veacurilor începutul existenţei şi sfârşitul lui 
Hristos. Căci încă dinainte de veacuri a fost cugetată şi rânduită unirea hotarului (definitului) şi a nehotărniciei 
(indefinitului), a măsurii şi a lipsei de măsură, a marginii şi a nemărginirii, a Creatorului şi a creaturii, a stabilităţii 
şi a mişcării. Iar această taină s-a înfăptuit în Hristos, care s-a arătat în cele din urmă dintre timpuri, aducând prin 
ea împlinirea hotărârii de mai înainte a lui Dumnezeu. Aceasta, pentru ca cele ce se mişcă după fire să găsească 
odihna în jurul Aceluia care este după fiinţă cu totul nemişcat, din mişcarea lor faţă de ele însele şi una faţă de alta; 
de asemenea ca să primească prin experienţă cunoştinţa trăită a Aceluia în care s-a învrednicit să se odihnească, 
cunoştinţă care le oferă posesiunea fericită, neschimbată şi constantă a Celui cunoscut de ele.“ (Filocalia 
românească, traducere de pr. prof. academician Dumitru Stăniloaie, vol. III, „Răspunsuri pentru Talasie“, 
Întrebarea 60) 
  Deci toţi creştinii, dacă vor să fie creştini şi să nu fie apostaţi, lepădând pe Dumnezeu, ar trebui să cunoască 
foarte bine că Dumnezeu este Bun deoarece i-a creat din nimic şi a dorit să împărtăşească dumnezeirea Sa omenirii 
prin întruparea Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos. 
 De asemenea toţi creştinii trebuie să ştie că „Dumnezeu este iubire“ (αγάπη)2: „8. Cel ce nu iubeşte n-a 
cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. 9. Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către 
noi, că pe Fiul Său cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem. 10. În aceasta este 
dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său jertfă de 
ispăşire pentru păcatele noastre. (Întâia epistolă sobornicească a sfântului apostol Ioan, cap. IV)“ 
 Şi de asemenea: 
 „16. Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică. 17. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se 
mântuiască, prin El, lumea. 18. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a şi fost judecat, fiindcă nu a 
crezut în numele Celui Unuia-Născut, Fiul lui Dumnezeu.“ (Sfânta evanghelie după Ioan, cap. III) 
 Toţi creştinii trebuie să ştie şi că Dumnezeu nu este schimbător. Adică astăzi este bun şi mâine este rău. Sfintele 
Scripturi o spun foarte clar: 
 „8. Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi.“ (Epistola către evrei a sfântului apostol Pavel, cap. XIII). 
 Este imposibil ca Dumnezeu să fie astăzi bun şi mâine rău pentru că ar înceta să mai fie Dumnezeu. Un 
Dumnezeu schimbător nu există. 
 De asemenea Dumnezeu nu a venit să judece lumea ci ca să mântuiască lumea. O spune Domnul şi Dumnezeul 
nostru Iisus Hristos în Sfintele Evanghelii şi cuvântul Lui, noi ştim, este adevărat: 
 „24. Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă 
bună în ţarina sa. 25. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi s-a 
dus. 26. Iar dacă a crescut paiul şi a făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina. 27. Venind slugile stăpânului casei, i-au 
zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în ţarina ta? De unde dar are neghină? 28. Iar el le-a răspuns: Un 
om vrăjmaş a făcut aceasta. Slugile i-au zis: Voieşti deci să ne ducem şi s-o plivim? 29. El însă a zis: Nu, ca nu 
cumva, plivind neghina, să smulgeţi odată cu ea şi grâul. 30. Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până 
la seceriş, şi la vremea secerişului voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar 
grâul adunaţi-l în jitniţa mea... 

 
2 În limba greacă există trei cuvinte pentru a desemna ceea ce noi în limba română numim iubire doar cu un singur cuvânt. Limba greacă 
face distincţie între iubirea dumnezeiască, expresia absolută a dragostei, iubirea firească dintre bărbaţi şi femei şi iubirea dintre rude şi 
prieteni. De aceea iubirea omului pentru omenire în general se numeşte, în limba greacă, tot αγάπη fiindcă este asemănătoare iubirii 
dumnezeieşti. 
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 36. După aceea, lăsând mulţimile, a venit în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând: Lămureşte-ne 
nouă pilda cu neghina din ţarină. 37. El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul Omului. 
38. Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei; iar neghina sunt fiii celui rău. 39. Duşmanul care a 
semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. 40. Şi, după cum se alege neghina 
şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului. 41. Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia 
Lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea, 42. Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi 
scrâşnirea dinţilor. 43. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să 
audă. 44. Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o, şi 
de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea. 45. Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor cu un 
neguţător care caută mărgăritare bune. 46. Şi aflând un mărgăritar de mult preţ, s-a dus, a vândut toate câte avea şi 
l-a cumpărat. 47. Asemenea este iarăşi împărăţia cerurilor cu un năvod aruncat în mare şi care adună tot felul de 
peşti. 48. Iar când s-a umplut, l-au tras pescarii la mal şi, şezând, au ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi i-au 
aruncat afară. 49. Aşa va fi la sfârşitul veacului: vor ieşi îngerii şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor drepţi. 
50. Şi îi vor arunca în cuptorul cel de foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. 51. Înţeles-aţi toate acestea? 
Zis-au Lui: Da, Doamne.“ (Sfânta evanghelie de la Matei, cap XIII) 
 Deci Dumnezeu nu va omorî pe nimeni dintre cei răi din cauza păcatelor lor. Pedeapsa pentru răutăţile pe care 
le-au făcut în viaţă o vor primi toţi oamenii doar după moartea lor. 
 Şi dacă toate acestea, spuse până acum nu ar fi de ajuns ca să demonstreze că Dumnezeu nu vrea moartea 
noastră, noi, toţi oamenii, avem şi poruncă de la Dumnezeu ca să ne înmulţim şi să umplem pământul: 
 „27. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. 
28. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi 
peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste 
tot pământul!" (Facerea - Întâia carte a lui Moise, cap. I)“ 
 Şi nu numai că ne-a dat poruncă să ne înmulţim dar ne-a dat şi posibilitatea fizică de a o face. Deoarece 
Dumnezeu l-a creat pe om în aşa fel încât să poată face copii în orice zi a anului. Oamenii sunt singurele vietăţi de 
pe planetă care se pot înmulţi tot anul, când vor ei. Celelalte vieţuitoare nu pot acest lucru. Ele au binecuvântare de 
la Dumnezeu să se înmulţească numai când firea lor le dă voie. Dacă Dumnezeu ar fi dorit să ne omoare şi să fim 
cât mai puţini pe pământ atunci nu ar fi dat această poruncă oamenilor încă de la crearea lor. De asemenea dacă 
Dumnezeu ar fi dat această poruncă doar aşa, în chip de viclenie, atunci Dumnezeu ar fi fost şi rău şi mincinos. Ori 
Dumnezeu este şi Adevărul însuşi. O spune foarte clar Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos în Sfintele 
Scripturi: 
 „6. Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.“ (Sfânta 
Evanghelie de la Ioan, cap. XIV) 
 Deoarece în Sfintele Scripturi Dumnezeu se mai numeşte şi Adevăr tot aşa şi Duhul Sfânt se mai numeşte şi 
Duhul Adevărului (Sfânta Evanghelie de la Ioan, cap. XIV, 17, cap. XV, 26, cap. XVI, 13). 
 Nu există minciună şi viclenie la Dumnezeu! 
 Deci, în concluzie, iată că Dumnezeu este bun şi ne-a creat pe noi ca să ne bucurăm în veci de darurile 
dumnezeieşti. Dumnezeu fiind bun este în mod firesc şi iubitor. Şi încă aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât 
şi pe Fiul Său iubit L-a dat ca să moară pentru lume şi încă moarte pe cruce. 
 Dumnezeu nu numai că nu judecă pe nimeni dar lasă pe toţi, şi pe cei buni şi pe cei răi, ca să-şi trăiască viaţa lor 
cum vor ei, în libertate deplină, până la sfârşitul vieţii lor pământeşti. Şi pe toţi oamenii, fie buni, fie răi, îi aşteaptă 
până în ultima clipă a vieţii lor, cu îndelungă răbdare, cu milă şi cu dragoste dumnezeiască, să se întoarcă la El şi 
să dobândească viaţa de veci. 
 De asemenea Dumnezeu ne-a iubit aşa de mult încât a dorit să fim aşa de mulţi la număr încât să umplem toată 
lumea3 ca să se poată împărtăşi cât mai mulţi oameni de bunătăţile Dumnezeieşti. Pentru că bunătatea şi iubirea 
vor să împărtăşească darurile cele bune la cât mai mulţi. 
 Dar, deodată, se întâmplă nenorocirea nenorocirilor! 
 Blasfemia blasfemiilor! 
 Vin acum înşelători şi înşelaţi şi ne spun nouă că Dumnezeu S-a schimbat. S-a făcut brusc rău şi a creat viruşi 
ucigaşi, boli transmisibile care îi îmbolnăvesc şi îi omoară pe toţi oamenii fără să aleagă, fără discernământ, 
orbeşte, la întâmplare. Aceştia ne spun că Marele, Bunul şi Iubitorul Dumnezeu a creat trupul oamenilor în aşa fel 
încât să poată fi infectat de viruşi şi microbi. Adică, omul să poată fi îmbolnăvit şi omorât din cauza acestora. Şi 

 
3 Dacă toată lumea care există astăzi pe planetă ar locui, câte un singur om - fie că este adult sau copil - într-o singură casă, fără etaj, pe o 
bucată de teren de 500 m2 ar fi suficient ca toţi oamenii să încapă în ţara numită India şi să mai rămână acolo şi pământ suplimentar 
pentru cultivarea alimentelor. Şi tot ar mai rămâne loc pe planetă pentru alte multe sute de miliarde de oameni. 
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care viruşi se transmit de la un om la altul fără alegere, orbeşte. Fie că aceştia sunt copii, tineri sau bătrâni, fie că 
sunt bogaţi sau săraci, fie că sunt păcătoşi sau virtuoşi, fie că sunt liberi sau sclavi, toţi ar fi în pericol de a fi ucişi 
de aceşti viruşi şi microbi ucigaşi. Ne spun şi că Dumnezeu a făcut pe Adam aşa de neajutorat încât omul avea 
nevoie să aştepte peste 7 mii de ani ca să vină guvernul cel bun să construiască o industrie care costă multe 
trilioane de dolari ca să poată fabrica vaccinul şi să scape omenirea de viruşii făcuţi de dumnezeul cel rău. 
 Ba mai mult! 
 Vedem cu ochii noştri cum nimeni dintre bogaţii şi puternicii acestei lumi4, care sunt plini de toată răutatea 
imaginabilă şi fac păcatele cel mai teribile, nu mor din cauza viruşilor şi nici măcar nu se îmbolnăvesc. Şi 
dumnezeul cel rău îi ocoleşte şi-i apără pe ei şi aceştia trăiesc până la vârste de o sută de ani şi mai mult, vârste la 
care săracii rareori ajung. 
 Şi dacă toate aceste nebunii nu ar fi de ajuns, acum, în vremurile din urmă, vin înşelători şi înşelaţi şi ne spun 
nouă şi că, dintr-o dată, stăpânii acestei lumi şi guvernele lor de slugi şi de lachei au devenit deodată buni fiindcă, 
iată, ne apără de dumnezeul cel rău. Şi stăpânii buni se obosesc şi se luptă zi şi noapte ca să ne apere pe noi de 
microbi, de viruşi, de boală şi de moarte. Aceştia ştiu tot şi îi învaţă pe oameni ce trebuie să facă ca să se ferească 
de boli transmisibile. Cum să poarte mască, cum să se spele pe mâini, cum să stea departe de ceilalţi oameni ca să 
nu răspândească virusul şi cum să nu spună alte lucruri rele despre guvern şi să-i contrazică pe ei şi pe cei care 
spun că vor binele omenirii. Şi ca un părinte bun şi iubitor cu copiii săi, guvernul îi dojeneşte pe toţi neascultătorii, 
cei care nu fac ce li se ordonă şi nu se supun, şi îi pedepseşte pe aceştia cu amenzi, cu interzicerea publicării 
opiniilor lor contrare guvernului şi cu închisoare (încălcând chiar constituţiile cu care se lăudau că au acordat 
drepturile omului şi libertate, printre care şi dreptul la cuvânt şi liberă exprimare5). Şi asta doar din bunătate şi 
iubire faţă de omenire în general şi mai ales faţă de oamenii buni şi ascultători care se supun ordinelor lor fără să 
spună o vorbă sau care chiar îi laudă pe guvernanţi şi doctori pentru bunătatea lor. 
 Ba mai mult, tot din grijă de oameni, aceşti guvernanţi cheltuiesc miliarde, se chinuiesc şi muncesc zi şi noapte 
ca să fabrice cât mai repede un nou vaccin şi astfel să învingă pe dumnezeul cel rău şi bolile transmisibile cu care 
acesta vrea să ne omoare pe toţi, fără alegere, la întâmplare, orbeşte, înainte de vreme, „din cauza păcatelor 
noastre“, cum spun ierarhii apostaţi şi iubitori de guverne. 
 Şi ca nu cumva să mai existe câţiva oameni neascultători şi răi care nu vor voi să se vaccineze şi astfel să-i pună 
pe ceilalţi oameni cuminţi în primejdie, au făcut ca noul vaccin anti-COVID-19 să aibă un marcher (semn) 
bioluminiscent (care luminează) în aşa fel ca orice poliţist sau orice altă slugă a lui antihrist să poată verifica - cu 
un simplu telefon inteligent aşa cum are toată lumea acum - dacă ţi-ai făcut vaccinul sau nu şi ai semnul pe mână. 
 Şi tot aşa, ca nu cumva să scape vreunul nevaccinat şi să-i pună pe ceilalţi în pericol, stăpânii lumii au făcut de 
mult timp, înainte să apară pandemia6, un certificat de vaccinare electronic fără de care să nu poţi cumpăra sau 
vinde (Cartea Apocalipsei, cap. XIII, 17) şi cu care să poţi fi urmărit cu cine ai venit în contact, ca să fie cunoscuţi 
toţi cei care s-ar fi putut infecta de la tine şi să poată fi izolaţi şi trataţi de doctori. 
 Căci guvernul este bun ca un părinte iubitor care are grijă de copiii săi. Nu ca dumnezeul cel rău al creştinilor 
care vrea să-i omoare pe toţi oamenii orbeşte şi fără nici un motiv, doar aşa că este rău. 
 Când a început pandemia şi am văzut reacţia oamenilor în general şi a creştinilor în special, o perioadă lungă de 
timp, am fost pur şi simplu zdruncinat. Nici acum după ce a trecut atâta timp nu-mi vine să cred că tot ce se 
întâmplă este real şi nu se petrece într-un vis urât. Parcă trăiesc într-un coşmar. Oare am înnebunit cu toţii? Ce se 
întâmplă cu oamenii? A făcut cineva o vrajă asupra omenirii şi nu-şi mai dau seama oamenii ce fac? 
 Ce? Cine poate să-mi spună? 
 Cum pot oamenii să creadă că guvernanţii le pot dori binele? Nu văd ei cum toţi aceştia, fără excepţie, mint, 
înşeală, fură, jefuiesc, vând pe nimic pământul ţării şi bogăţiile ei şi distrug vieţile oamenilor slujind numai 
interesele băncilor şi companiilor transnaţionale? Ca să nu mai spun că toţi sunt nişte criminali, mincinoşi, hoţi, 
lacomi de averi, desfrânaţi, iubitori de slavă deşartă, beţivi, satanişti pe faţă şi luptă împotriva lui Dumnezeu prin 

 
4 Nu faceţi greşeala de a numi puternici ai lumii preşedinţi sau înalţi funcţionari de stat şi guvern! Aceştia nu sunt altceva decât nişte biete 
slugi şi lachei ai adevăraţilor stăpâni ai lumii. Şi chiar dacă auziţi că unii dintre aceştia s-ar fi îmbolnăvit este doar o minciună ca să-i facă 
pe cei mulţi şi ignoranţi să creadă povestea care li se spune la televizor. Dacă ar fi existat cu adevărat acest virus primii care s-ar fi 
îmbolnăvit şi ar fi murit ar fi fost aceştia. Şi s-ar fi infectat cu toţii. Pentru că ei umblă toată ziua prin mulţimi mari de oameni crescând 
astfel riscul de îmbolnăvire la un nivel pe care cei mulţi nu au cum să-l atingă. De fapt dintre aceştia aşa zis mari, slugi şi lachei, nu 
moare nimeni din cauza virusului, doar se prefac că se îmbolnăvesc. Dar despre aceasta mai pe larg în următoarele pagini. 
5 „Libertatea cuvântului înseamnă să poţi spune, fără să fii pedepsit, ceea ce nu-i place celuilalt să audă!“ 
6 Forma finală propusă a acestui certificat de vaccinare este un implant (adică pus în trupul omului) biometric care este deja patentat de 
firma Microsoft (CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA - Sistem de monedă digitală care utilizează datele 
activităţii trupului) - publicat sub numărul internaţional WO/2020/ 060606. Da! Da! 060606! 
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toate mijloacele. Guvernanţi care vor să-i înveţe pe copii, încă de mici7, la şcoală, toată nebunia8, depravarea 
morală şi toate perversiunile sexuale posibile! Guvernanţi cărora nu le pasă că în ţara pe care ar trebui să o 
slujească cu credinţă, şi nu să o jefuiască şi să o distrugă, mai sunt încă sute de mii de copii care se culcă seara 
flămânzi pentru că nu au ce mânca! 
 Şi deodată toţi aceşti demonizaţi şi duşmani de moarte ai omenirii s-au făcut deodată buni şi iubitori de oameni? 
Şi-i apără pe oameni de dumnezeul cel rău? 
 Poate cineva cu mintea întreagă să spună aşa ceva? 
 De asemenea, cum pot oamenii să creadă că toţi doctorii le vor binele? Aceşti zidari ai apocalipsei în halate albe 
care nu ştiu mai nimic şi nu-i interesează decât banii şi averile? 
 Oare oamenii nu văd toate acestea? 
 Nu văd ei că doctorii mor şi ei tot la vârste tinere, de 40, 50, 60 de ani, când ar mai avea mult de trăit? Şi cum 
doctorii trăiesc la fel de mult ca şi ceilalţi oameni care nu ştiu nimic despre medicină? De ce nu trăiesc toţi doctorii 
mai mult decât ceilalţi oameni, aşa, peste o sută de ani? Doar ei cunosc ştiinţa medicală! 
 Du-te în cimitirul unei mănăstiri creştine ortodoxe din Grecia unde clima este mai bună şi viaţa nu este aşa de 
grea ca în ţara noastră unde erau ierni aspre şi lipsă de mâncare prin mănăstiri. Şi ai să vezi că marea majoritatea a 
călugărilor au trăit peste 90 de ani şi unii chiar au trecut peste sută deşi au postit şi privegheat de tineri şi nu au 
avut niciun fel de plăceri şi confort în viaţă. 
 Când doctorii ies de pe băncile şcolilor medicale nu-i mai interesează nimic altceva decât bani, averi, slavă de 
la oameni şi plăceri trupeşti. Şi doctorii sunt şi ei tot aşa ca şi ceilalţi oameni păcătoşi. Beţivi, mincinoşi, curvari, 
hoţi, necredincioşi, lacomi şi toate celelalte păcate pe care le mai poate face un om. Pe care tânăr, ce vrea să 
urmeze şcolile medicale, l-au auzit oamenii că vrea să se facă doctor ca să facă bine omenirii? Pe nici unul! Toţi 
spun că se fac doctori ca să trăiască „mai bine“! Câţi doctori au plecat în altă ţară pentru că se câştigă mai mulţi 
bani acolo şi pentru că au condiţii mai bune de trai? Mii şi zeci de mii! Nu i-a durut nici de ţara lor şi nici de 
oamenii ei. Ci doar de bani! 
 De ce îi privesc oamenii pe doctori ca şi cum ar fi nişte zei care spun numai adevărul şi le vor numai binele 
când ei sunt plini de toată răutatea? Poate pomul rău să facă roade bune? (Sfânta evanghelie de la Matei, cap. VII, 
17-20) 
 Oare creştinii nu îşi mai dau seama ce fac şi în ce cred? 
 Dacă Dumnezeu ar fi fost rău şi ar fi vrut să-i omoare pe păcătoşi ar fi putut cineva să i se împotrivească? Cu o 
injecţie?! Dumnezeu, dacă ar fi fost rău şi ar fi vrut, i-ar fi omorât pe toţi oamenii până acum pentru că toţi 
oamenii au păcătuit, chiar şi sfinţii înainte să ajungă sfinţi. Cum pot creştinii să creadă că Dumnezeu le vrea răul? 
Cum pot să creadă că sfinţii lui Dumnezeu le vor răul? Că aşa se întâmplă acum. Guvernele şi doctorii le vor 
binele oamenilor iar Dumnezeu şi sfinţii lui le vor răul din cauză că nu le-au lăsat nici în Sfintele Evanghelii, nici 
în canoanele Bisericii, prin sinoade şi sinaxe, indicaţii despre cum să se ferească de boli transmisibile, cum să se 
împărtăşească cu Sfânta Împărtăşanie din vase şi cu linguriţe de unică folosinţă, cum să nu sărute icoanele şi 
moaştele sfinţilor, cum să nu vină la biserică, sau chiar dacă vin să stea departe unul de altul, etc. Şi nu numai că 
Dumnezeu şi sfinţii Săi nu le-au spus nimic despre acestea. Dar chiar le-au dat şi exemplul cel rău, pe când 
guvernul le dă exemplul cel bun. Cum scrie în Sfintele Evanghelii că Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos a dat 
poruncă ca să ne împărtăşim toţi din acelaşi pahar aşa cum a făcut-o şi el cu ucenicii Săi: 
 „23. Şi luând paharul, mulţumind, le-a dat şi au băut din el toţi.“ (Sfânta evanghelie de la Marcu, cap. XIV) 
 Şi la fel: 
 „17. Şi luând paharul, mulţumind, a zis: Luaţi acesta şi împărţiţi-l între voi;“. (Sfânta evanghelie de la Luca, 
cap. XXII) 
 După cum se vede uşor, toţi se împărtăşeau cu Domnul Iisus Hristos din acelaşi pahar. Pe când guvernul cel 
bun le spune oamenilor să nu bea din acelaşi pahar. 

 
7 În multe ţări care pretind că au o tradiţie creştină pervertirea aceasta se face la copii de la vârste foarte fragede. Dar şi în România nu 
mai este mult până când şi copiii creştinilor vor fi învăţaţi acestea. De când românii au refuzat să participe la referendumul din 06 
octombrie 2018 - care definea căsătoria ca fiind uniunea dintre un bărbat şi o femeie şi dreptul acestora de a-şi educa copiii cum vor - la 
îndemnul actualului preşedinte, declarat satanist, infractor şi traficant de copii şi pe care românii l-au reales cu entuziasm în 2019, acest 
lucru se va face foarte repede imediat după alegerile din decembrie 2020. Tot omul trebuie să-şi pună întrebarea: cum se poate ca într-o 
ţară unde la recensământul populaţiei 86% dintre români se declară creştini şi botezaţi, 70% dintre cei cu drept de vot pot să refuze să 
participe la vot la un referendum unde se hotărăşte soarta şi viitorul copiilor lor? Şi cum tot aceştia pot să voteze, tot cu o aşa majoritate 
covârşitoare, un preşedinte care este făţiş declarat satanist? 
8 Cum se poate numi altfel aceasta? Că sataniştii îi învaţă pe copii la şcoală că sexul, femeiesc şi bărbătesc, nu este ceva care se stabileşte 
la naştere prin crearea omului de către Dumnezeu ci este alegerea fiecăruia, după cum vrea el. Cred că cuvântul nebunie nu descrie corect 
aceasta şi ar trebui născocit un alt cuvânt mai cuprinzător! 
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 De asemenea şi ucenicii Săi mâncau fără să-şi spele mâinile înainte de masă scandalizând pe iudei şi farisei care 
credeau că mâinile trebuiesc spălate nu numai pentru curăţenia cuvenită, ca atunci când ai pus mâna pe ceva 
murdar - de exemplu, băligarul de la cal când faci chirpici - ci şi din cauză că acest lucru ar duce şi la spurcarea 
interioară a omului9. Dar Domnul Iisus Hristos îi ceartă şi le spune aşa: 
 „20. ...dar a mânca cu mâini nespălate nu spurcă pe om.“ (Sfânta evanghelie de la Matei, cap. XV) 
 Ceea ce înseamnă şi că oamenii în vremea aceea nu credeau că a mânca cu mâini nespălate poate provoca vreo 
boală. 
 Nu sunt acestea exemple rele pe care dacă le urmăm ne îmbolnăvim, cum spune guvernul cel bun? 
 Iată cum, pur şi simplu, prin acceptarea nebuniilor pe care guvernul şi covârşitoarea majoritate a doctorilor le 
impun oamenilor, creştinii nu mai cred nici că sfinţii Bisericii au fost luminaţi de Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, 
atunci când le-au lăsat moştenire tradiţia sfântă. Ci sfinţii au fost nişte oameni obişnuiţi şi păcătoşi, proşti, 
înapoiaţi, ignoranţi şi răi, nu ca guvernanţii iubitori de oameni, ca savanţii şi doctorii cei „buni“ şi atoate-ştiutori 
de astăzi. Mult mai ştiutori decât Dumnezeu! 
 Ba mai mult, până acum nu a mai fost nici mântuire şi toţi oamenii s-au dus la iad. Pentru că toţi oamenii, 
indiferent de ce fac, sunt nişte criminali din cauză că în cursul vieţii lor au transmis viruşii şi microbii la ceilalţi 
fraţi ai lor şi i-au îmbolnăvit şi omorât. Acum nici mântuirea nu mai este responsabilitatea fiecărui om, individuală, 
ci a ajuns colectivă. Şi dacă nu se mântuiesc toţi, şi mai există câte unul care nu vrea mântuirea şi transmite viruşii 
la alţii, atunci toţi se duc la iad. Astfel că, acum, ca să intri în rai trebuie să te lupţi, ajutând, împreună cu guvernul, 
poliţia, jandarmeria, armata, ministerul sănătăţii, etc. ca să se impună măsurile de prevenire a bolilor transmisibile 
pe care le legiferează parlamentul şi să-i forţezi să se vaccineze şi pe ceilalţi care nu vor. Şi dacă se întâmplă că un 
om „rău“ scapă nevaccinat toţi ceilalţi oameni „buni“ vor merge împreună cu el la iad pentru că nu l-au vânat, 
pedepsit şi izolat pe „păcătosul“ acela ca să-l vaccineze cu forţa. Ca să nu mai transmită boala altora. Nu ajunge 
nici să fii numai tu vaccinat ca să scapi de iad ci trebuie să te lupţi ca să-i vaccinezi şi pe ceilalţi ca să nu mai 
transmită bolile. 
 Deci până ce nu s-a inventat vaccinul de către guvernul cel bun şi până nu-l vor lua toţi nu este nici o şansă de 
mântuire. Şi Dumnezeu ne-a minţit când a spus că este suficient pentru dobândirea vieţii veşnice doar să credem în 
El, să facem poruncile Lui şi să ne împărtăşim toţi din Trupul si Sângele Lui. Din acelaşi pahar! 
 Şi dacă toate acestea nu erau de ajuns, acum nu se mai poate nici trăi. Singura posibilitate de a trăi este doar 
dacă avem un guvern cu puteri mai mari decât Dumnezeu care să conducă şi să impună toate măsurile necesare 
pentru a obliga oamenii să fie „buni“ şi „virtuoşi“, să se vaccineze, să poarte mască, să stea în casă, să stea departe 
de ceilalţi oameni, să aprobe şi să ajute guvernul. Căci fără guvern supra-puternic, atoate-ştiutor şi atoate-
stăpânitor nu se poate scăpa de boli transmisibile. Şi vom muri cu toţii şi vom merge la iad. Viaţa, pur şi simplu, nu 
mai este posibilă fără guvern atotputernic! Fiindcă orice acţiune omenească colectivă trebuie condusă, organizată, 
coordonată şi verificată de o ierarhie dictatorială, militară, rigidă ca diamantul ca să poată fi eficientă 100%. 
 Ba mai mult! 
 Nu mai ajunge nici măcar un guvern naţional ci trebuie un guvern mondial. Altfel celelalte ţări care nu au un 
guvern aşa de bun ca al nostru, care ne apără de dumnezeul cel rău, ne vor îmbolnăvi pe noi cei care avem. Din 
cauză că oamenii şi bunurile trebuie să circule de colo-colo ca să putem mânca şi trăi. Deci fără o conducere 
tiranică, atot-stăpânitoare şi atot-puternică pe toată planeta, un guvern mondial, fără computere şi un sistem de 
identificare electronic care să conţină dovada vaccinării nu vom face nimic. Vom muri cu toţii din cauza virusului 
ucigaş şi vom merge cu toţii la iad. Cu alte cuvinte, până în anul 2020, când guvernul a devenit brusc absolut bun 
şi a organizat acţiunea de mântuire a oamenilor, prin închiderea lor forţată în case ca în nişte închisori, prin 
punerea forţată de botniţe pe gură şi prin vaccinarea forţată a tuturor nu a existat mântuire pe lume. Din cauză că 
absolut toţi oamenii au fost ucigaşi din culpă ai celorlalţi fraţi ai lor care au murit de „boli transmisibile“. 
 Şi astfel guvernul a ajuns singurul salvator şi mântuitor adevărat al omenirii. 
 Nu ca dumnezeul cel rău al creştinilor care a creat bolile transmisibile ca să-i omoare pe oameni degeaba, să-i 
facă pe toţi vinovaţi de moartea celorlalţi şi să-i ardă pe toţi în iad. Dumnezeu care ne-a oprit şi să ne supunem 
unui guvern mondial şi astfel ca să nu ne putem salva de bolile transmisibile. (Cartea Apocalipsei, cap. XIV, 9-11) 
 Acum întreb şi eu ca prostul! 
 Se poate nebunie mai mare ca toate acestea? 
 Nu degeaba proroceau sfinţii pustnici de la începutul creştinismului că la sfârşitul vremurilor toţi oamenii vor 
înnebuni şi dacă va mai rămâne câte unul sănătos ceilalţi vor sări pe el şi-l vor omorî spunând că el este nebunul. 
 Deci, în concluzie, creştini, dacă vreţi să mai fiţi creştini şi să nu fiţi satanişti, opriţi-vă de a-i mai crede pe 

 
9 De fapt chiar de la iudei vine această credinţă în ceva misterios care există prin aer şi poate provoca boli. Surse istorice din antichitate 
pomenesc de existenţa acestor superstiţii. 
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guvernanţi, pe slugile lor din televiziuni, pe doctori şi alte slugi ale lor. Dacă vreţi să-i credeţi pe toţi aceşti 
demonizaţi, Dumnezeu nu vă opreşte şi nu vă obligă cu nimic. Aveţi toată libertatea să o faceţi. Întotdeauna aţi 
avut libertatea să alegeţi răul sau binele! Numai că dacă alegeţi răul nu veţi putea să obţineţi şi dragostea lui 
Dumnezeu şi Raiul. Pentru că Iubirea se poate uni numai cu iubirea, Adevărul numai cu adevărul şi Bunătatea 
numai cu bunătatea, Dreptatea numai cu dreptatea, Iubirea numai cu iubirea. 
 Aşa că dacă alegeţi pe guvernul cel „bun“ şi vă lepădaţi de dumnezeul cel „rău“ faceţi şi dreptate şi aruncaţi şi 
icoanele lui Dumnezeu, ale Preacuratei lui Maici şi ale sfinţilor Lui din bisericile şi casele voastre. Nu mai mergeţi 
nici la biserică, în duminici şi sărbători, căci este pierdere de timp. Dumnezeul acela care face viruşi ca să omoare 
oamenii la întâmplare nu există! Puneţi în locul icoanelor sfinţite fotografiile lui Iohannis Klaus, Orban Ludovic, 
Barna Dan, Cioloş Dacian, Ciolacu Mircea, Tăriceanu Constantin, Ponta Victor, Băsescu Traian, Rafila Alexandru, 
Străinu Cercel Adrian, Raed Arafat, Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, etc. şi al altor demonizaţi de la putere 
împreună cu slugile lor şi închinaţi-vă lor că ei sunt buni şi vă apără de dumnezeul cel rău care vrea să vă omoare 
cu boli transmisibile prin viruşi şi microbi. Pentru că nu se poate ca să te închini la doi stăpâni: 
 „13. Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de 
unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.“ (Sfânta evanghelie 
după Luca, cap. XVI) 
 În continuare voi scrie câte ceva pentru cei care din duh de împotrivire - eu mă rog lui Dumnezeu să nu fie aşa! 
- din naivă neîncredere sau pentru că ei nu cred în Dumnezeu şi nu vor voi să accepte adevărul celor spuse până 
acum de mine şi să înţeleagă ce au de făcut. 
 Dar şi cei care au credinţă mare şi cred cu adevărat în Sfintele Scripturi trebuie să petreacă puţin timp şi să facă 
un efort mare să citească mai departe pentru a înţelege mai bine vremurile pe care le trăim. Fără aceste informaţii 
nu vor putea să aleagă în cunoştinţă de cauză şi se vor îndoi şi chinui tot timpul pentru că vor fi multe ispite grele 
pe care nu le vor putea respinge fără cunoaştere adevărată. Eu mă rog lui Dumnezeu ca această înţelegere să 
sporească şi mai mult credinţa tuturor şi dorinţa de a împlini cu şi mai multă râvnă poruncile Stăpânului nostru 
Domnul Iisus Hristos. 
 

Capitolul II 
Cine conduce lumea astăzi? 

 
 Cine citeşte în continuare - şi eu îi rog pe toţi să citească cu atenţie - trebuie să facă un mare gest de umilinţă, de 
smerenie şi să spună către sine aşa: 
 Nu ştiu mai nimic despre lumea aceasta şi de-abia acum vreau să aflu. Tot ce am învăţat noi la şcoală sau am 
auzit de la alţii nu este adevărat decât în mică măsură sau chiar este o minciună cu totul. Adevărate sunt doar 
Sfintele Scripturi şi scrierile sfinţilor adevăraţi ai lui Dumnezeu. Ele sunt etalonul adevărului. 
 La fel de adevărate sunt şi cele înscrise de Dumnezeu în inima noastră, încă de la naştere, cum spun Sfintele 
Scripturi: 
 „13. Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptaţi. 14. Căci, 
când păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia, neavând lege, îşi sunt loruşi lege, 15. Ceea ce arată fapta 
legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi şi apără, 16. 
În ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor.“ 
(Epistola către romani a sfântului apostol Pavel, cap. II) 
 Dar din cauza înşelării oamenii aleg să facă altceva decât le spune conştiinţa aşa că vom trata cu precauţie orice 
lucru având speranţă că Dumnezeu nu ne va lăsa pradă propriei înşelări. Toţi avem conştiinţa adevărului sădită, de 
la naştere, în inimile noastre. Nu trebuie să ai o minte ştiinţifică, sau academică ca să înţelegi lumea. Trebuie doar 
să cauţi adevărul, să ai o minte deschisă şi să fii sincer cu tine însuţi. 
 Deci dacă toţi cei care citesc în continuare aceste rânduri nu vor face astfel îşi vor pierde timpul degeaba şi vor 
ajunge după aceea - Doamne fereşte! - mai rău ca înainte. Din cauză că, dacă păstrează în mintea lor o frântură de 
minciună şi o vor crede adevăr, diavolul nu va pierde prilejul şi se va agăţa cu toată puterea de această „mână 
întinsă“. Astfel demonul îi va umple mintea omului mândru de toată tulburarea şi îndoiala. De aceea rugaţi-vă mai 
întâi la Dumnezeu, smeriţi-vă şi citiţi cu atenţie. Căci Dumnezeu le stă împotrivă celor mândri. 
 De asemenea nu vă faceţi iluzii! Marea majoritate a oamenilor au făcut răul cu măsură şi pur şi simplu nu îi 
duce mintea ca să înţeleagă sau să-şi imagineze câtă răutate este pe lumea aceasta. Întotdeauna se poate şi mai rău 
decât puteţi crede. 
 Şi eu mărturisesc, la rândul meu, că am fost la fel ca orice om de pe această planetă. M-am născut gol şi 
neştiutor şi apoi am fost înşelat prin răutatea oamenilor ca să cred tot felul de nebunii până când cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi cu multă durere şi osteneală am putut, cu chiu cu vai, să ridic capul din mlaştina disperării şi a 
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neştiinţei şi să scot capul la aer liber. Dar nici eu nu le ştiu chiar pe toate. Nici eu nu sunt Dumnezeu. Totuşi vă 
promit că nu vă voi spune nimic care să fie de la mine sau despre care să nu cunosc bine, pentru că şi eu fiind doar 
un simplu om pot să mai greşesc. Aveţi Sfintele Scripturi şi pe sfinţii lui Dumnezeu şi puteţi să faceţi ceea ce 
sfinţii vă poruncesc: 
 „De voieşti să te lepezi de toate şi să te deprinzi cu vieţuirea evanghelică, să nu te dai în seama unui învăţător 
neîncercat sau pătimaş, ca nu cumva în loc de petrecerea evanghelică, să o înveţi pe cea drăcească. Fiindcă 
învăţăturile bune sunt de la învăţătorii buni; iar cele rele, de la cei răi. Căci, desigur, din seminţe rele, ies roade 
rele. Înduplecă pe Dumnezeu cu rugăciuni şi cu lacrimi, ca să-ţi trimită un călăuzitor nepătimaş şi sfânt. Dar 
cercetează şi tu dumnezeieştile Scripturi şi mai ales scrierile despre lucrare ale sfinţilor părinţi, ca punându-le 
alăturea de cele învăţate şi făptuite de învăţătorul şi înaintestătătorul tău, să le poţi vedea şi înţelege pe acestea ca 
într-o oglindă, şi pe cele ce conglăsuiesc cu Scripturile să le iei în inimă şi să le stăpâneşti cu cugetarea, iar pe cele 
mincinoase şi străine să le dai la o parte, ca să nu rătăceşti. Căci să ştii că în zilele acestea mulţi s-au făcut dascăli 
mincinoşi şi înşelători.“ (Sf. Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice şi practice, Filocalia românească, 
vol. VI) 
 Şi dacă atunci când a trăit sfântul Simeon era aşa, acum după o mie de ani este mult mai rău. Deci ascultarea 
este numai de Dumnezeu! 
 Deci Sfânta Scriptură pomeneşte la Cartea Apocalipsei, capitolul XIII despre o „fiară“ care va stăpâni pământul 
întreg la sfârşitul vremurilor: 
 „1. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece 
cununi împărăteşti şi pe capetele ei: nume de hulă. 2. Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, 
picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Şi balaurul i-a dat ei puterea lui şi scaunul lui şi 
stăpânire mare. 3. Şi unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte fu vindecată şi 
tot pământul s-a minunat mergând după fiară. 4. Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; şi s-au 
închinat fiarei, zicând: Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea? 5. Şi i s-a dat ei gură să grăiască 
semeţii şi hule şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni. 6. Şi şi-a deschis gura sa spre hula lui 
Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi cortul Lui şi pe cei ce locuiesc în cer. 7. Şi i s-a dat să facă război cu 
sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul. 8. Şi i se vor 
închina ei toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii 
Mielului celui înjunghiat. 9. Dacă are cineva urechi - să audă! 10. Cine duce în robie de robie are parte; cine cu 
sabia va ucide trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor. 11. Şi am văzut o altă fiară, 
ridicându-se din pământ, şi avea două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur 12. Şi toată stăpânirea 
celei dintâi fiare ea o pune în lucrare, în faţa ei. Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei 
dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. 13. Şi face semne mari, încât şi foc face să se pogoare din cer, pe 
pământ, înaintea oamenilor, 14. Şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă 
înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei care a fost rănită cu sabia şi a rămas în 
viaţă. 15. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se 
vor închina chipului fiarei. 16. Şi 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. 17. Încât nimeni să nu poată 
cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. 18. Aici este 
înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute 
şaizeci şi şase.“ 
 Înainte să scriu despre această primă „fiară“ trebuie să vorbim puţin despre modul de exprimare al Sfintelor 
Scripturi, altfel nu vom înţelege nimic din ce spun acestea. 
 Sfântul Ioan Damaschin ne învaţă, în cartea sa „Despre credinţa ortodoxă“10 (cunoscută şi cu numele de 
„Dogmatica“), cum se pot înţelege cuvintele şi exprimările Sfintei Scripturi: 
 „Trebuie să se ştie că este obiceiul dumnezeieştii Scripturi să numească îngăduinţa lui Dumnezeu activitatea Sa, 
ca atunci când spune apostolul în epistola către romani: 
 „Sau n-are olarul putere peste lutul lui să facă din aceeaşi frământătură un vas de cinste şi altul de necinste?“ 
(Romani, IX, 21). 
 El face şi pe acestea şi pe acelea, căci numai El este Creatorul tuturora; totuşi El nu construieşte lucruri cinstite 
şi necinstite, ci voia liberă a fiecăruia. Acest lucru este evident din cele ce spune însuşi apostolul în a doua epistolă 
către Timotei: 
 „Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de lut, unele sunt spre cinste, altele 
spre necinste. Deci de se curăţă cineva pe sine de acestea, va fi vas de cinste, sfinţit şi de bună trebuinţă stăpânului, 

 
10 Editura Parohiei Valea Plopului, anul 2000. 
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potrivit pentru tot lucrul bun“ (II Timotei, II, 20-21). 
 Este clar că în chip voluntar se îndeplineşte curăţarea, căci spune: 
 „Dacă se curăţă cineva pe sine“. 
 Şi este justă şi inversiunea termenilor: dacă nu se va curăţi, va fi un vas de necinste, nefolositor stăpânului şi 
vrednic de distrugere. 
 Aşadar citatul de mai sus şi acesta: 
 „Dumnezeu i-a închis pe toţi în neascultare“ (Romani, XI, 32), şi acesta: 
 „Le-a dat Dumnezeu duh de amorţire, ochi ca să nu vadă, urechi ca să nu audă“ (Isaia, XXIX, 10; Romani, XI, 
8), nu trebuie înţelese că sunt săvârşite de Dumnezeu, ci că Dumnezeu le îngăduie din cauza liberului arbitru şi din 
cauză că binele este neforţat. 
 Trebuie să se ştie că noi suntem cauza acestor rele, căci din relele voluntare se nasc relele involuntare. Trebuie 
să se ştie şi aceasta: este obiceiul Scripturii să exprime cauzal pe unele care trebuiesc exprimate incidental, ca acest 
text: 
 „Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndrepţi întru cuvintele Tale şi să birui când vei judeca 
Tu“ (Psalmul 50, 6 ). 
 Cel care a păcătuit n-a păcătuit cu scopul ca Dumnezeu să învingă, şi nici Dumnezeu n-are nevoie de păcatul 
nostru ca să se arate prin acesta învingător - căci Dumnezeu este, în mod incomparabil, biruitorul tuturor, chiar al 
acelora care nu păcătuiesc, deoarece este creator, incomprehensibil, nezidit şi pentru că are o slavă naturală şi nu 
una primită din afară - ci ca să se arate biruitor al răutăţii noastre, prin faptul că ne pedepseşte, în virtutea dreptăţii 
Sale, dacă păcătuim şi ne iartă dacă ne pocăim. Totuşi nu am păcătuit în vederea acestui scop, ci pentru că aşa se 
întâmplă lucrul. 
 Spre exemplu: dacă cineva stă şi lucrează şi vine un prieten, el spune: prietenul a venit ca să nu lucrez astăzi. 
Prietenul, însă, n-a venit ca să nu lucreze, ci aşa s-a întâmplat. El nu lucrează, fiind ocupat cu primirea prietenului. 
Se numesc şi acestea incidentale, pentru că aşa se întâmplă lucrurile. Dumnezeu nu vrea să fie numai drept, dar ca 
toţi să se asemene Lui atât cât este cu putinţă.“ 
 Având aceste învăţături ale sfântului Ioan Damaschin în minte să încercăm să înţelegem acest capitol XIII al 
Cărţii Apocalipsa pe care l-am citat mai înainte. 
 În acesta se spune la un moment dat că: 
 „7. Şi i s-a dat (primei „fiare“) să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a dat ei stăpânire peste toată 
seminţia şi poporul şi limba şi neamul.“ 
 Deci Dumnezeu a îngăduit - cum spune sfântul Ioan Damaschin: „este obiceiul dumnezeieştii Scripturi să 
numească îngăduinţa lui Dumnezeu activitatea Sa“ - să apară în lume o „fiară“ care să stăpânească toată omenirea. 
Şi că „Dumnezeu le îngăduie acestea din cauza liberului arbitru şi din cauză că binele este neforţat“. Pentru că 
Dumnezeu i-a creat pe toţi oamenii liberi şi pot să facă tot ce vor, fie că este bine, fie că este rău. 
 La fel şi cu „războiul“ împotriva sfinţilor. Acest „război“ nu a fost prehotărât şi instigat de Dumnezeu, nici 
sfârşitul lui, adică biruinţa fiarei asupra sfinţilor. Ci libera voinţă a primei fiare şi a sfinţilor. Biruinţa asupra 
sfinţilor poate fi obţinută doar dacă aceştia părăsesc calea virtuţii şi aleg păcatul. Sau mai pot fi învinşi prin 
uciderea lor dacă nu se supun păcatului. 
 Sfinţi numeşte Sfânta Scriptură atât pe cei care au ajuns sfinţi desăvârşiţi şi s-au mântuit cât şi pe cei botezaţi şi 
care se împărtăşesc cu Sfintele Taine ale Bisericii, sunt pe calea mântuirii şi trăiesc o viaţă virtuoasă şi curată. 
Fireşte, se înţelege că sfinţii desăvârşiţi ai Bisericii nu pot fi învinşi decât dacă sunt ucişi deoarece aceştia au ajuns 
sfinţi desăvârşiţi pentru că nu mai lucrează ei, ci Dumnezeu lucrează în ei (Întâia epistolă către corinteni a 
sfântului apostol Pavel, cap. XII). Pe când ceilalţi, care sunt sfinţi doar prin virtute, pot să cadă înapoi în păcat. 
 Deci în acest pasaj din Cartea Apocalipsei se vorbeşte despre sfinţii bisericii care nu s-au mântuit încă. Aşa că 
toţi cei care, citind aceste versete ale Sfintei Scripturi, şi spun că nu avem ce mai face pentru că, iată, Dumnezeu 
este Cel ce i-a dat primei „fiare“ stăpânirea asupra lumii şi biruinţa în lupta cu sfinţii nu ştiu ce spun şi sunt 
înşelători şi înşelaţi. Libertatea omului a existat întotdeauna şi va exista în inima omului până la sfârşitul lumii. 
Când nu va mai fi libertate lumea se va sfârşi. 
 „Fiară“ numesc Sfintele Scripturi o împărăţie, un sistem de guvernare (ca în Cartea lui Daniel, cap. VII) care de 
data aceasta, în vremurile noastre, a ajuns să stăpânească toată omenirea. 
 Acum trebuie să vedem timpul când va exista această „fiară“. Mai bine spus prima fiară pentru că mai este 
menţionată şi o a doua fiară în acest capitol XIII şi care slujeşte primei fiare. Această dovadă a existenţei în timp a 
„primei fiare“ poate fi demonstrată prin următoarele: 
 I - toţi oamenii se supun, se închină ei; 
 II - prima „fiară“ are o icoană la care se închină toţi cei supuşi ei; 
 III - cei supuşi primei „fiare“ nu pot cumpăra sau vinde decât dacă au luat semnul sau numărul fiarei. 
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 În vremea când vor exista aceste trei condiţii va exista şi „prima fiară“. 
 Deci să analizăm dacă sunt întrunite aceste trei condiţii pentru a demonstra că există această primă fiară şi când. 
 

I - Toţi oamenii se supun primei „fiarei“ 
 
 Deci până în zilele noastre nu a fost o putere, un guvern care să stăpânească toată planeta până la ultimul om. 
Deşi cunoaştem din istorie că au existat imperii ce şi-au întins stăpânirea peste suprafeţe mari ale pământului şi 
peste multe naţiuni. Dar raportat la întregul pământ acestea au fost mici şi chiar necunoscute pentru ceilalţi oameni 
din colţurile mai îndepărtate ale planetei. Pentru simplul motiv că nu au existat mijloacele tehnologice necesare 
pentru realizarea acestei guvernări mondiale şi nu pentru că nu a existat un om sau un grup de oameni care să 
dorească acest lucru. Doar în zilele noastre există toate mijloacele tehnologice necesare pentru a se realiza 
guvernarea întregii planete de către un grup redus de oameni. 
 Deşi mulţimea oamenilor obişnuiţi nu îşi dau seama de acest lucru planeta chiar este condusă, în timpurile 
noastre, de un grup format din foarte puţini oameni. Numai că această conducere are două aspecte care nu sunt 
cunoscute în întregime de toţi oamenii. Unul politic şi la vedere, public, şi altul structural şi oarecum ascuns 
(Cartea Apocalipsa, Cap. XVII, 8, 11). 
 Din punct de vedere politic, deci la vedere, toate ţările sunt membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.) 
şi se supun, individual, hotărârilor acestui organism. O.N.U. nu este doar o organizaţie politică. Ea are ca scop - în 
afară de controlul tuturor aspectelor vieţii materiale ale oamenilor - şi promovarea unei singure religii mondiale, 
conlucrând cu diverse organizaţii care promovează o nouă spiritualitate planetară. Organizaţia Naţiunilor Unite 
este compusă din mai multe agenţii care reglementează toate aspectele vieţii pe planetă. 
 De asemenea mai există şi alte organizaţii regionale compuse din mai multe state-naţiuni cum ar fi Uniunea 
Europeană, Uniunea Naţiunilor Sud-Americane, Uniunea Africană, Uniunea Statelor din Asia de Sud-Est, etc. care 
toate au ca scop integrarea şi cooperarea în vederea formării unui singur stat global şi implementarea politicilor 
O.N.U. la nivel local. 
 Astfel, în cazul ţării noastre, România se supune ordinelor venite de la Uniunea Europeană şi care, la rândul ei, 
se supune ordinelor venite de la O.N.U.. În anumite situaţii speciale, cum ar fi declararea pandemiei pe teritoriul 
României, guvernanţii ţării primesc ordine direct de la agenţia O.N.U. respectivă, adică Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii care este parte a acestei guvernări mondiale. 
 Deşi în mod public ordinele O.N.U. se numesc recomandări nici un stat nu-şi permite să le ignore şi să ia alte 
măsuri decât cele date de aceasta. Altfel încep sancţiunile politice, economice şi bombardamentele avioanelor 
americane. Acestea se întâmplă din cauza celuilalt aspect al conducerii mondiale care este structural şi ascuns de 
vederea oamenilor. Adică lumea este în aşa fel organizată încât toată politica, finanţele mondiale, comerţul, 
industria, cultura, educaţia, etc. sunt sub controlul şi conducerea unui grup restrâns de oameni. De asemenea toţi 
oamenii dintr-o ţară care sunt ceva prin ţara aceea, oameni de afaceri mai bogaţi, specialişti în funcţii înalte, 
conducători de instituţii din toate domeniile, cum ar fi administraţie, justiţie, poliţie, armată, medicină, educaţie, 
ştiinţă, etc. sunt racolaţi şi sunt membrii ai unor societăţi secrete care sunt toate globaliste şi sataniste. Puteţi să le 
spuneţi şi comuniste. Este unul şi acelaşi lucru. Dacă nu s-ar supune acestor organizaţii şi nu ar executa ordinele de 
sus, toţi cei menţionaţi, şi-ar pierde toate avantajele pe care le au acum şi chiar ar ajunge prin închisori. Sau dacă 
au dezvăluit ceva secrete murdare ale organizaţiilor din care fac parte ar fi chiar ucişi. 
 Existenţa primei fiare şi cum lucrează ea nu poate fi descoperită de către oricine decât dacă omul care vrea să 
ştie face un efort uriaş de cercetare şi investigaţie. Dar prin pronia lui Dumnezeu acest efort a fost mult uşurat în 
zilele noastre de munca unor oameni de ştiinţă oneşti. Aceştia sunt profesori la „Swiss Federal Institute of 
Technology“ (adică: Institutul Federal Elveţian de Tehnologie - una dintre cele mai prestigioase, dacă nu chiar cea 
mai prestigioasă instituţie de învăţământ superior din lume) din Zurich, Elveţia ce au realizat un studiu ştiinţific pe 
această temă. Studiul complet se poate găsi pe site-ul Cornell University Library la adresa: 
 https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf) 
 şi ale cărui rezultate au fost publicate în 19 octombrie anul 2011 în publicaţia „New Scientist“ la adresa de 
internet: 
 https://www.newscientist.com/article/mg21228354-500-revealed-the-capitalist-network-that-runs-the-world/  
 Cu titlul: „Revealed: the capitalistic network that runs the world“ (adică, în limba română: „Divulgat - scos la 
iveală, descoperit, revelat - reţeaua capitalistă care conduce lumea“) 
 Titlul original al studiului este „The network of global corporate control“ (adică „Reţeaua globală a controlului 
corporatist“) şi este realizat de un colectiv de oameni de ştiinţă compus din Stefania Vitali, James B. Glattfelder, 
and Stefano Battiston, de la catedra de proiectare a sistemelor (Chair of Systems Design, ETH Zurich, Kreuzplatz 
5, 8032 Zurich, Switzerland, corresponding author, email: sbattiston@ethz.ch) 
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 După studierea unei baze de date cu cca. 37 000 000 de companii şi investitori din toată lumea în care s-au luat 
în consideraţie doar forma de proprietate, cota de piaţă şi profitul oficial declarat de acestea, oamenii de ştiinţă 
elveţieni au ajuns la concluzia că există o super-entitate compusă din mari bănci şi cca. 43000 de companii 
transnaţionale care controlează direct mai mult de jumătate din economia mondială şi profiturile respective. Adică 
relaţiile de proprietate dintre toate acestea sunt atât de strânse încât formează o singură mare entitate a unui grup 
redus de oameni care are puterea de decizie şi care numeşte în funcţiile de conducere ale acestor instituţii oamenii 
pe care îi doreşte. Bineînţeles că indirect controlează şi celelalte entităţi din cauza relaţiilor de piaţă, monopol, 
monopson şi oligopol. 
 Adică mai pe înţelesul tuturor este vorba de un grup de oameni care controlează banii şi economia planetei. Iar 
cine controlează banii şi economia controlează inevitabil şi politica, armata, presa, cultura, educaţia, cercetarea 
ştiinţifică, etc., adică totul. 
 Deci în concluzie această primă fiară căreia i se supun toţi există acum. Problema cu care se confruntă cei mai 
mulţi în a realiza că această Fiară există este caracterul dublu al acesteia: public şi ascuns, ocult (Cartea 
Apocalipsa, Cap. XVII, 8, 11). Astfel la nivel public, de suprafaţă, există partide, guverne, state-naţiuni, uniuni de 
state, guvern mondial (adică O.N.U. - Organizaţia Naţiunilor Unite) cu toate instituţiile aferente care 
reglementează toate aspectele vieţii cetăţeanului până la cele mai intime aspecte. Iar în spate, ascuns de vederile 
oamenilor, există acest super-puternic guvern mondial ocult care are toate pârghiile puterii impunând în toate 
instituţiile mai sus enumerate oamenii care să-i slujească ei şi scopurilor ei. Instituţii care sunt o emanaţie, un 
produs al primei fiare, din cauză că, de exemplu, sistemul bancar nu a existat înainte ca mai apoi să fie infiltrat de 
ea, ci a fost inventat încă de la început de ea, la fel ca şi sistemul de sănătate, justiţie, etc. 
 Fireşte sunt mulţi cei care se îndoiesc de aceste realităţi şi ar fi multe de spus pentru a demonstra acest lucru dar 
pentru un om raţional sunt suficiente aceste puţine argumente. Chiar dacă s-ar discuta numai partea financiară a 
controlului primei fiare asupra lumii acest lucru ar dura foarte mult pentru a putea fi explicat în amănunt. Dar 
totuşi să abordăm un mic aspect al problemei. 
 De exemplu, la ora actuală România nu-şi mai tipăreşte11 singură nici măcar banii, bancnotele care circulă în 
ţară. Adică leii aşa cum sunt ei denumiţi în limba română. Aceştia sunt tipăriţi în Elveţia. Nu că România nu ar fi 
în stare, căci şi Ceauşescu îşi tipărea singur banii, ci din cauză că toţi politicienii de la noi sunt slugile loiale ale 
unui stăpân care nu este român şi nu-i pasă de ţara noastră nici un pic. 
 La fel şi cu creditul şi cu emiterea banilor. Banii nu pot fi emişi de către România ci numai de către bănci 
proprietate privată care nu sunt interesate în bunăstarea României şi nici a poporului român. Politicienii români12 
dacă vor să investească în economie, să o dezvolte şi să creeze noi locuri de muncă sunt obligaţi să împrumute de 
la bănci13. Ceauşescu doar făcea planul de dezvoltare respectiv şi îşi emitea singur banii necesari. Ceauşescu, aşa 
cum a fost el prost şi dictator, a fost mult mai patriot şi mai liber decât toţi politicienii din ziua de azi. Aceştia care 
se fac acum că ne vor binele şi ne conduc sunt doar nişte slugi de cea mai joasă calitate morală ai primei fiare. Eu 
am fost ultimul om de pe planetă care să poată fii numit admiratorul lui Ceauşescu şi cred că pedeapsa pe care a 
primit-o a fost meritată pe deplin, deşi a fost absolut pe nedrept impusă asupra lui. Căci este scris că cine ridică 
sabia, de sabie va muri. Dar în comparaţie cu conducătorii de acum ai ţării Ceauşescu este o alternativă luminoasă 
şi l-aş alege cu toată inima numai ca să scăpăm de gaşca de satanişti de la conducerea ţării. Căci un tiran poate 
avea un proiect. O gloată poate avea un scop bun. Dar o oligarhie nu are decât o singură grijă. Cum să 
supravieţuiască împotriva tuturor. Oligarhia îşi este propriul ei dumnezeu. 
 Deci cei care neagă faptul că această super-entitate este cauza situaţiei lumii de astăzi şi susţin că felul cum 

 
11 Numai acest lucru este suficient ca să se demonstreze că noi suntem o ţară de sclavi. Şi nu suntem singurii. Toate ţările sunt la fel. 
Dacă acum cineva ar dori să schimbe ceva în ţara noastră primul lucru pe care trebuie să-l facă este să-şi tipărească mai întâi banii săi. 
Dacă îi păstrează pe cei actuali atunci cei care tipăresc vor face mulţi bani cu care vor plăti şi corupe o mulţime de oameni care vor 
răsturna guvernul care vrea să facă bine ţării. 
12 Nu sunt chiar toţi români, cei mai mulţi conducători sunt străini de neam, de ţară şi de creştinism chiar dacă unii dintre ei au nume 
românizate. Acum nici nu se mai feresc. Legislaţia pe care Uniunea Europeană o impune şi la noi în ţară permite venirea străinilor şi 
ocuparea funcţiilor din guvern, administraţie şi politică de către cetăţeni străini. Cazul primarilor de la Timişoara şi de la sectorul unu din 
Bucureşti este evident. 
13 Toate băncile sunt ale primei fiare sau dependente într-un fel de aceasta. Banca Naţională a României este naţională doar în titlu şi 
română doar pentru că clădirea ei este construită pe pământul României. B.N.R. este condusă din afara ţării şi oamenii de la conducerea ei 
sunt impuşi tot din exterior. B.N.R. are un singur scop. Ca băncile primei fiare să o ducă bine şi să existe în continuare. Când banca îţi dă 
bani cu împrumut trebuie să plăteşti dobândă. Dacă îţi dă! Şi dacă trebuie să plăteşti dobândă este doar o chestiune de timp ca să nu mai 
poţi să plăteşti înapoi creditul luat. Ceauşescu îi spunea la dobândă tribut. Aşa cum era pe vremea turcilor. Dar băncile nu îţi dau credite 
pentru dezvoltare economică din cauză că banca nu este interesată ca tu să capeţi libertate economică. Altfel nu mai cumperi de la 
companiile primei fiare şi acelea dau faliment. Băncile dau credite doar pentru infrastructura care le face mai uşoară stăpânirea şi jefuirea 
mai uşoară a ţării şi pentru consum ca să întreţină iluzia de bunăstare. 
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funcţionează lumea azi, modul ei de organizare, a fost o întâmplare, trebuie să răspundă la întrebări elementare 
cum ar fi acestea: 
 - Cum ar putea să existe nişte oameni politici, guvernanţi, care să aibă ca scop al lor, ca grup de putere în ţara 
unde funcţionează, să adopte legi şi măsuri prin care naţiunea respectivă şi ei ca grup să renunţe la propria 
suveranitate şi putere în interesul unui grup de oameni ce conduce planeta? 
 - Care om politic care deţine la vedere puterea într-o ţară ar abandona avantajul pe care îl are prin faptul că 
poate să-şi emită banii proprii şi puterea ce decurge din aceasta şi să lase pe alţii străini de ţara sa să o facă? 
 - Care om politic ar renunţa la câştigurile financiare ce pot fi obţinute din exploatarea resurselor naturale ale 
ţării, a serviciilor de bază ale populaţiei şi a principalelor ramuri economice şi le-ar ceda pe nimic unor companii 
transnaţionale? 
 - Care om politic nu doreşte să se afle tot timpul la putere şi vrea ca la intervale de câţiva ani să se supună 
examenului votului unei populaţii veşnic nemulţumite şi care nu are cum să poată fi mulţumită fiindcă nu se poate 
să saturi dorinţe infinite cu mijloace finite? 
 - Care om politic ar implementa azi legi şi măsuri care în mod evident, acum şi în viitor, îi afectează chiar şi lui 
puterea, averea şi viitorul propriilor lui copii? 
 Şi ar mai fi multe, multe întrebări de acest fel, dar acestea sunt suficiente. Fireşte, răspunsul logic şi raţional la 
toate aceste întrebări este numai unul: doar dacă acei oameni politici sunt numiţi, controlaţi de către această super-
entitate sau primă fiară, cum îi spunem noi creştinii, au o teamă extremă de ea şi se supun total ordinelor primite. 
 Deci iată că prima condiţie este îndeplinită şi toată lumea se supune primei fiare. 
 

II - Prima „Fiară“ are o icoană 
la care se închină toţi cei supuşi ei 

 
 Deşi multe traduceri în limba română ale Sfintei Scripturi folosesc cuvântul chip-imagine pentru a traduce 
termenul grecesc „ΕΊΚΌΝΑ“ de la versetul 14, cap. XIII al Cărţii Apocalipsa, termenul teologic de icoană este cel 
mai potrivit în acest context. Deoarece icoana în creştinism este o reprezentare simbolică a celui căruia îi aducem 
cinstire, ne închinăm şi i ne supunem. Adică lui Dumnezeu, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi sfinţilor Săi. În 
acest caz, simbolic înseamnă o realitate care descrie o altă realitate prin mijloace accesibile minţii umane. 
 La fel şi în acest caz sfântul Ioan Teologul foloseşte acest concept pentru a descrie faptul că cei supuşi primei 
fiare se „închină“ ei ca lui Dumnezeu. Numai că această icoană a primei fiare nu este una asemănătoare cu cea 
creştină pentru că ea mai are şi un duh în ea, cum spune Sfânta Scriptură la versetul următor: 
 „15. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor 
închina chipului fiarei.“ 
 Deci această icoană se mişcă şi vorbeşte. Poate deduce oricine că aceasta este un lucru absolut „ad litteram“. 
Adică lucrurile sunt spuse direct, fără subînţeles. Fiindcă, dacă s-ar fi făcut această mişcare şi vorbire cu vrăji şi cu 
meşteşug diavolesc nu ar fi avut cum să funcţioneze toată înşelătoria. Pentru că în momentul în care ar fi apărut un 
singur creştin, oricare, sau numai cu numele de creştin dintre cei nebotezaţi şi s-ar fi împotrivit puţin, chiar şi 
numai din cuvinte, diavolul care a provocat această magie ar fi dispărut imediat şi ar fi încetat icoana să mai 
vorbească, să se mai mişte. Şi în Sfintele Scripturi se arată clar că până şi cei nebotezaţi pot „scoate“ demonii 
chemând numele Domnului nostru Iisus Hristos în ajutor (Sfânta evanghelie după Marcu, cap. IX, 38 - 40). De 
altfel se cunosc şi cazuri contemporane când şi eretici sau chiar păgâni nebotezaţi au alungat diavolii din oameni 
sau au scăpat de „extratereştri“ prin chemarea numelui lui Hristos sau numai prin recitarea de versete din 
Evanghelii. 
 Deci, sub nici o formă, nu poate fi această icoană a primei fiare ceva magic, ceva diavolesc, ceva spiritual, 
alegoric şi metaforic pentru că nu ar putea funcţiona pur şi simplu. Mai mult decât atât, se pune întrebarea cum s-
ar fi făcut această închinare în mod practic? Fiindcă acum suntem pe pământ aproximativ opt miliarde de oameni. 
Chiar dacă s-ar reduce între timp populaţia lumii la circa 500 de milioane de oameni, aşa cum plănuieşte prima 
fiară14, cât timp ar dura ca toţi oamenii să treacă prin faţa icoanei şi să se „închine“ la aceasta? Pentru că în ipoteza 
că ar fi făcute aceste icoane cu meşteşug diavolesc, prin magie, nu s-ar putea face suficiente încât să poată fi 
folosite peste tot şi în timp optim deoarece nici diavolii nu au o libertate de mişcare totală, ca să poată să se 
manifeste liber, în mod văzut ci doar acolo unde sunt păcate foarte mari, extreme (sacrificii umane, orgii, etc.) şi 
nici acolo tot timpul. 
 Deci ce poate fi această icoană? 
 Singurul răspuns posibil ar fi că este un dispozitiv de afişare, ecran de computer, de telefon, etc. sub orice formă 

 
14 Vedeţi monumentul numit „Georgia Guidestone“ din S.U.A., ce scrie pe el şi cine l-a ridicat. 
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va fi acesta, fie chiar şi holografic15. Nici nu a existat vreodată în istoria omenirii ceva asemănător şi nici nu va 
exista altul vreodată care să întrunească aceste condiţii menţionate în Cartea Apocalipsei. 
 De asemenea pentru că la această oră toată omenirea este condusă prin aceste computere şi nu este domeniu al 
vieţii umane care să funcţioneze fără să fie controlat de acestea, acum este şi momentul când oamenii chiar se 
„închină“ la prima fiară prin intermediul lor. De altfel ar fi fost şi imposibil să se ajungă la această situaţie, ca cea 
din ziua de azi, când toată lumea este literalmente sclavă inconştientă a primei fiare, fără ajutorul computerelor. 
 Acum vom vedea modul cum se închină toţi primei Fiare şi icoanei ei. Este mai mult decât evident că această 
închinare menţionată în Cartea Apocalipsei capitolul XIII nu poate fi înţeleasă altfel decât prin supunere. De altfel 
cuvântul „închinare“ are în limba română şi un asemenea sens foarte des folosit. De exemplu, se spune în limbaj 
curent că un oarecare domnitor a „închinat“ ţara turcilor. Asta nu înseamnă că toţi locuitorii ţării s-au dus şi s-au 
închinat în faţa turcilor, adică s-au pus în genunchi şi au făcut închinare. Că ar fi vorba de o închinare fizică, „ad 
litteram“, reală, adică omul pică în genunchi şi face metanie. Acest pasaj din Scriptură care vorbeşte de închinare 
vrea să spună numai că cei care se închină, de fapt, s-au supus primei fiare. Că aşa este posibil să fie interpretat 
versetul respectiv o susţin şi Sfintele Scripturi, unde, de exemplu, în epistola către coloseni a sfântului apostol 
Pavel, la cap. III, versetul 5, apostolul afirmă despre cei care sunt lacomi că acest păcat este închinare la idol. Ori 
nimeni nu îngenunchează şi nu face metanii în mod direct, cu trupul, pe genunchi, la lăcomie. 
 Referitor la această presupusă închinare către Fiară se mai poate spune şi că în cazul că ar fi o simplă metanie 
făcută în mod explicit unei persoane oarecare nu ar avea mare impact asupra mântuirii omului respectiv. Fiindcă 
această închinare este egală cu păcatul ereziei. Şi deci este posibil ca imediat după ce se termină „ceremonia“ să te 
poţi pocăi şi să mergi mai departe pe calea mântuirii. Nu se schimbă nimic în natura omului respectiv. Ori Cartea 
Apocalipsei lasă să se înţeleagă că această închinare către prima Fiară aduce cu ea ceva ireversibil privind 
mântuirea omului. Adică după ce te închini, supui, nu mai poţi să te întorci şi să te pocăieşti. 
 Deci nu poate fi vorba despre acest gen de închinare, adică o metanie, o închinăciune religioasă, etc. 
 Cred că sunt suficiente aceste argumente împotriva acelor păreri care spun că închinarea ar avea un caracter 
religios explicit. Această închinare la icoana primei Fiare nu poate fi decât una idolatră indirectă, aşa ca păcatul 
lăcomiei. Imposibilitatea mântuirii este dată de conlucrarea dintre icoana primei fiare şi semnul acesteia. 
 Deci acum este vremea când oamenii se supun primei fiare şi se „închină“ icoanei ei din cauză că nu poţi trăi 
dacă nu ai documente de identitate, dacă nu ai autorizaţii, adeverinţe, certificate, nu poţi lua pensie, alocaţii şi alte 
ajutoare, nu poţi să faci tranzacţii financiare, etc. decât prin intermediul computerelor. Chiar mai mult peste puţin 
timp, când vaccinul împotriva aşa zisei boli COVID-19 va fi disponibil, nu vei mai putea vinde şi cumpăra dacă nu 
vei avea dovada electronică a vaccinării. Iar cei care nu vor voi să se vaccineze nu vor fi lăsaţi să iasă din casă în 
prima etapă ca mai apoi să fie internaţi cu forţa în închisori medicale pentru „binele“ umanităţii, ca să nu-i 
infecteze pe ceilalţi şi să-i îmbolnăvească şi omoare. 
 În concluzie şi a doua condiţie este îndeplinită şi toată lumea se închină la icoana primei fiare. 
 

III - Cei care se supun primei „fiare“ nu pot cumpăra sau vinde 
decât dacă au semnul sau numărul fiarei. 

 
 Deşi acum toată omenirea se supune primei fiare şi se închină icoanei ei totuşi semnul ei nu a fost pus, încă, pe 
trupul tuturor oamenilor. Semnul primei fiare este acum doar sub formă de acte de identitate, bani şi monede 
virtuale (din cauză că toţi banii de pe planetă sunt emişi şi controlaţi de prima fiară deşi au denumiri şi valori 
diferite), mijloace de plată electronice (carduri, aplicaţii pe telefon, etc.) şi de acces la servicii, asistenţă şi ajutoare 
de diverse feluri (card de sănătate, asistenţă socială, etc.). Doar în câteva ţări a început şi punerea în trupul omului 
a semnului primei fiare sub formă de cip electronic implantabil. În viitorul apropiat atunci când va apare şi aşa 
zisul vaccin împotriva COVID-19 se va trece la implantarea în corpul tuturor oamenilor a unui cip - circuit integrat 
electronic - care va conţine toate informaţiile necesare pentru controlul identităţii, localizarea omului (aflarea 
locului unde se află), toate informaţiile despre starea corpului purtătorului, istoricul vaccinării, etc. 
 La început certificatul de vaccinare se va prezenta sub forma unei hârtii, a unui card electronic sau a unei 
aplicaţii pe telefon dar foarte curând guvernul şi televiziunile vor susţine că sunt oameni care le falsifică, care-şi 
dau unul altuia hârtia, cardul sau telefonul respectiv, nu-şi fac vaccinul şi îi pun pe ceilalţi în pericol de a fi 
îmbolnăviţi şi atunci se va trece la implantarea acestuia în trupul omului. 
 Deci, în concluzie, semnul primei fiare există şi acum, numai că nu s-a realizat încă aplicarea acestuia pe trupul 
tuturor oamenilor. Adică este într-o etapă tehnologică intermediară. Iar despre numărul 666 se poate spune tot aşa 
că există peste tot. Calculatoare, telefoane, cipuri electronice, acte de identitate, coduri de bare, etc.. 

 
15 Imagine proiectată de un dispozitiv electronic care arată ca o imagine reală în trei dimensiuni.  
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 Deci iată, demonstrat simplu, pentru ca oricine să înţeleagă acest lucru, că prima fiară din Cartea Apocalipsei 
există acum şi lucrează cu toată puterea să-i omoare pe sfinţii Bisericii şi pe oameni. Din cauză că dacă nu te supui 
primei fiare şi nu îi iei semnul, sub orice formă ar fi el, eşti în pericol sau chiar poţi să mori. 
 Prima fiară nu a terminat încă să-şi pună planul ei în aplicare ci mai are foarte puţin. Actuala aşa zisă pandemie 
nu este decât începutul perioadei finale. A victoriei finale a primei fiare asupra creştinilor care este foarte, foarte 
aproape. Când semnul ei va fi pus pe trupurile creştinilor atunci va fi şi sfârşitul lor. Şi nu va fi începutul 
apocalipsei cum spun unii, înşelaţi şi înşelători, care nu ştiu ce spun. Din cauză că la momentul când prima fiară îi 
va sili pe toţi să-şi pună semnul ei pe trupul lor, degeaba vor mai voi unii să facă ceva pentru creştinism sau doar 
pentru oameni. Atunci nu se va mai putea face nimic şi cei care au luat semnul primei fiare în trupul lor vor merge 
cu toţii la iad. 

 
Capitolul III 

De ce este rea, pentru creştini, 
supunerea către prima fiară? 

 
 În primul rând supunerea către prima fiară este rea pentru că aşa spune Sfânta Scriptură: 
 „9. Şi al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte 
semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui, 10. Va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în 
potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. 11. Şi fumul 
chinului lor se suie în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi 
oricine primeşte semnul numelui ei.“ (Cartea Apocalipsei, cap. XIV) 
 Din acest text vedem că este rău să ne supunem unui sistem de guvernare mondial, să îi folosim pentru 
necesităţile vieţii sistemul ei computerizat de conducere şi control şi să îi luăm şi să folosim semnul acestuia. 
 Unii, pretinzând că ei sunt mai înţelepţi şi cumpătaţi, spun că dacă nu luăm semnul primei fiare pe mână sau pe 
frunte nu este periculos şi păcătos dacă ne supunem primei fiare şi sistemului ei computerizat de control. Dar, cum 
vom vedea mai încolo, nu este aşa! 
 Deci avem poruncă de la Dumnezeu să nu ne supunem nici unei forme de guvernare supra-naţionale, globale, 
oricare ar fi ea. Ci numai unui guvern independent, suveran, naţional, local. Aşadar toţi care cred că este bine şi 
doresc ca ţara noastră să facă parte din Uniunea Europeană, din Organizaţia Naţiunilor Unite şi din alte organizaţii 
internaţionale nu ştiu ce spun şi sunt înşelaţi sau înşelători, sau pur şi simplu nu cred în Dumnezeu. 
 Dar ca să înţelegem de ce este acest lucru rău va trebui să facem o analiză mai profundă. În niciun caz nu este 
rău pentru că aşa vrea Dumnezeu, fără niciun motiv. 
 În vremurile acestea din urmă marea mulţime a creştinilor nu mai înţelege natura păcatului, a păcatului care se 
face în colectiv şi mai ales a păcatului din neştiinţă, involuntar. Aici ar fi multe de spus despre ce fel de păcate se 
fac. De la organizarea politică a ţării până la educaţia copiilor. De la folosirea banilor şi a actelor de identitate 
emise de prima fiară şi până la relaţiile economice dintre oameni toate sunt stricate de păcat sub această stăpânire a 
primei fiare. Prima fiară a reuşit într-un timp istoric foarte scurt să realizeze o societate umană în care orice 
activitate să se desfăşoare sub formă de păcat. Simpla procurare a mijloacelor de existenţă minime pentru 
supravieţuire se poate realiza numai dacă omul respectiv face păcatul. Din cauză că existenţa în societate este 
posibilă doar dacă ai acte de identitate fără de care nu poţi să munceşti, să ai un loc unde să locuieşti, să cumperi 
sau să vinzi, etc.. Numai obţinerea şi folosirea actelor de identitate este suficientă pentru a-ţi demonstra, în faţa lui 
Dumnezeu, supunerea către prima fiară. Ori prin supunere accepţi şi să te supui legilor statului respectiv. 
 Deci, tu ca creştin, eşti de acord şi că este bine să fie democraţie şi deci alegeri ale oamenilor politici 
conducători prin vot universal. Prin aceasta eşti de acord şi ca întotdeauna să câştige alegerile oameni fără 
credinţă, plini de cele mai grele păcate, din cauză că majoritatea oamenilor vor alege răul şi nu binele (Sfânta 
evanghelie de la Matei, cap. VII, 13-14; Sfânta evanghelie după Luca, cap. XIII, 23-24). Oamenii păcătoşi vor 
alege întotdeauna oameni după chipul şi asemănarea lor. Nu vor alege niciodată sfinţi şi oameni virtuoşi pentru că 
le este teamă că aceştia vor lupta cu păcatul şi ei nu vor mai putea păcătui aşa uşor. 
 Deci din cauză că cei mai mulţi oameni sunt păcătoşi şi cei mai puţini sunt virtuoşi întotdeauna va câştiga 
alegerile un om păcătos care va conduce ţara din rău spre în mai rău. Acum avem şi legi care pedepsesc simplul 
fapt că eşti creştin. De exemplu nu mai poţi să condamni public anumite păcate sau erezii din cauză că vei fi 
pedepsit cu amendă sau chiar cu închisoare pentru că îi „discriminezi“ pe ceilalţi care fac aceste păcate. Eşti 
obligat prin lege să spui despre toţi aceştia că ei fac bine când lucrează acele păcate, că este sănătos ce fac şi ce 
învaţă ei şi este acelaşi lucru ca şi ceea ce fac creştinii. Şi astfel creştinii îşi pierd mântuirea (Epistola către romani 
a sf. apostol Pavel, cap. X, 9 - 10). 
 Tot aşa trebuie să plăteşti impozite cu care statul plăteşte poliţişti, avocaţi, procurori, judecători, construieşte 
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închisori pentru a pedepsi pe cei care spun adevărul despre păcate. Ba mai mult, dacă îţi creşti copiii în frica de 
Dumnezeu şi-i înveţi cele bune, statul îţi va lua copiii la orfelinat, unde alte slugi ale satanei îi vor învăţa toate 
răutăţile posibile, şi pe tine te va pedepsi cu închisoare. 
 Alt exemplu: din cauză că toate aspectele vieţii omeneşti sunt controlate de către atotputernicul stat-dumnezeu 
la fel este şi domeniul sănătăţii. Deci statul colectează banii din impozitele tuturor şi cu aceşti bani finanţează 
vaccinuri dăunătoare sănătăţii şi vieţii, tratamente ucigaşe pentru diferite boli, operaţii de schimbări de sex şi 
avorturi, organizaţii care promovează sodomia şi alte perversiuni sexuale, educaţia în şcoli a copiilor pentru 
depravare, acţiuni militare împotriva altor state care nu ne-au făcut nouă nimic, etc.. Cum mai poate un om să fie şi 
creştin adevărat şi în acelaşi timp să fie şi un bun cetăţean al statului când el plăteşte impozitele prin care se face 
părtaş statului în aceste crime şi păcate? 
 Alt exemplu: toate cultele aprobate de stat sunt şi finanţate de către acesta din banii colectaţi din impozite. 
Astfel creştinul care are pretenţia că este creştin plăteşte prin plata impozitelor şi salariile clericilor creştini dar şi 
ai cultelor musulmane, iudaice, protestante, etc. şi chiar şi ai sectei „Martorilor lui Iehova“ care sunt pe faţă adepţii 
lui Antihrist şi luptă pentru impunerea guvernării globale a primei fiare. Şi pentru că acum creştinii nu mai au voie 
să lupte împotriva ereticilor şi păgânilor, pentru că nu mai este libertatea cuvântului, ei plătesc cu banii lor pe 
eretici şi păgâni ca să stăpânească aceştia asupra ţării şi să înşele pe cei care ar dori să creadă cu adevărat în 
Dumnezeu. Şi astfel supunându-se doar statului şi legilor lui creştinul îşi pierde mântuirea. Şi poate creştinul să 
postească şi să privegheze cât o vrea el, să dea toate averile lui la săraci că tot nu va obţine mântuirea până nu va 
înceta să se supună statului-dumnezeu şi să îndrepte nedreptăţile pe care le-a făcut semenilor săi. 
 Ar mai fi multe de spus despre cum păcătuiesc creştinii astăzi dar acestea sunt de ajuns pentru cei care iubesc 
adevărul şi nu suferă de duh de împotrivire. Cu alte cuvinte trăim într-o lume în care creştinul adevărat care nu 
vrea să facă păcatul nu mai are un loc al lui unde să nu facă păcatul decât la închisoare, în pădure sau la cimitir. 
Dar creştinii nu mai văd toate acestea de mult timp, de foarte mult timp. Ei şi-au făcut doar un obicei din a-i 
respinge, pe cei care vin să-i avertizeze şi să-i roage să facă ceva împreună pentru biserică şi creştinism, prin 
cuvintele: 
 „Frate nu este încă semnul pe mâna dreaptă sau pe frunte aşa că nu a venit vremea aceea. Lasă-ne în pace! Nu 
vezi că eşti extremist? Nu vezi că eşti tulburat? 
 De parcă păcatul ar avea o vreme când nu este pedepsit de Dumnezeu. Şi mai ales toţi aceştia nu înţeleg că 
atunci când vor avea semnul primei fiare pe trupul lor nu vor mai putea face nimic. Nici măcar să se pocăiască. 
Dar ce spun, când vor avea semnul pe trupul lor? Iată că şi acum nu mai pot să facă mare lucru şi nu au încă 
semnul primei fiare pe trupul lor ci doar în mână.  
 Această frază, de la moderaţii, cumpătaţii şi neextremiştii creştini, am auzit-o de foarte mulţi ani. Creştinii nu 
vor să înţeleagă că indiferenţa şi lenea lor îi va duce la pieire şi la iad. Şi iată că această indiferenţă şi lene a dat 
astăzi rodul ei şi suntem, ca oameni şi creştini, într-o situaţie foarte grea din care nu se ştie care şi cum îşi va mai 
scăpa sufletul său de la iad. 
 Deci în concluzie, toţi cei care ne supunem primei fiare şi îi folosim actele ei, banii, ne supunem legilor şi 
statului care impune toate acestea facem păcatul şi nu suntem drepţi în faţa lui Dumnezeu chiar dacă ne-am ruga zi 
şi noapte şi am posti până ne-am usca de foame şi de sete. Doar acestea singure, rugăciunea şi postul, fără lucrarea 
faptelor de dragoste către omenire sunt urâciune în faţa lui Dumnezeu şi Acesta strigă şi ne dojeneşte în Sfintele 
Scripturi: 
 „Şi pentru ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne, şi nu faceţi ce vă spun? (Sfânta evanghelie de la Luca cap. VI, 
46)“ 
  Şi de asemenea: 
 „Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de 
Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. (Evanghelia după Ioan, cap. XIV, 21)“ 
 Şi cea mai mare poruncă dată de Dumnezeu oamenilor de la creaţie încoace a fost: 
 „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe 
altul.“ (Sfânta Evanghelie de la Ioan, cap. XIII, 34)  
 Şi Dumnezeu ne-a iubit pe toţi la fel, ca un Dumnezeu, şi şi-a dat şi viaţa pentru noi. Aşa de mare este această 
poruncă a iubirii încât sfântul apostol Pavel spune în scrisoarea întâia către corinteni la capitolul XIII că fără 
împlinirea ei nu avem nimic chiar dacă „aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar 
dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte.“ 
 Iar următoarele porunci, care izvorăsc din iubirea adevărată, sunt: 
 „Ceea ce vă spun la întuneric, spuneţi la lumină şi ceea ce auziţi la ureche spuneţi de pe case“. (Sfânta 
evanghelie de la Matei, cap. X, 27) 
 Şi de asemenea: 
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 „Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din 
morţi, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate şi cu gura se mărturiseşte spre mântuire“. (Epistola către 
romani a sf. apostol Pavel, cap. X, 9 - 10) 
 Şi: 
 „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu care 
este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu 
care este în ceruri.“ (Sf. evanghelie de la Matei, cap. X, 32 - 33) 
 Într-adevăr nimeni dintre cei ce ascund adevărul, ca să nu ajungă la semenii lor, nu poate să spună că are 
dragoste pentru ei. 
 Dar să mergem mai departe. Să vedem dacă este suficient doar să proclami public adevărul? 
 „Să nu fiţi părtaşi la faptele cele fără de roadă ale întunericului, ci mai degrabă osândiţi-le (expuneţi-le) pe 
faţă.“ (Epistola către efeseni a sf. apostol Pavel, cap. V, 11) 
 Şi la fel şi sfântul apostol Ioan: 
 „19. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi. 20. Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe 
fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe 
Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească. 21. Şi această poruncă o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu să 
iubească şi pe fratele său. (Întâia epistolă sobornicească a sfântului apostol Ioan, cap. IV)“ 
 Şi tot aşa: 
 „Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui Dumnezeu şi pe fiii diavolului; oricine nu face dreptate nu este din 
Dumnezeu, nici cel ce nu iubeşte pe fratele său.“ (Întâia epistolă sobornicească a sfântului apostol Ioan, cap. III, 
10) 
 

Capitolul IV 
Despre a doua fiară din Cartea Apocalipsei 

 
 În Cartea Apocalipsei mai este pomenită şi o a doua fiară. Şi pentru că foarte mulţi au fost păcăliţi şi spun 
lucruri greşite despre aceasta am să spun câteva lucruri şi despre ea. 
 Această a doua fiară descrisă în Cartea Apocalipsei nu este altceva decât Statele Unite ale Americii. Deşi S.U.A. 
este cea mai puternică ţară de pe planetă şi are hegemonie asupra întregii lumii, se supune totuşi puterii O.N.U. şi a 
luat nenumărate măsuri interne prin care şi-a pierdut deja suveranitatea în favoarea O.N.U.. Şi deci în viitorul 
foarte apropiat va dispărea şi această ţară ca naţiune suverană la fel ca şi celelalte state-naţiuni. S.U.A. se califică 
foarte bine pentru rolul celei de-a doua fiare descrise în Apocalipsă (Cartea Apocalipsa, cap. XIII, 11) pentru că ea 
a luptat sub steagul O.N.U. încă de la formarea acesteia pentru impunerea puterii primei fiare peste celelalte state 
şi a vărsat mult „foc din cer“ (adică i-a bombardat pe oameni din avioane - Cartea Apocalipsa, cap. XIII, 13) în 
acest scop şi o va mai face şi în viitor.  S.U.A. are şi „înfăţişare de miel“ (Cartea Apocalipsa, cap. XIII, 11) pentru 
că la vedere şi declarativ este campioana promovării libertăţii, democraţiei şi drepturilor omului în lume iar prin 
fapte este cea care impune puterea primei fiare vorbind ca un „dragon“ (adică prin forţă, terorism, război, etc.) şi 
este şi cea mai tiranică naţiune din lume cu cetăţenii ei şi cu ceilalţi. Adică prin toate crimele posibile. Iar simbolul 
celor două coarne (Cartea Apocalipsa, cap. XIII, 11) arată doimea puterii din S.U.A., pentru că guvernul acesteia 
nu este decât o marionetă, o păpuşă de cârpe în mâinile primei fiare. De fapt S.U.A. însăşi este în proprietatea 
primei fiare. Toată economia şi finanţa acesteia este controlată sau chiar este în proprietate directă a primei fiare. 
Dolarii, care sunt banii folosiţi de americani, nu sunt deloc americani din cauză că nu sunt emişi de statul american 
ci de o bancă proprietate a primei fiare, adică Federal Rezerve, care nu are nimic federal şi american în ea în afară 
de titlu. Aceşti dolari sunt şi moneda de schimb pe care toate statele lumii sunt forţate să le folosească în toate 
tranzacţiile internaţionale. S.U.A. este şi cea care îi sileşte pe toţi oamenii să se supună primei fiare prin 
constrângere diplomatică, economică, financiară, prin subversiune politică, ideologică, teroristă, etc. sau chiar prin 
război. Cu alte cuvinte, această ţară este mâna murdară care lucrează toate crimele pentru prima fiară. De 
asemenea S.U.A. este şi cea care a insuflat duh chipului primei fiare (Cartea Apocalipsa, cap. XIII, 15). Din cauză 
că în S.U.A. s-au inventat computerele prima dată. De fapt industria informatică este în totalitate în proprietatea 
primei fiare, nu numai în S.U.A. dar şi în lume. Tot aşa cu ajutorul computerelor vor fi ucişi cei care nu se vor 
supune primei fiare. Dar despre aceasta puţin mai târziu. 
 Deci, în concluzie, Statele Unite ale Americii sunt a doua fiară din Cartea Apocalipsei. 
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Capitolul V 
Despre omul numit „Antihristul“ 

 
 Mulţi au fost cei care, în cursul timpului, m-au contrazis şi au spus că nu sunt acum vremurile descrise în Cartea 
Apocalipsei din cauză că semnul primei fiare nu este pe mâna dreaptă sau pe frunte şi din cauză că încă nu a venit 
Antihristul. 
 Despre semnul primei fiare şi despre a doua fiară am scris în capitolele anterioare. Dar despre omul numit 
Antihristul vom spune aşa. Deci prima fiară nu este Antihristul pentru că acesta, fiind om, nu a mai putut exista şi 
înainte ca să primească „rană de moarte“ (Cartea Apocalipsei, cap. XIII, 3). Ca simplu om nu putea să apară, să 
primească „rană de moarte“, să înceteze să mai fie şi după aceea să apară iar. Ca simplu om Antihristul nici nu 
poate să preia puterea dintr-o dată şi prin nici un meşteşug omenesc sau diavolesc distrugând dintr-o lovitură 
această super-entitate care există acum în lume şi care conduce toată planeta. Ce este sigur este că Antihristul va fi 
un produs, un om credincios primei Fiare - poate chiar un fiu al unuia dintre oamenii cei mai puternici dintre cei 
care sunt stăpânii planetei - care va impune pe tot pământul ideologia acesteia, noua religie mondială. Din această 
cauză în Apocalipsa sf. Ioan Teologul el se mai numeşte şi „profetul mincinos“ în antiteză cu Domnul nostru Iisus 
Hristos care şi El a fost numit profet, proroc. 
 Unii susţin greşit că „prorocul mincinos“ pomenit în Cartea Apocalipsei ar fi antiteza sfântului Ioan 
Botezătorul. Şi deci „prorocul mincinos“ ar fi înaintemergător al Antihristului. Dar chiar şi sfântul Ioan 
Botezătorul însuşi spune despre el însuşi că nu este profetul prorocit în Scripturi (Sfânta evanghelie de la Ioan, 
cap. I, 21-27). Deci nu poate fi profetul mincinos pomenit la Apocalipsă antiteza înainte-mergătorului Domnului 
nostru Iisus Hristos pentru că Ioan Botezătorul nu a fost profet. Deci profetul mincinos din Cartea Apocalipsei este 
antiteza domnului nostru Iisus Hristos. 
 De altfel şi Cartea Apocalipsei la cap. XIX, 20, spune că profetul mincinos face semne prin care îi amăgeşte pe 
cei care purtau deja semnul Fiarei şi i se închinaseră deja icoanei ei, deci acesta nu poate fi înaintemergător al 
Antihristului pentru că prima fiară nu este Antihristul şi acţiunea se petrece după apariţia ei. Cineva care apare 
după ce un lucru este deja făcut nu mai poate fi cauză, cel care face acel lucru. 
 La fel Antihristul nu poate fi nici a doua fiară. Din cauză că s-au impus deja supunerea către prima fiară, 
închinarea şi icoana ei şi deja a început însemnarea cu semnul şi Antihristul nu este încă prezent. 
 În concluzie Antihristul nu ar putea să apară şi să se impună oamenilor ca lider al lumii dacă nu ar exista toată 
infrastructura aferentă. Adică toate structurile de putere, tehnologia - bănci, computere, reţele, internet - etc. care 
să facă posibilă preluarea puterii de către acesta. Infrastructura este foarte importantă pentru că de ea depinde 
propagarea mesajului Antihristului şi verificarea supunerii tuturor. Cum ar putea să fie primit şi văzut Antihristul 
de toată populaţia lumii dacă nu ar exista înaintea lui nimeni care să câştige inima şi minţile oamenilor la noul stil 
de viaţă păcătos prin pervertirea educaţiei, moralei, culturii şi ştiinţei, etc. şi care să aibă efectiv puterea? Fără 
toate cele enumerate mai sus Antihristul nu va fi decât un simplu om nebun, internat cu forţa într-un ospiciu sau 
chiar asasinat imediat de către slugile primei fiare. 
 Iar despre numele lui Antihrist nu se poate face nici o speculaţie folosindu-se numărul Fiarei din cauză că nu 
este el Fiara ci doar profetul mincinos. De altfel nici nu era nevoie să se spună numele Antihristului în Sfânta 
Scriptură. Pentru că acest nume este şi uşor de ghicit pentru noi cei din ziua de azi când toate religiile au luat 
forma finală. Deoarece Domnul nostru Iisus Hristos nu are decât un nume şi numai în numele Lui ne putem mântui 
atunci şi Antihristul, care în limba greacă se traduce prin „în locul lui Hristos“, se va autonumi şi el, în mod firesc 
şi mincinos, tot hristos pentru a îi înşela pe creştini. Şi pentru că în antiteză cu Hristos el va avea şi multe nume, 
Antihristul, pentru a-i înşela şi pe ceilalţi oameni care nu cred în Iisus Hristos, se va mai putea numi şi Mesia 
pentru iudei, Maitreya pentru budişti, Imam Mahdi pentru musulmani, Krishna pentru hinduşi, etc. Din cauză că 
fiecare religie predică şi ea promisiunea venirii unui „salvator“ încă de la înfiinţarea ei. Pentru că diavolul a fost 
martor când Dumnezeu a făcut lui Adam promisiunea unui mântuitor şi logic că a produs şi va produce şi el mai 
mulţi „salvatori“ pentru a înşela oamenii. Deci toate celelalte religii, în afară de credinţa creştină ortodoxă 
adevărată16, sunt „insuflate“ de demoni. Pentru că nu poate exista decât un singur Mântuitor şi Dumnezeu al 
omenirii. Afirmaţia că toate religiile celelalte nu sunt de la Dumnezeu o face şi Sfintele Scripturi în Psalmul 95, 
versetul 5 când zice: „căci toţi zeii neamurilor sunt demoni“17. 
 

 
16 Acum îşi zic creştini ortodocşi mulţimi de oameni care fac parte din false biserici ce sunt eretice după toate legile lui Dumnezeu şi 
tradiţiei creştine. Ele sunt creştine ortodoxe doar după numele firmei şi nu după credinţa pe care o propovăduiesc. 
17 Atenţie aici! În unele traduceri ale Bibliei în limba română cineva a modificat şi în loc de cuvântul demoni (în greceşte: δαιμơνια) a 
tradus idoli ceea ce este greşit. 



 22

                                          

Capitolul VI 
Despre ştiinţă 

 
 În continuare am să vorbesc foarte puţin despre ştiinţă ca să încurajez creştinii să nu mai trateze cu o teamă 
respectuoasă, superstiţioasă, aproape mistică, ştiinţa contemporană şi pe cei care se auto-numesc oameni de ştiinţă. 
 Creştinii trebuie să ştie că ştiinţa este de trei feluri. Prima este ştiinţa adevărată, cea pomenită în Sfintele 
Scripturi: 
 „Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos pe Care 
L-ai trimis.“ (Sfânta evanghelie după Ioan, cap. XVII, 3) 
 Aceasta este ştiinţa care ne duce la cunoaşterea ADEVĂRULUI fără putinţă de înşelare şi minciună. 
 A doua ştiinţă este ştiinţa naturală pe care a dat-o Însuşi Dumnezeu omului încă de la crearea sa. Adam a fost 
învăţat de Dumnezeu deoarece citim la Vechiul Testament cum Adam a pus nume tuturor fiinţelor vii (Facerea - 
Întâia carte a lui Moise, cap. II, 19-20). Deci nu s-ar fi putut întâmpla aceasta dacă Adam nu ar fi fost creat de 
Dumnezeu gata învăţat. Chiar putem să spunem că Adam era foarte învăţat şi cunoştea totul18 despre lumea 
înconjurătoare ţinând cont de mulţimea animalelor care existau pe vremea aceea comparativ cu timpurile noastre, 
când foarte multe specii au dispărut deja şi continuă să dispară într-un ritm rapid. De asemenea Dumnezeu l-a 
învăţat pe Adam şi tot ce trebuia să ştie: cu ce se poate hrăni, cum să se ferească de pericolele naturii, ce leacuri 
sunt bune pentru bolile de care vor suferi el şi urmaşii lui în caz că greşesc şi fac păcate, etc.. Sau cum se mai 
spune printr-o metaforă despre aceste cunoştinţe la Sfânta Scriptură, „hainele de piele“ (Facerea, cap. III, 21). Căci 
toate cele enumerate mai sus nu le-ar fi putut experimenta Adam ca să fie rezultatul vreunei ştiinţe din acestea 
omeneşti care descoperă lucruri prin încercarea lor. Închipuiţi-vă cum ar fi fost să încerce Adam dacă este bună de 
mâncat cucuta sau vreo ciupercă otrăvitoare? Sau cum ar fi încercat un leac pentru vreo boală sau slăbiciune 
trupească? S-ar fi terminat repede cu neamul omenesc. 
 Această ştiinţă naturală a fost transmisă de Adam şi urmaşilor săi dar s-a pierdut pe drumul istoriei. Fie din 
cauza părinţilor care nu s-au silit să le-o transmită copiilor fie din lenea copiilor care nu s-au obosit să o înveţe, fie 
din alte motive. Această ştiinţă a fost coruptă şi de demoni, odată cu trecerea timpului, din cauză că mulţi oameni 
au colaborat cu diavolii în mod intenţionat. Şi astfel a ajuns să fie ce este astăzi, al treilea fel de ştiinţă. 
 Acest al treilea fel de ştiinţă este, deci, cel inspirat de demoni şi de oamenii care s-au supus lor. Această ştiinţă a 
luat un avânt mai mare începând cu evul mediu, după căderea în erezie a părţii apusene a Europei. Acest fel de 
ştiinţă se mai numeşte, mult mai corect, alchimie şi este caracterizată prin scopurile următoare, dintre care am să 
enumăr pe cele importante: 
 - Căutarea materiei primordiale din care adepţii acestei ştiinţe demonice cred că pot fi create toate obiectele din 
lumea fizică19. 
 - Căutarea elixirului vieţii (acesta este chiar scopul final al tuturor cercetărilor moderne, obţinerea vieţii 
pământeşti eterne, viaţa trupească fără de moarte). 
 - Crearea unei fiinţe noi (homunculus - echivalentul transumanismului20 de astăzi), a unei conştiinţe noi. 
 Că toate acestea sunt adevărate şi azi, nu numai în evul mediu, o demonstrează atâtea experimente şi orientări 
ale cercetării din zilele noastre, atâtea realităţi practice. O spune în mod direct chiar şi un mare om de ştiinţă al 
primei fiare, Ray Kurzweil, care a ajuns celebru mai ales prin cercetările sale în domeniul „inteligenţei artificiale“. 
Astfel el spune: The purpose of life and evolution is to "Become like God" - adică, „Scopul vieţii şi al evoluţiei 
este să ajungi ca Dumnezeu“. Ceea ce, pentru oricare dintre creştinii ortodocşi bine învăţaţi şi catehizaţi, este 
evident că este religia propovăduită de şarpe în rai (Facerea, Întâia carte a lui Moise, cap. III, 5). 
 Ştiinţa alchimică se mai caracterizează şi prin faptul că tuturor fenomenelor observate li se dă o cauză 
mincinoasă şi că descoperirile empirice respective sunt folosite pentru împlinirea scopurilor de mai sus. De 
asemenea această ştiinţă are la bază o religie ocultă, un mod de cunoaştere ocult care presupune în cele mai multe 
cazuri o relaţie cu demonii. Vedeţi cazul oamenilor de ştiinţă care au colaborat la crearea aşa zisei bombe atomice. 
Aceştia luau parte la tot felul de ritualuri sataniste, magice. Jack Parsons, care a fost cel mai mare om de ştiinţă în 
domeniul rachetelor, era profund implicat în ritualurile cabalistice. 
 De fapt nu greşim deloc dacă spunem că ştiinţa alchimică este religia religiilor demonice, sinteza tuturor 
religiilor de inspiraţie satanică de pe acest pământ în afară de una - credinţa creştină ortodoxă adevărată - şi care 

 
18 Aceste cunoştinţe au fost transmise de Adam şi urmaşilor săi. Se poate vedea acest lucru din faptul că anticii erau mult mai deştepţi 
decât noi. Stau mărturie ruinele monumentelor şi diverse artefacte care au mai rămas după potop. 
19 Vedeţi, în zilele noastre, goana după „particula lui Dumnezeu“ şi recrearea condiţiilor aşa zisului „bing-bang“, C.E.R.N.-ul, etc. 
20 Această ramură a ştiinţei şi/sau religiei moderne are drept scop unirea oamenilor cu maşinile şi modificarea genetică a trupului 
omenesc pentru a rezulta o fiinţă superioară. Un fel de dumnezeu omenesc. Şi cum omul a fost creat perfect de Dumnezeu orice încercare 
de a îmbunătăţi omul va duce sigur la un dezastru pentru omenire. 
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religii demonice au ca dogmă principală şi scop „împărtăşirea“ continuă din „fructul oprit“ pentru 
„îndumnezeirea“ omului pe această cale.  
 Ştiinţa modernă are şi o „preoţime“ îmbrăcată într-o uniformă distinctă, de culoare albă de această dată21, care 
păzeşte nişte dogme, din care se şi inspiră, iar cei care îndrăznesc să calce aceste dogme sau să le pună la îndoială 
sunt trataţi ca şi ereticii de pe vremea inchiziţiei. Sunt „torturaţi“ - adică sunt concediaţi, ostracizaţi şi calomniaţi 
de mass-media primei fiare, închişi în penitenciare, etc. - şi dacă au îndrăznit, de exemplu, să lupte împotriva 
vaccinurilor sau au găsit vreun leac revoluţionar împotriva cancerului sau alte lucruri care atentează la hegemonia 
primei fiare şi monopolul de putere şi de cunoaştere al ei, sunt chiar „arşi pe rug“ - adică ucişi. Trebuie să 
mulţumim lui Dumnezeu şi să ne rugăm pentru aceşti adevăraţi martiri ai omenirii, pentru oamenii de ştiinţă care 
luptă împotriva Fiarei şi care nu şi-au trădat fraţii lor. 
 Această „ştiinţă“ alchimică a fost deja acaparată în întregime de prima Fiară fiind dirijată şi finanţată în 
totalitate de ea prin diverse mecanisme create tot de ea. Oamenii care slujesc pe „altarul“ acestei „ştiinţe“ sunt 
separaţi pe mai multe nivele. Numai cei de la vârf, aşa zişii experţi sau somităţi, ştiu care sunt planurile primei 
fiare în domeniul ştiinţei şi sunt şi adevărat „religioşi“, adică demonizaţi conştienţi. Iar ceilalţi de pe nivelele 
inferioare sunt numai indivizi corupţi, fără scrupule, de cea mai scăzută valoare morală, care fac tot ce li se spune 
ca să trăiască „bine“ sau/şi pentru slavă deşartă şi urmează „păstorului“ de la vârf ca oile necuvântătoare. 
 Ar fi multe de spus şi de demonstrat pe această temă, a alchimiei, adică a ştiinţei de astăzi, dar depăşeşte cadrul 
acestei scrieri şi oricum cei iubitori de adevăr vor înţelege ce trebuie şi numai din aceste puţine cuvinte. Iar pentru 
cei care cad muţi de admiraţie şi se tem cu o teamă superstiţioasă să contrazică pe cineva când aud că un lucru 
„este ştiinţific“ şi după aceea pică într-o stare prostească în care acceptă imediat acel lucru ca pe ceva sfânt şi nu se 
îndoiesc, nu comentează şi nu se îmbolnăvesc imediat de neîncredere şi imediat caută, cercetează cât mai mult 
despre lucrul respectiv - adică să descopere dacă este măcar jumătate adevărat sau dacă este bun aşa cum zic aceia 
- pentru aceştia nu am decât o mare milă şi mă rog la Dumnezeu să-i scoată din starea aceasta atât de dăunătoare 
lor dar şi întregii societăţi umane. Şi am văzut atâţia clerici şi monahi, ce aveau un nivel de educaţie cu mult peste 
alfabetizare, care cădeau în transă imediat când venea un alchimist - îndrăcit - dintr-acesta modern, şi le flutura pe 
la nas diplomele pe care le-a obţinut el prin şcolile primei fiare şi apoi acceptau umiliţi şi cu gura căscată tot ce le 
îndruga acela încât chiar m-am înfricoşat pentru sufletul lor! 
 Deci în concluzie ştiinţa aceasta, aşa zis modernă, nu este altceva decât o religie demonică care îşi are originile 
în ştiinţa medievală, alchimia. 

 
Capitolul VII 

Despre medicină şi doctori 
 
 Medicina modernă este şi ea tot medicină medievală, adică alchimie, ca şi orice ştiinţă modernă. Principiile de 
bază ale medicinei moderne sunt două. Pe de o parte este religia evoluţionistă ca fundament ideologic şi pe de altă 
parte aberaţia, nebunia lui Paracelsus22. 
 Omul este considerat de medicina modernă un produs al evoluţiei şi nu o creaţie a lui Dumnezeu. Fiinţa umană 
este, pentru medicina modernă, doar un „sac umplut cu apă şi cu celule de diverse feluri“. Iar aberaţia, nebunia lui 
Paracelsus, care stă la baza terapiilor medicale moderne, este principiul care pretinde că otrăvurile, substanţele 
toxice sunt medicamente, leacuri sau otrăvuri în funcţie de cantitatea lor. În cantităţi mici vindecă şi în cantităţi 
mari omoară şi îmbolnăvesc. 
 Cel mai bine se vede aplicarea acestui principiu în terapia cancerului. Deşi toţi oamenii de ştiinţă ai primei fiare 
recunosc - este drept cu jumătate de gură şi aproape scrâşnind din dinţi - efectul cancerigen al radiaţiilor ionizante, 
neionizante şi al substanţelor chimice toxice, terapia anticanceroasă este compusă în special din chimioterapie 
(tratarea cu substanţe foarte toxice) şi radioterapie (iradierea cu radiaţii ionizante). Chimioterapia, cum am spus, 
este principiul fundamental al medicinei moderne inspirat din aberaţia lui Paracelsus. 
 Şi totuşi Paracelsus nu a încercat să contrazică moştenirea antichităţii - „hrana este şi medicament“ - pe care a 
folosit-o ci a vrut să introducă noi principii, eroice, în medicină. Medicina modernă, însă, nu a adoptat decât 
principiile eroice care o fac indispensabilă şi de neînlocuit. Visul medicinei moderne este pastila de un milion de 
dolari pe care o înghiţi seara şi după care te scoli a doua zi sănătos. Este evident că omenirea căzută în păcat nu 
avea cum să reziste acestei ispite şi astăzi avem în toată lumea acelaşi monopol medical. 

 
21 Toţi oamenii de ştiinţă poartă la locul lor de muncă halate albe, în antiteză cu culoarea neagră a veşmintelor preoţeşti pentru că ei, ca 
entitate, sunt antiteza extremă a ierarhiei creştine. La fel şi doctorii care sunt antiteza preoţilor care vindecă sufletele de păcate. 
22 Născut în anul 1493/1494 şi mort în 1541 (adică a trăit 46 - 47 de ani), al cărui nume adevărat a fost Philippus Aureolus Theophrastus 
Bombastus von Hohenheim. 
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 Din cauza acestor două principii medievale medicina modernă este la ora actuală un dezastru ale cărui rezultate 
finale încă nu au fost complet îndeplinite. Sunt planificate deja metode medicale care să provoace şi mai multe 
nenorociri omenirii. De exemplu, numai planul primei fiare care are numele de „Codex alimentarius“ va provoca 
în viitorul apropriat, prin implementarea sa completă, cel puţin două miliarde de morţi din cauza unor boli care pot 
fi uşor prevenite doar printr-o alimentaţie corespunzătoare. 
 Ca să ne dăm seama puţin de proporţiile dezastrului provocat omenirii de către medicina modernă să analizăm 
sumar doar sistemul medical cel mai modern şi progresist din lume şi anume cel al Statelor Unite ale Americii, de 
unde avem şi mai multe date ştiinţifice. Astfel Statele Unite ale Americii, ţara care are cele mai mari cheltuieli pe 
cap de locuitor cu sistemul de sănătate şi care este şi statul care a fost în stare de război tot timpul după cel de-al 
doilea război mondial, are pierderi de personal combatant, militari, mult, mult mai mici decât numărul morţilor 
provocate de sistemul de sănătate. Fireşte, cele care sunt recunoscute oficial în statistici. Numărul real este, 
bineînţeles, mult mai mare23. 
 Ca termen de comparaţie vom lua mai multe exemple. Astfel numărul morţilor provocate de războiul din 
Vietnam, care a durat din anul 1965 până în anul 1975, este de 58209 morţi din rândul soldaţilor americani şi de 
1353000 morţi din rândul militarilor şi civililor vietnamezi. Adică în total un număr de 5820 americani şi 13530 
vietnamezi pe an. Şi aceasta în condiţiile în care acest război a fost purtat cu mijloace militare specifice celui de-al 
doilea război mondial, adică mijloace de ucidere în masă. Războaiele din ultimii ani au produs însă, ca efect doar 
al acţiunii militare, şi mai puţine victime per perioadă de timp. Pentru că în acestea militarii au folosit armele 
moderne supertehnologizate cu o precizie mare de lovire care au produs mult mai puţine victime colaterale. 
 Deci comparate cu pierderile cauzate de acest război din Vietnam, în decursul unui singur an calendaristic, 
conform unui studiu independent publicat în anul 2003, în sistemul de sănătate american au fost înregistrate 
783956 decese cauzate de natura acestuia dintre care circa 120000 morţi numai din eroare medicală umană 
raportate la un număr de aproximativ 700000 de medici. Adică în medie aproximativ 1,12 morţi la fiecare doctor 
pe an. Toate detaliile despre situaţie le găsiţi în studiul „Death by Medicine“(Morţi din cauza medicinei) scris de 
Gary Null, PhD; Carolyn Dean MD, ND; Martin Feldman, MD; Debora Rasio, MD; and Dorothy Smith, PhD. 
Pentru cei care nu au timp de citit rezumatul cărţii îl găsiţi aici: 
http://www.relfe.com/wp/politics/health-statistics-doctors-kill-1000000-people-each-year-in-the-u-s-alone/ 
 Cartea încă se mai poate cumpăra şi o găsiţi aici: 
https://www.amazon.com/Death-Medicine-Gary-Null/dp/1607660067 
 Pentru comparaţie vom da şi exemplul armelor de foc. În America încă mai sunt permise cumpărarea şi posesia 
armelor de foc24. În acelaşi an au fost înregistrate şi 31940 cazuri de deces din cauza armelor de foc raportat la 
aproximativ 80000000 de proprietari de arme înregistraţi oficial. Din cauză că America este şi ţara cu cea mai 
mare rată a criminalităţii din lume. Această criminalitate îşi are cauza nu numai în sistemul american de valori 
morale şi educaţie dar şi din cauza lipsei generale de nutrimenţi (vitamine, minerale, etc.) din alimentaţie, a 
toxinelor şi otrăvurilor din alimente, apă, aer şi mediu, a super-poluării electromagnetice din cauza super-
tehnologizării, etc. lucruri dăunătoare cu care este bombardată populaţia zi şi noapte începând din pântecul mamei. 
Studii independente au demonstrat că toate acestea au ca efect comun şi o stare de irascibilitate şi agresivitate a 
oamenilor, pe lângă celelalte efecte nocive asupra sănătăţii. 
 Dintre aceste victime provocate de armele de foc doar 11101 au fost crime restul de 19766 fiind sinucideri cu 
arme de foc (sinucideri ale căror cauze indirecte pot fi puse în foarte mare măsură şi pe seama sistemului medical 
şi stilului de trai nenatural al americanilor) şi doar 1071 de morţi din cauza accidentelor. Adică, în total, un număr 
de aproximativ 0,0004 morţi pentru fiecare proprietar de arme de foc. 
 Tot pentru comparaţie, în cazul Americii, de unde avem statistici mai detaliate, numărul total al americanilor 
combatanţi decedaţi în timpul tuturor războaielor purtate de acest stat în perioada dintre anii 1775 până în prezent 
a fost de 1354664. Adică în medie aproximativ 9600 de decese pe an. 

 
23 Aceasta se întâmplă pentru că în toate ţările medicii au ajuns un fel de tagmă mafiotă care îşi apără colegii de breaslă chiar şi dacă 
aceştia au greşit intenţionat, ca să câştige mai mult. Şi deci nu raportează cazurile respective ca şi cum ar fi provocate de medici ci oferă 
tot felul de explicaţii de altă natură. Ca să nu mai vorbesc de cazurile când morţile sunt provocate de vaccinuri sau de tratamentele oficial 
aprobate de marile companii farmaceutice, fiindcă medicii se tem foarte mult de puterea acestora sau sunt şi mituiţi. Din cauza aceasta 
este foarte greu să dovedeşti un malpraxis sau un efect nociv al unui tratament sau vaccin. La acestea se adaugă şi ajutorul presei şi 
instituţiilor statului - în scopul muşamalizării cauzelor reale ale deceselor şi infirmităţilor provocate de tratamente medicale şi de medici - 
care toate sunt sub influenţa aceloraşi forţe ale primei fiare. 
24 Deşi s-au străduit foarte tare, prima fiară şi slujitorii ei, nu au reuşit încă să confişte armele americanilor. Istoria a demonstrat că fără 
confiscarea armelor populaţiei nici o dictatură nu poate reuşi. Lenin, Mao Tze Dong, Hitler şi-au început stăpânirea prin confiscarea 
armelor populaţiei. Asaltul recent asupra dreptului de proprietate a armelor de foc în America dovedeşte că a venit timpul şi pentru 
americani să treacă la comunism. 
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 De asemenea, în Statele Unite ale Americii unde, cum am spus, se cheltuiesc cei mai mulţi bani în sectorul de 
sănătate de pe planetă, mai mulţi chiar decât în sectorul militar (şi S.U.A. cheltuiesc pe arme şi armată mai mult 
decât următoarele 10 cele mai puternice ţări la un loc) s-a ajuns în situaţia că poporul american suferă de o 
incidenţă a bolilor cronice mult mai mare decât a multor ţări care nu au un sistem de sănătate la fel de „modern“. 
Astfel că acum şase din zece adulţi din S.U.A. suferă de o boală cronică şi patru din zece adulţi suferă de două sau 
mai multe boli cronice (adică boli cum ar fi diabetul, boli de inimă, etc.). 
 Deci decesul din cauza sistemului medical, în mod nemijlocit, a ajuns ca să fie a treia cauză a morţii după bolile 
cardiovasculare şi cancer în U.S.A.. Adică numărul deceselor provocate de sistemul medical şi medici din cauza 
prescrierii de medicamente toxice şi inutile25, a greşelilor de diagnostic, a metodelor de diagnosticare, a greşelilor 
de tehnică medicală, etc. Indirect şi aceste decese cauzate de boli cardiovasculare şi cancer sunt în mare majoritate 
tot urmarea practicilor medicale greşite folosite pentru tratarea acestor boli prin reducerea drastică a duratei de 
viaţă a pacienţilor care suferă de acestea. 
 Deci, dacă cineva vrea poate să spună, fără să greşească, că prima cauză a morţii în America este sistemul 
medical oficial. 
 Nu numai decesele îşi au cauzele în modul cum lucrează sistemul medical oficial dar şi nefericirea şi suferinţa 
inutilă a celor care, din ignoranţă, apelează la acest sistem. De exemplu, numai din cauza paranoiei medicale sunt 
histerectomizate (histerectomie = operaţia de extirpare a uterului, ce este parte a organului sexual feminin în care 
creşte fătul) peste 200 000 de femei pe an în S.U.A. distrugându-le sănătatea pentru tot restul vieţii lor, scurtate şi 
mizerabile. Şi totul bazat pe un test (Papanicolaou) care încearcă să afle dacă vei putea, în viitor, să mănânci sau 
nu un hamburger pe lună. Luna de pe cer. Cancerul de col uterin este cancerul care poate fi tratat şi vindecat, 
aproape în totalitate fără să se recurgă la chirurgie, radioterapie şi chimioterapie, şi cu preţuri minime. Prin metode 
naturiste. Acest lucru se cunoaşte de foarte mult timp, încă de la începutul secolului XX. 
 Practic aceleaşi lucruri se petrec în orice ţară cu un sistem medical modern. Cu cât cheltuielile în sănătate sunt 
mai mari cu atât mai multe sunt victimele acestui sistem. 
 Orice om raţional, care nu este ignorant în materie de medicină, nu are ce căuta la un doctor din sistemul 
medical oficial modern decât în două cazuri. Când omul are probleme cu scoaterea unui dinte stricat sau când a 
suferit un accident de maşină. Sau cum se mai spune, nu te duci la spital decât dacă ai fost împuşcat sau călcat de 
maşină. Dar şi atunci cu mari precauţii din cauză că nu ştii ce „măcelar“ ignorant şi înfometat după bani poţi să 
întâlneşti. Deoarece chirurgia este singura ramură a medicinei moderne care a făcut progrese adevărate. Şi asta nu 
din mila şi bunătatea sistemului medical ci din cauza câştigurilor băneşti foarte mari care se pot obţine de pe urma 
chirurgiei. Plus că reuşitele în domeniul chirurgiei umbresc celelalte dezastre din medicină şi conferă acesteia o 
faimă nemeritată în general. Dar aceasta nu înseamnă că chirurgia a scăpat şi de blestemul medicinei. Adică de 
conflictul de interes. Din cauză că doctorii câştigă mai mulţi bani cu cât eşti mai bolnav! Şi în chirurgie se 
întâmplă la fel ca oriunde în medicina oficială. Doctorii recomandă, ca să câştige mai mult, operaţii chirurgicale 
absolut inutile, nesănătoase şi foarte costisitoare în marea majoritate a cazurilor. 
 De asemenea medicina ar trebui să se ocupe şi cu prevenirea bolilor. Ori în domeniul profilaxiei medicina 
oficială nu are decât două metode. Avorturi şi anticoncepţionale pentru sarcină şi vaccinuri. Da! Da! Pentru 
medicina oficială sarcina la femei este o boală care trebuie tratată şi prevenită. 
 Trebuie să se ştie că în cazul „profilaxiei“ sarcinii la femei toate metodele de prevenire a sarcinii sunt 
dăunătoare sănătăţii femeii şi chiar şi a bărbatului din cauză că funcţia sexuală nu a fost creată de Dumnezeu 
pentru a fi folosită la plăceri şi la desfrâu. Ba mai mult. Fiindcă funcţia sexuală are o componentă comună - atât 
femeii cât şi bărbatului pentru că aceştia formează un cuplu şi trăiesc în simbioză - cei doi se influenţează unul pe 
altul. Dacă unul suferă, suferă şi celălalt. Pentru că Dumnezeu aşa a creat omul şi cei doi sunt un trup după cum 
spun sfintele noastre evanghelii: 
 „4. Răspunzând, El a zis: N-aţi citit că Cel ce i-a făcut de la început i-a făcut bărbat şi femeie? 5. Şi a zis: 
Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. 6. Aşa 
încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. (Sfânta evanghelie de la 
Matei, cap. XIX) 
 Şi dacă bărbatul se uneşte cu femeia şi formează un singur trup atunci şi cele bune se transmit între ei. Nu 
numai cele rele. Dacă bărbatul este sănătos şi femeia este. Dacă femeia este sănătoasă şi bărbatul este. Dacă 

 
25 Nomeclatorul medicamentelor în uz în America a ajuns de mărimea cărţii cu numere de telefoane din Tokio. Adică o carte de vreo 5 
Kg. Nimeni nu poate cunoaşte toate efectele adverse ale acestora, influenţa unora în legătură cu altele şi nici efectul produs din 
combinarea acestora cu substanţele toxice aflate în alimente, fie ca aditivi alimentari fie ca reziduuri din procesele agricole şi industriale, 
cu care oamenii se hrănesc. Dintre toate decesele provocate de medicamente în S.U.A. cca. 110000 dintre ele sunt provocate de reţete 
prescrise absolut corect de medici conform indicaţiilor fabricanţilor de medicamente. 
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bărbatul este credincios şi femeia devine credincioasă şi dacă femeia este credincioasă şi bărbatul devine 
credincios şi invers, (Întâia epistolă către corinteni a sf. apostol Pavel, cap. VII, 14). Şi amândoi acţionează în 
simbioză pentru a trăi, a face şi a creşte copii. Astfel, de exemplu, când femeia este însărcinată bărbatului îi scade 
nivelul de testosteron şi devine mai liniştit şi mai grijuliu faţă de familie. Şi după ce femeia a născut bărbatul îşi 
revine. Dar dacă femeia se tratează preventiv împotriva sarcinii cu hormoni estrogeni care imită în corpul femeii 
sarcina atunci bărbatul se îmbolnăveşte sigur şi ajunge şi steril din cauză că el nu este făcut de Dumnezeu să 
trăiască şi să fie sănătos cu un aşa scăzut nivel de testosteron provocat de starea permanentă de însărcinare a 
femeii. Mai ales că fără frica26 de gestaţie amândoi, şi femeia şi bărbatul, devin mai doritori de împreunare şi chiar 
abuzează de aceasta. Ceea ce produce o şi mai mare reducere a resurselor organismului care sunt deja epuizate de 
alimentaţia şi stilul de trai modern. La fel dacă unul dintre membrii familiei nu are o igienă corespunzătoare va 
suferi şi celălalt partener chiar dacă are o grijă mai mare pentru igienă. 
 Deci funcţia sexuală are doar un singur scop. Facerea de copii. Cine foloseşte funcţia sexuală pentru altceva 
decât ca să producă urmaşi sigur se va îmbolnăvi de ceva, mai devreme sau mai târziu. Pentru că aşa este natura 
umană. Când ai folosit o funcţie a organismului în alt scop decât pentru cel pentru care a fost creată de Dumnezeu, 
adică pentru a trăi, a asigura buna funcţionare a organismului sau pentru a face copii, cum este cazul funcţiei 
sexuale, te îmbolnăveşti şi mori înainte de vreme. Acesta este păcatul în definiţia credinţei adevărate. Un surplus 
de plăcere nenecesară, peste cea naturală. Şi plata păcatului este întotdeauna boala, moartea prematură şi moartea 
veşnică după trecerea în cealaltă lume. Din cauză că oamenii au adorat creatura în loc de Creator. Aşadar orice 
metodă de prevenire a sarcinii la femei în afară de abstinenţă este dăunătoare sănătăţii. 
 Mai departe. 
 A doua metodă de profilaxie a bolilor folosită de medicina modernă este vaccinarea. Aici ar fi multe de spus. 
Dar în principiu, din punct de vedere al credinţei creştine adevărate, vaccinarea este imposibil să facă ceea ce zice 
că face pentru simplul motiv că nu există bolile transmisibile. Bolile transmisibile sunt diagnosticarea greşită a 
bolilor provocate de modul de viaţă şi de mediu. Din cauză că oamenii trăiesc în acelaşi fel şi sunt influenţaţi de 
aceiaşi factori externi, mod de trai sau evenimente din viaţa reală comunităţi mari de oameni dezvoltă simptome de 
boală asemănătoare care sunt greşit diagnosticate de medicina oficială ca boli transmisibile. După aceea 
companiile farmaceutice produc un „tratament“ profilactic pe care îl administrează populaţiei. Adică medicina 
oficială spune că ea a produs un tratament preventiv pe care îl dai copilului când este mic şi apoi toată viaţa copilul 
nu se mai îmbolnăveşte. 
 Omul a fost creat de Dumnezeu cu o natură trupească asemănătoare animalelor. Dacă nu ai suficientă mâncare, 
îţi lipsesc anumite elemente din mâncare (vitamine, minerale, etc.), sau mâncarea este otrăvită cu tot felul de 
substanţe dăunătoare te îmbolnăveşti. La fel şi dacă bei apă murdară şi trăieşti într-un loc nesănătos, etc. La fel te 
îmbolnăveşti şi când mănânci prea mult sau/şi distrugi mâncarea prin prea multă gătire ca să o faci mai gustoasă. 
La fel şi cu băutura. În plus căutarea plăcerilor în exces prin folosirea de droguri şi prin desfrânare provoacă boli şi 
chiar unele dintre cele mai grave. 
 Deci este imposibil ca efectele tuturor păcatelor, lipsurile, otrăvirea şi viaţa grea să fie prevenite cu o injecţie 
făcută în copilărie. Deci păcatul, neştiinţa şi condiţiile de viaţă rele sunt cele care îl îmbolnăvesc şi îl omoară pe 
om înainte de vreme. Şi urmările acestora nu pot fi combătute de o injecţie făcută în copilărie. Pur şi simplu 
vaccinarea şi crearea omului de către Dumnezeu se opun una alteia. Ori există Dumnezeu şi vaccinurile nu pot 
face ceea ce pretind că fac. Ori vaccinurile sunt bune şi Dumnezeu nu există. Aceeaşi problemă ca şi în cazul 
existenţei bolilor transmisibile. Trebuie să alegi ori una, ori alta. 
 Nu este timp şi nici loc pentru a fi descrise aici, dar sunt foarte multe studii şi indicii ştiinţifice care 
demonstrează că vaccinurile, nu numai că nu previn bolile, dar fac din cei vaccinaţi clienţii permanenţi ai 
spitalelor. Dar asta este bun pentru profit şi pentru prima fiară şi slugile ei. 
 Vom spune acum câteva cuvinte şi despre doctori. Doctorii se împart în două categorii. Medici care sunt 
recunoscuţi şi aprobaţi oficial de către sistemul medical de sănătate şi doctori care se opun acestui sistem. Acum 
noi vom vorbi despre doctorii care se supun sistemului oficial de sănătate şi sunt aprobaţi de acesta pentru că 
aceştia sunt marea majoritate. Ceilalţi sunt cei mai puţini. Chiar foarte puţini şi sunt pe cale de dispariţie. 
 Doctorii sunt şi ei oameni ca şi restul populaţiei, adică în marea lor majoritate necredincioşi şi păcătoşi. Câţi 
oameni sfinţi şi virtuoşi sunt într-un popor la un moment dat, tot atât de mulţi, în aceeaşi proporţie, sunt şi dintre 
doctori oameni conştiincioşi şi doritori de bine pentru omul bolnav. 
 Doctorii, ca şi ceilalţi oameni, învaţă la şcoală, de la vârste fragede, că nu există Dumnezeu şi că lumea a apărut 
singură, din nimic şi a evoluat de la o piatră până la om, cea mai evoluată fiinţă din lume. Doar aşa din întâmplare. 

 
26 La bărbatul şi femeia modernă gestaţia este un lucru de care trebuie să-ţi fie frică pe când în toate vremurile de dinainte de secolul XX 
copiii erau consideraţi o fericire şi o binecuvântare. 
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Şi medicina pe care o învaţă doctorii la şcoală este bazată tot pe evoluţionism. În plus, cum am spus deja, această 
medicină oficială tratează omul pe părţi componente, ca şi cum ar fi o maşină compusă din mai multe piese (ideea 
asta provine tot din aberaţia lui Paracelsus). Şi aşa cum mecanicul auto constată că la maşină este defect 
carburatorul sau sistemul de transmisie aşa şi doctorii spun că omul este bolnav de inimă, de plămâni, de ficat, etc.. 
Şi nici unul dintre medicii oficiali nu înţeleg că omul trebuie tratat în întregime, ca un tot unitar, şi nu pe bucăţi. 
 Medicina modernă, cum am spus, este tot medicină medievală. Ca ştiinţă ea se învaţă în şcoli care sunt aprobate 
tot de stat. Ştiinţa medicală care se învaţă în şcolile medicale este toată produsă de companiile farmaceutice. 
Aceste companii farmaceutice sunt toate în proprietatea primei fiare şi funcţionează ca un monopol. Cu alte 
cuvinte medicii la şcoală învaţă despre cum să pună în aplicare un plan de afaceri al industriei de medicamente. 
 Cum se face că numai ştiinţa aprobată de aceste companii farmaceutice se învaţă în şcoli? Explicaţia este foarte 
simplă. În primul rând companiile farmaceutice numesc oamenii corupţi şi supuşi lor la conducerea instituţiilor 
naţionale de sănătate, la ministerul sănătăţii, în învăţământ, etc. şi aceştia sunt acceptaţi de guvernele din toate 
ţările sub presiunea primei fiare. De fapt, mai bine spus, şi guvernele sunt selecţionate de prima fiară şi poporul 
alege dintre candidaţii prezentaţi în alegeri de către aceasta. Aceşti conducători de instituţii, la rândul lor, împreună 
cu guvernele respective, nu promovează nimic altceva decât ştiinţa şi produsele farmaceutice ale companiilor 
farmaceutice. Câştigurile de pe urma sistemului de sănătate centralizat şi de pe urma cumpărării şi distribuirii de 
medicamente industriale este aşa de mare încât toţi politicienii şi oamenii din sistemul de sănătate câştigă averi de 
pe urma acestora. Nu numai companiile farmaceutice câştigă din acest sistem. Şi cum toţi cei implicaţi în acest 
sistem sunt oameni de cea mai joasă calitate morală, singura soluţie posibilă de a elimina corupţia din sistemul 
medical este doar desfiinţarea lui şi liberalizarea totală a medicinei, fără nici un control din partea nimănui. 
 Tot aşa, din cauză că cercetarea ştiinţifică în domeniul medicinei este foarte scumpă, ea este finanţată tot de 
companiile farmaceutice sau de guvernele care sunt sub controlul primei fiare, singurele care au posibilitatea de a 
o face. Tot aşa la conducerea instituţiilor de învăţământ medical sunt numiţi numai oameni care sunt supuşi, trup şi 
suflet, companiilor de medicamente şi sunt controlaţi de acestea sau/şi de guverne. Iar ceilalţi din sistemul de 
educaţie medicală sau din ministerul sănătăţii, funcţionari şi doctori, trebuie să se supună complet acestora dacă 
vor să aibă de lucru şi să câştige bani mulţi şi să nu fie concediaţi sau chiar condamnaţi la închisoare. 
 Ba mai mult, în ultima vreme, companiile de medicamente şi guvernele nu s-au mulţumit să finanţeze doar 
studiile ştiinţifice pe temele pe care companiile farmaceutice le doresc ci, ca să reducă costurile, au liberalizat 
sistemul, şi au dat voie ca să existe laboratoare şi cercetători aşa zis independenţi. Dar din cauză că aceste cercetări 
necesită sume uriaşe de bani şi trebuie să fie aprobate şi de instituţii guvernamentale, sumele necesare nu sunt 
posibil de găsit decât la companiile farmaceutice şi la guverne. Deci banii provin aproape numai din aceste surse şi 
acestea le dau fonduri numai celor care descoperă ceea ce finanţatorii doresc. Aşa că cercetarea adevărat 
independentă aproape că nu există. Astfel a apărut şi o mulţime de cercetători gangsteri, fără conştiinţă şi fără 
morală, care ar face orice şi ar minţi oricât numai să placă celor care finanţează şi astfel să obţină banii de la ei. 
Pentru că în cercetare sunt câştigurile cele mai mari din practica medicală. Acum s-a ajuns în situaţia în care circa 
98 % dintre studiile ştiinţifice pe diverse teme medicale să nu poată fi reproduse. Adică, mai pe limba noastră, sunt 
mincinoase27. 
 Ca urmare a acestei situaţii, de exemplu, circa jumătate din medicamentele aprobate de F.D.A. ( Food and Drug 
Administration - administraţia pentru alimente şi medicamente din S.U.A.) sunt retrase de pe piaţă tot de aceasta, 
în mai puţin de cinci ani de la apariţia lor, datorită toxicităţii prea mari şi problemelor pe care le creează. Adică din 
cauza reacţiei consumatorilor. 
 Asta nu înseamnă că celelalte medicamente sunt bune. Unele studii independente făcute în America28 au 
demonstrat că 95% dintre medicamentele de pe piaţă nu au niciun efect benefic pentru sănătate. Dar pentru că 
pentru unele medicamente toxice şi inutile s-au cheltuit foarte mulţi bani acestea nu au fost retrase de pe piaţa 
americană decât după foarte mulţi ani până ce companiile farmaceutice şi-au scos profitul de pe urma lor. Aceasta 
nu înseamnă că aceste medicamente toxice şi inutile nu se mai produc şi nu se vând deloc. Medicamentele 
interzise la americani se vând în alte ţări unde se pot corupe mai uşor guvernanţii şi „experţii“ medicali şi 
populaţia nu protestează. 
 Practic cercetarea medicală a ajuns astăzi o bursă unde se licitează o sumă mare de bani şi o câştigă cel care 
reuşeşte să mintă cel mai bine ca să demonstreze ideea susţinută de companiile farmaceutice. 

 
27 Vedeţi studiile pe această temă ale reputatului profesor doctor John P. A. Ioannidis de la Universitatea Standford care s-a ocupat mai 
mult cu statistica medicală. 
28 Cele mai multe medicamente din lume sunt inventate şi aprobate la vânzare în America. Ce se întâmplă acolo afectează toată planeta. 
Asta nu înseamnă că celelalte organizaţii din lume care aprobă folosirea medicamentelor ar fi independente. Ele sunt tot sub influenţa 
aceloraşi forţe. 
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 Deci majoritatea doctorilor oficiali obişnuiţi sunt oamenii care ştiu cel mai puţin despre medicina adevărată. Ei 
nu învaţă la şcoală decât despre un plan de afaceri al unei companii farmaceutice. În plus, medicina, aşa cum am 
spus, este meseria care este cea mai afectată de conflictul de interes. Adică, pe de o parte există un monopol 
medical compus din fabrici de medicamente, oameni de ştiinţă şi medici care au ca scop să câştige cât mai mulţi 
bani, lucru ce nu se poate face decât dacă sunt din ce în ce mai mulţi bolnavi. Şi pe de altă parte există scopul 
declarat al medicinei care spune că ea se ocupă cu vindecarea bolnavilor. Ambele scopuri se bat cap în cap şi toată 
omenirea suferă. 
 Doctorii care ştiu cel mai mult despre medicină sunt cei care au urmat şcolile de medicină oficială dar pe urmă 
s-au trezit şi au început să pună la îndoială tot ce au învăţat acolo. Cum s-ar spune rebelii şi evadaţii sistemului. 
 Doctorii, odată ce au fost prinşi în sistemul medical oficial, chiar dacă unii dintre ei, foarte puţini, mai au un 
rest de conştiinţă, nu mai pot ieşi de acolo decât dacă fac nişte sacrificii uriaşe. Astfel, după ce au absolvit 
diversele şcoli medicale, doctorate, specializări ulterioare şi au cheltuit sume uriaşe de bani pentru aceasta, doctorii 
fiind şi ei tineri, se căsătoresc. În baza câştigurilor pe care le prevăd din practicarea medicinei doresc şi ei să 
trăiască „bine“. Atunci iau împrumuturi de la bănci (în foarte multe ţări trebuie să te împrumuţi de la bănci şi ca să 
plăteşti şcolile medicale care costă foarte mulţi bani) şi îşi fac case mari, îşi cumpără autoturisme luxoase, etc. pe 
care speră să le plătească din câştigul meseriei lor. Fiind ocupaţi cu lucrurile vieţii şi cu câştigarea a cât mai mulţi 
bani29 ei nici nu mai pierd timp în continuare cu pregătirea medicală şi se plafonează la ce au învăţat în şcoli. 
Fiecare doctor preferă să asculte ordinele, indicaţiile şi metodologiile impuse de sus în jos de sistemele medicale 
oficiale şi nici prin cap nu îi trece să fie împotriva lor. Astfel că ei dau medicamente şi tratamente pacienţilor 
conform poruncilor primite de sus, ca orice miliţian care execută ordinul. Adică fără să gândească. Ba mai mult 
pentru a îşi spori câştigurile ei primesc şi mită de la companiile farmaceutice care doresc să vândă un medicament 
mai nou şi mai scump şi-l prescriu pe reţetă numai pe acela. Din această cauză doctorii prescriu şi din ce în ce mai 
multe medicamente pentru orice. Fireşte pentru acest lucru mulţimea ignorantă îi laudă pe doctori şi-i ţin la loc de 
cinste. 
 Dar de vină pentru această situaţie nu sunt numai prima fiară, medicii şi sistemul medical oficial. Cei mai mari 
vinovaţi sunt oamenii în general. Aceştia, din lene şi din cauza păcatelor, au abandonat orice raţiune omenească şi 
au încredere oarbă în sistemul medical şi în medici. Ba chiar plătesc din banii lor taxe şi asigurări cu care îşi 
cumpără propria lor pierzare pentru că finanţează ministerul sănătăţii şi sistemul lui medical. Deci oamenii fac 
toate păcatele, se îmbolnăvesc şi apoi se duc la doctor şi spun: „Doctore, dă-mi o pastilă, un tratament, ceva, astfel 
ca să pot să mănânc ce am mâncat până acum, să pot să beau, să pot să fumez, să mă destrăbălez şi de acum 
încolo“. Şi doctorul nu-l ceartă, nu-l opreşte de la păcate ci îi dă cât mai multe medicamente de pe urma cărora 
omul devine din ce în ce mai bolnav până ce medicamentele îl omoară înainte de vreme. Şi cu cât boala devine 
mai gravă omul caută din ce în ce mai mult cele mai scumpe medicamente şi crede, cu o credinţă nebună, că dacă 
medicamentul este mai scump este şi mai bun. Omul nu mai crede deloc în Dumnezeu şi din această cauză el nu 
crede că adevărata vindecare este pusă chiar de Dumnezeu în trupul său şi că această autovindecare poate fi ajutată 
să lucreze pe nimic. Fără nici un ban! Pentru că Dumnezeu atunci când a făcut pe om a dat în dar autovindecarea 
trupului prin el însuşi, mâncarea ca un medicament, natura şi plantele ca ajutor în vindecarea bolilor, pe nimic, 
gratis, zero bani. 
 Când Dumnezeu l-a făcut pe om nu i-a zis aşa: „Adame nu am ce să-ţi fac! Trebuie să aştepţi 6528 de ani până 
face guvernul mondial cel bun vaccinul care să te apere de viruşii pe care i-am asmuţit eu, dumnezeul cel rău, 
peste tine şi copiii tăi!“ Ci Dumnezeu a făcut toate ca omul să fie liber şi să poată trăi fără industrie. 
 Deci cei care susţin că medicina aceasta demonică este bună, este modernă şi reprezintă un progres al omenirii, 
pur şi simplu, nu ştiu ce spun! Dumnezeul Cel Iubitor şi Bun nu a aşteptat ca oamenii să construiască o industrie şi 
un sistem medical care să coste trilioane de dolari pe an ca să vindece omul. Pentru că Dumnezeu nu este rău şi i-a 
fost milă, de la început, de omul pe care l-a creat şi care are libertatea să cadă în păcate şi să se îmbolnăvească din 
cauza lor. Libertatea cu care a fost înzestrat omul de către Dumnezeu este dovada iubirii Lui. 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Ce timp de studiu mai are un medic din România care dimineaţa se duce la stat şi vede o mulţime de pacienţi pe oră şi după aceea se 
duce la o clinică particulară unde iar este ocupat cu primirea pacienţilor? Nici un pic! În schimb câştigă mulţi bani. 
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Capitolul VIII 
Despre pandemie şi cum s-a produs 

I. Planificarea pandemiei 
 
 Epidemia şi încercarea de a impune o pandemie nu sunt lucruri noi. 
 De exemplu, de foarte multă vreme, în Europa evului mediu carantina a fost folosită de conducătorii oraşelor 
cetăţi pentru a rezolva problemele sociale sau chiar politice. Astfel că atunci când în cartierele sărace începeau să 
moară oamenii - mai ales iarna şi primăvara - din cauza suprapopulării, malnutriţiei sau/şi al lipsei de condiţii 
sanitare30 conducătorii cetăţii, în loc să vină în ajutorul celor în nevoi, declarau că acolo este o epidemie şi 
închideau cartierul respectiv. Se mai practica şi incendierea caselor unde mureau oameni sub pretextul prevenirii 
răspândirii molimei.  
 Mai târziu epidemia a fost folosită în scop politic şi militar de către guverne prin diverse zone şi situaţii 
limitate. În conflictul dintre marile puteri ale Europei din secolul al XIX-lea s-a folosit şi carantina. 
 Pentru a se demonstra existenţa epidemiei, guvernele Germaniei şi Franţei au chemat în ajutorul lor şi mari 
şarlatani din domeniul ştiinţei de la acea vreme, printre care cei mai celebri au fost Louis Pasteur31 (francez, 
decembrie 27, 1822 - Septembrie 28, 1895) şi Heinrich Hermann Robert Koch32 (german: 11 decembrie 1843 - 27 
mai 1910) care au oferit o bază pseudo-ştiinţifică acestor acte de război. Astăzi aceşti mari şarlatani şi impostori 
sunt ţinuţi la loc de cinste de medicina oficială ca fiind mari oameni de ştiinţă. 
 Dar în perioada modernă prima încercare de mare amploare de a impune o pandemie a fost în anul 1981 când s-
a impus ideea că există un nou pericol pentru omenire prin apariţia bolii care este denumită S.I.D.A. (sindromul 
imuno-deficienţei umane dobândite sau A.I.D.S. în engleză) şi care se presupune că ar fi provocată de virusul 
H.I.V. (human immunodeficiency viruse - virusul imuno-deficienţei umane). 
 Anunţul existenţei acestei boli S.I.D.A. s-a făcut la o conferinţă de presă, fiind pentru prima oară în istorie când 
s-a anunţat existenţa unei boli transmisibile mai întâi prin presă, fără să fie publicat un studiu ştiinţific doveditor 
anterior. Mai mult în cazul acesta al S.I.D.A. a fost pentru prima oară în istorie când s-a introdus democraţia în 
ştiinţă33, adică un lucru este adevărat ştiinţific pentru că sunt mai mulţi cei care îl susţin existenţa decât cei care îl 
neagă34. Ca la referendum! 
 Operaţiunea S.I.D.A. a reuşit, deşi a existat şi există şi până în ziua de astăzi un grup consistent de oameni de 
ştiinţă proeminenţi, cu o înaltă calificare ştiinţifică, care se opun încă vehement versiunii oficiale şi contestă 
realitatea existenţei acestui virus H.I.V. care se presupune că ar fi cauza acestei boli35. Dar cum toţi aceştia nu au 

 
30 De exemplu în Londra medievală nu existau canalizări şi nici alimentare cu apă potabilă. Oamenii îşi făceau nevoile în vase al căror 
conţinut îl aruncau pe fereastră afară în stradă. De acolo provine şi expresia englezească „loo“ pentru că atunci când aruncau pe geam 
conţinutul oalei de noapte englezii strigau „loooo...“ pentru a avertiza trecătorii de pe stradă. De asemenea cine vrea să vadă să meargă 
prin oraşele Europei pe unde au mai rămas centre vechi din perioada medievală ca să vadă ce înghesuiţi trăiau acei oameni din trecut. 
31 Pasteur a avut obiceiul să-şi ţină evidenţa minciunilor şi faptelor sale viclene pe nişte jurnale şi le-a cerut urmaşilor săi să le ţină la 
secret. Dar un moştenitor de-al său, din zilele noastre, le-a dat publicităţii. Un cercetător de la Universitatea Princeton, New Jersey, 
S.U.A., pe numele său Gerald L. Geison le-a cercetat şi a făcut o carte despre şarlataniile şi plagiatele lui Pasteur. Tilul cărţii este: „The 
private science of Louis Pasteur“ şi se găseşte pe internet. Cine vrea poate să o citească ca să vadă pe cine admiră şi de la cine se inspiră 
adepţii vaccinurilor şi teoriei germenilor. 
32 Totuşi lui Koch i se pot recunoaşte şi nişte merite căci el a perfecţionat fotografia sub microscop la acea vreme. 
33 În anul 2000, ca răspuns la victoria evidentă a celor care susţineau inexistenţa S.I.D.A. în cadrul discuţiilor publice ale conferinţei pe 
această temă ţinută în oraşul Durban, Africa de Sud - conferinţă iniţiată de preşedintele de atunci al ţării Thabo Mvuyelwa Mbeki - s-a 
lansat „Declaraţia de la Durban“ ce a fost semnată de cca. 5000 de oameni de ştiinţă din toate ţările, inclusiv a 11 laureaţi ai premiului 
Nobel în medicină. Prin această declaraţie semnatarii afirmau existenţa S.I.D.A. ca fiind provocată de H.I.V.. Practic aproape toţi 
virusologii, epidemiologii şi infecţioniştii din lume şi-au manifestat supunerea faţă de prima fiară prin semnarea acestei declaraţii. 
Singurul argument prin care se demonstra această existenţă a bolii S.I.D.A. era că „aşa zicem noi şi noi suntem mai mulţi“. Cine citeşte 
transcriptul dezbaterii iniţiate de preşedintele Mbeki poate discerne uşor, fără să fie mare om de ştiinţă, că susţinătorii H.I.V. - S.I.D.A. nu 
au adus nici un argument ştiinţific pentru a demonstra aberaţiile lor. Toate argumente lor sunt bazate pe corelaţii, asociaţii, presupuneri şi 
logică circulară. Niciodată în ştiinţă corelaţiile nu au fost cauzalităţi şi nici presupunerile nu au fost demonstraţii până în zilele noastre 
când s-a inventat virusologia. Cine vrea poate găsi întreaga dezbatere aici: 
 http://virusmyth.com/aids/hiv/panel/aidsreport.pdf  
Toată afacerea dovedeşte, încă o dată, controlul perfect pe care îl are prima fiară asupra tuturor oamenilor de ştiinţă şi de asemenea şi 
asupra politicului pentru că şi preşedintele Mbeki a plătit şi el un preţ pentru această încercare pe care orice om normal ar fi făcut-o în 
situaţia lui. Nu este normal ca un om, care în plus mai este şi preşedinte al ţării, să fie responsabil şi îngrijorat de situaţia sanitară a 
poporului şi să încerce să găsească soluţii adevărate pentru ea? 
34 Toată istoria ştiinţei este plină de cazuri când savanţi singuratici au contrazis părerile unanim acceptate de întreg corpul ştiinţific şi au 
fost ridiculizaţi şi prigoniţi pentru ideile lor, dar până la urmă a trebuit să li se dea dreptate. De fapt ştiinţa nu ar fi fost nici pe departe ce 
este acum dacă nu ar fi existat aceşti savanţi rebeli şi huliţi de toată lumea. 
35 Printre aceştia se numără şi renumitul prof. dr. Peter H. Duesberg (german-american născut decembrie 2, 1936) care a scris cartea 
„Inventing the AIDS Virus“ (Inventarea virusului H.I.V.) în 1996 şi care şi-a distrus carierea din cauza acesteia. Cartea este foarte bună şi 
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acces la televiziunile şi presa primei fiare medicina oficială a continuat să susţină basmul impus de marile 
companii farmaceutice. Dovezile clare împotriva teoriei oficiale şi opoziţia unor oameni de ştiinţă mai 
conştiincioşi nu au împiedicat sistemul medical oficial mondial nici să trateze oamenii presupuşi a avea acest virus 
H.I.V. cu medicamente extrem de toxice care au produs până acum moartea a milioane de oameni. Practic moartea 
din cauza S.I.D.A. este provocată de tratamentul antiviral contra H.I.V. aplicat unor oameni cu o sănătate precară 
din cauza diferitelor condiţii de trai nesănătoase. Astfel că în zilele noastre, dacă ai un trup slăbit de păcate, de 
droguri, malnutriţie, poluare şi alte cauze de natură toxică eşti diagnosticat de medicii credincioşi medicinei 
oficiale cu S.I.D.A. şi eşti tratat cu cele mai otrăvitoare medicamente din cauza cărora vei muri foarte repede şi în 
chinuri. De pe urma legendei H.I.V. s-au câştigat sute de miliarde de dolari de către monopolul farmaceutic, de 
cercetători, de doctori, de comercianţii de medicamente şi de guvernanţii corupţi. Şi câştigurile curg în continuare. 
Acum nimeni nu mai poate să aibă vreo şansă să combată această dogmă-legendă a S.I.D.A.. Armata de profitori 
de pe urma S.I.D.A. este atât de mare încât numai cu arma în mână mai poate fi învinsă sau numai prin 
solidarizarea popoarelor şi desfiinţarea sistemelor centralizate de sănătate. 
 După această epidemie H.I.V. - S.I.D.A. au urmat altele. Hepatita C, gripa porcină, gripa aviară, sindroamele 
respiratorii acute, fie în Asia, fie în Orientul Mijlociu, Ebola, S.A.R.S., etc. care toate s-au caracterizat prin trei 
aspecte generale. 

Primul. Aceste epidemii au fost în principal un produs al mass-media (adică televiziune, radio, ziare, etc.) care, 
prin toate procedeele şi minciunile posibile, a încercat şi a reuşit să înfricoşeze, să panicheze de moarte populaţia 
ignorantă ca să creadă că este vorba de nişte boli transmisibile ucigătoare. 
 În al doilea rând dovedirea existenţei viruşilor care se presupune că produc acele boli s-a făcut cu ajutorul unor 
teste surogat, care nu demonstrează decât ce vor autorii testelor să demonstreze şi nu au nici o valoare ştiinţifică. 
Despre aceste teste un grup de oameni de ştiinţă, cu mulţi ani de experienţă în cercetarea ştiinţifică şi cu o 
conştiinţă morală superioară, au afirmat următoarele: „‹Metodele moderne de detectare ale virusurilor cum ar fi 
testul PCR› spun puţin sau nimic despre cum un virus se multiplică, ce animal îl poartă sau cum face oamenii 
bolnavi. Este ca şi cum ai încerca să spui despre cineva că are o respiraţie urât mirositoare uitându-te la 
amprentelor degetelor de la mâinile sale.“ Sursa este aici: 
(https://science.sciencemag.org/content/293/5527/24 -- ′′Old Guard Urges Virologists to Go Back to Basics′′ 
publicat în 6 iulie anul 2001: Vol. 293, Issue 5527, pp. 24-25 DOI: 10.1126/science.293.5527.24 ) 
 Şi în al treilea rând s-a încercat tratarea acestor boli cu nişte aşa zise medicamente antivirale care nu sunt decât 
chimicale foarte toxice, otrăvuri, ce au provocat moartea a sute de mii de oameni. În cazul H.I.V. - S.I.D.A. 
cercetători independenţi au apreciat că numărul morţilor de pe urma tratamentelor medicale este de ordinul 
milioanelor. 
 Bineînţeles că epidemia de boală S.I.D.A. nu este şi primul caz când s-a încercat dovedirea unei boli aşa zis 
transmisibile prin aceste metode indirecte. Prima încercare a fost făcută cu aşa zisa boală numită sifilis. Deci s-a 
inventat mai întâi un test indirect, bazat pe detectarea unor biomarcheri care se presupune că sunt produşi de 
agentul infecţios respectiv. Adică nu se detectează agentul infecţios şi nici relaţia lui cu boala. Acest test, în cazul 
sifilisului, este numit „reacţia Wassermann“ şi a fost inventat în anul 1906, de către „Robert Koch Institut für 
Infektionskrankheiten“ (Institutul Robert Koch pentru boli infecţioase - pe scurt R.K.I.) din Germania. Acest test 
nu numai că nu reuşeşte să dovedească ceea ce se presupune că face dar a adus multe nenorociri asupra vieţii 
oamenilor. Din cauză că testul produce foarte multe rezultate fals pozitive (încercând să dovedească existenţa unui 
biomarcher care nu are nici o legătură cu boala), fiindcă reacţionează şi la existenţa altor stări de sănătate precară 
ale organismului, alte boli, etc. Astfel că în urma acestor teste oamenii au fost trataţi forţat, ostracizaţi social (în 
America oamenii erau închişi cu forţa în instituţii special amenajate, un fel de închisori medicale), etc. În 
România, ca şi în alte ţări, „reacţia Wassermann“ a fost impusă ca fiind o condiţie obligatorie pentru aprobarea 
încheierii legale a căsătoriei. Deşi s-a renunţat la aceasta în perioada contemporană acest test a fost înlocuit tot cu 
nişte teste surogat, bazate pe aceeaşi procedură indirectă. 
 Fireşte sunt multe de spus şi despre sifilis. De exemplu, că detectarea acestei boli la un om în acea vreme 
aducea după sine şi „binefacerea“ tratamentului provenit de la marile companii farmaceutice. Şi oamenii erau 
trataţi pe măsură. Adică li se administrau medicamente care aveau la bază arsenic, mercur şi bismut. Probabil că la 
acea vreme nu s-au găsit alte substanţe mai toxice decât aceste otrăvuri care atacă în principal sistemul nervos. 
Scăparea omenirii de aceste „binefaceri“ ale tratamentului provenit de la marile companii farmaceutice a venit 

 
reuşeşte să demonstreze că aşa zisul virus H.I.V. nu produce nici o boală. Din nefericire profesorul Duesberg este şi el un adept al teoriei 
germenilor şi nu a reuşit să meargă până la capăt şi să conteste teoria bolilor infecţioase. Probabil că i-a fost prea teamă. De asemenea mai 
există şi alţii care se opun teoriei oficiale a S.I.D.A printre care şi „Grupul din Perth“, Australia, compus din mai mulţi oameni de ştiinţă 
al căror lider este dr. Eleni Papadopulos-Eleopulos. 
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deoarece s-a descoperit penicilina care a fost folosită cu „succes“ şi pentru tratarea sifilisului. A fost şansa omenirii 
prin care a scăpat din ghearele „medicamentelor“ produse de companiile farmaceutice contra „sifilisului“. Dacă nu 
s-ar fi descoperit antibioticele şi dacă nu s-ar fi putut produce profituri imense din ele probabil că şi în ziua de 
astăzi am fi fost toţi trataţi preventiv cu arsenic, mercur36 şi bismut. Fireşte nici antibioticele nu sunt o mare 
fericire dar de pe urma lor tot mai scapi cu viaţă pe moment ca să te îmbolnăveşti de altceva mai grav mai târziu. 
Dar despre antibiotice puţin mai încolo. 
 De fapt ideea cu sifilisul terţiar provine chiar şi mai de demult decât anul 1906. În Evul Mediu când apărea un 
bolnav care avea răni şi ulceraţii în zona genitală acestea erau tratate intensiv cu un compus de mercur - calomel - 
şi cu mercur, pur şi simplu, pe cale orală. Calomelul este ideea alchimiştilor. Efectul pe termen scurt, mediu şi lung 
al acestui compus de mercur este uşor previzibil. Intoxicaţia cu mercur. În urma intoxicaţiei cu mercur cel mai 
afectat este creierul şi sistemul nervos. Dar în acele vremuri doctorii aveau nevoie de un leac „puternic“ ca să-şi 
demonstreze utilitatea şi cu vremea calomelul a intrat în uz fiind folosit şi în alte cazuri. Perioada de glorie a 
calomelului a fost sfârşitul secolului XIX, odată cu apariţia monopolului medical al primei fiare, când acest 
compus de mercur era folosit în multe alte cazuri. Marele nostru patriot, poet şi jurnalist, Mihai Eminescu a fost şi 
el tratat forţat cu mercur, otrăvit şi ucis pe motiv că era nebun. Adică era nebun că se opunea puterii primei fiare în 
România. 
 Ar fi multe de spus despre sifilis, dar multe informaţii despre acesta provin de la începutul secolului XX şi încă 
nu sunt accesibile toate informaţiile pe cale digitală, cele mai multe rămânând în arhivele bibliotecilor şi 
institutelor de cercetare. De altfel problema sifilisului este foarte complexă şi ar trebui analizată în detaliu într-un 
tratat de mare amploare. În cazul acestei boli sunt mai mulţi factori care complică analiza pentru că pe de o parte 
sunt implicaţi factorii de mediu, nutriţie, stil de trai, social şi ereditar, şi pe de altă parte factorii medicali. 
Concluzia simplă care se poate trage este că peste aceşti factori se suprapune şi problema confundării sifilisului cu 
o altă boală, lepra. Aceste două boli ar trebui cercetate în conjuncţie, într-un studiu ştiinţific, onest, de mare 
amploare, studiu care nu se poate realiza dacă nu se părăseşte ideea preconcepută de boală infecţioasă. 
 Deci pandemia, epidemia, bolile transmisibile sunt doar nişte mituri, basme şi legende. Singurele boli 
„transmisibile“ existente la oameni sunt ignoranţa şi frica. Dar acestea nu se transmit în mod implacabil, printr-un 
mecanism inexorabil. Nu există un virus misterios care le transmite! Ci din cauza oamenilor păcătoşi şi ignoranţi 
care le acceptă fără discernământ renunţând la statutul lor de fiinţe înzestrate cu raţiune şi voinţă liberă. Basmele, 
legendele şi miturile cu bolile transmisibile sunt foarte dragi oamenilor de la putere, conducătorilor şi guvernelor 
din toate vremurile şi toate locurile, din cauză că produc foarte mulţi bani şi cresc mult puterea pe care o au asupra 
poporului demonizaţii aflaţi la cârma statului. Mijlocul prin care se obţin toate acestea este prin apelarea la 
instinctele animalice ale omului păcătos. Oamenii păcătoşi ar accepta orice ca să mai trăiască încă o zi pe acest 
pământ. Sclavia cea mai cruntă, botniţa, lanţurile şi cuşca sunt acceptate foarte uşor de oamenii păcătoşi în 
schimbul promisiunii că vor mai trăi încă o zi, oricum ar fi ea. Frica este cel mai bun instrument de guvernare şi 
legenda cu viruşii produce cea mai mare frică posibilă. 
 În timpurile moderne, odată ce stăpânirea primei fiare s-a întins peste tot pământul, basmul cu bolile 
transmisibile a ajuns să fie principala metodă de impunere a puterii primei fiare asupra oamenilor. Mai sunt şi 
altele. Cum ar fi, de exemplu, minciuna cu schimbarea climatică din cauza creşterii numărului oamenilor pe 
planetă. Dar asta este cu totul altă problemă şi trebuie tratată separat. 
 Toate aceste planuri de extindere a puterii primei fiare la vedere - în mod public pentru că în ascuns prima fiară 
este la conducere de mult timp37 - au ajuns publice sub forma unor strategii, tratate şi legi care se impun întregii 
planete. Astfel Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat în anul 1992 planul pe termen lung numit „Agenda 21“. 
Acest tratat a fost semnat şi de către România. Cu trecerea timpului scopurile malefice ale acestui plan au început 
să fie cunoscute de oameni. Sub presiunea publică O.N.U. a schimbat numele acesteia, pentru a i se pierde urma, şi 
planul s-a numit „Agenda 2030“. Pentru că toate aceste planuri prevăd ca ele să fie îndeplinite până în anul 2030, 
an în care s-a hotărât ca orice mişcă pe planetă, oameni şi animale, orice resursă, apa, aerul, plante, etc. să fie 
controlat centralizat de guvernul mondial al primei fiare. Conform acestor planuri până în 2030 oamenii nu vor 

 
36 Fireşte mercurul este foarte drag monopolului medical şi nu a dispărut din uz. Acesta încă se mai găseşte în vaccinuri, în plombe 
dentare cu amalgam, corpuri de iluminat, etc. Deşi de la conferinţa de la oraşul Minamata din Japonia în 2013 („Minamata Convention on 
Mercury“ - http://mercuryconvention.org/) se încearcă cu disperare de către oameni de bine ca mercurul să fie scos din uzul general, 
monopolul medical şi cel industrial este prea puternic ca să poată fi forţat prin vreo lege. Şi apoi mercurul are şi o semnificaţie magică, 
atât de dragă alchimiştilor şi urmaşilor lor din prima fiară, încât nu îl vedem dispărut aşa uşor din paradigma otrăvirii omului cu el. 
37 Unii cercetători independenţi susţin că prima fiară conduce efectiv lumea de când Napoleon, vestitul împărat şi general al Franţei, a 
fost învins la Waterloo în 18 iunie anul 1815. Alţii susţin că de la înfiinţarea sistemului bancar fracţionar din Anglia în anul 1694 când 
prima fiară a căpătat putere asupra finanţelor lumii. Oricum ar fi, un lucru este adevărat. Cine controlează masa monetară, finanţele, 
controlează lumea. Şi prima fiară chiar controlează finanţele întregii planete. 



 32

                                          

mai avea niciun fel de proprietate şi tot ce vor consuma va fi sub formă de raţie în funcţie de utilitatea socială a 
muncii fiecăruia. Carnea, alimentele naturale şi remediile medicale naturale vor dispărea, vor fi interzise şi vor fi 
înlocuite cu produse artificiale de provenienţă industrială. Vaccinurile vor deveni obligatorii pentru toată omenirea 
la fel ca şi chimioterapia în tratamentul bolilor. De asemenea casele, locuinţele proprietate personală, maşinile, vor 
fi interzise la fel ca şi alte obiecte personale. Toţi vor sta cu chirie în blocuri de locuinţe, la comun38, şi fiecărei 
persoane îi vor fi atribuite circa 8 (opt!) metri pătraţi de spaţiu locuibil. În timpul când aceşti viitori locuitori ai 
Agenda 2030 vor fi la serviciul zilnic se prevede ca spaţiul lor de dormit să poată fi folosit de alţii în diferite 
scopuri. Şi deşi nu este oficial, ci doar se cunosc declaraţii ale unor personalităţi intelectuale slujitoare ale primei 
fiare, cei care nu vor avea un rost în Agenda 2030, adică nu vor avea un rol util, social, vor fi eutanasiaţi, adică 
omorâţi. În cercurile eugeniste se vorbeşte despre aceştia ca „USELESS EATERS“ (adică oameni care mănâncă 
degeaba, nu produc nimic util pentru societate). 
 Şi acum, în diverse ţări, s-au introdus legi ale eutanasiei doar pentru cei care vor să se sinucidă asistat. Dar deja 
aceste legi au tot felul de scăpări care permit doctorilor să ia decizii în locul pacienţilor şi să-i ucidă când vor ei. 
Fireşte din bunătate şi din milă, ca să nu mai sufere! Cu timpul aceste legi se vor extinde şi se vor aplica unor 
categorii din ce în ce mai largi de populaţie. 
 Programul de eutanasie nu este nou. Ideile care au generat acest program au luat naştere prin secolul XIX odată 
cu apariţia evoluţionismului şi s-a numit ştiinţă eugenistă, eutanasia fiind o aplicare practică a acesteia. Programul 
modern de eugenie-eutanasie datează de prin anii 1920 când a fost implementat prima dată în Statele Unite ale 
Americii de la care a fost copiat, la literă, de fasciştii lui Hitler39. După cel de-al doilea război mondial numele 
programului de eugenie-eutanasie a fost schimbat în programul aşa zis de planificare familială. Acest program 
include avorturi, anticoncepţionale, propagandă în favoarea sexualităţii în afara căsătoriei, în favoarea relaţiilor 
sexuale nenaturale - sodomie, gomorie, etc. - sexualizarea copiilor de la vârste cât mai mici, propagandă şi 
educaţie şcolară pentru teoria de gen40, propagandă împotriva familiei naturale compuse dintr-un bărbat şi o 
femeie şi introducerea acestor principii în educaţia şcolară a copiilor de la vârste cât mai mici. 
 Odată cu trecerea timpului şi scopurile Agenda 2030 au început să fie cunoscute de oameni care au început să 
protesteze din nou şi atunci O.N.U., ca să-i piardă urmele, i-a schimbat numele iarăşi. Astfel că în septembrie 
2015, toate naţiunile membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au adoptat Obiectivele Dezvoltării Sustenabile 
(Sustainable Development Goals), inclusiv angajamentul de a „oferi identitate juridică tuturor oamenilor de pe 
planetă, inclusiv înregistrarea naşterii“ până în anul 2030. Acest ultim obiectiv a fost oficializat sub forma unei 
instituţii separate denumite Alianţa ID2020 (adică alianţa pentru identitate digitală pentru anul 2020) care lucrează 
sub forma unui parteneriat public-privat41 pentru a impune acestea. În 2018, partenerii Alianţei ID2020, care 
lucrează şi împreună cu Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR), au elaborat perspectiva 
lor asupra abordărilor etice ale identităţii digitale. Manifestul de referinţă al Alianţei ID2020 prezintă aceste 
principii comune şi constituie un punct de plecare pentru a ghida viitorul identităţii digitale la nivel global. În 
martie 2018 Alianţa ID2020 a emis un manifest prin care se alege vaccinarea ca punct de intrare al implementării 
identităţii digitale, dând ca motiv faptul că nu se pot urmări datele medicale ale copiilor şi adulţilor vaccinaţi din 
cauză că nu au acte. Vaccinarea obligatorie pentru toată lumea este, cum am spus, şi un obiectiv al Agenda 2030 
fiind menţionat şi în Obiectivele Dezvoltării Sustenabile ale O.N.U.. 
 Deci cine aude de identitate digitală trebuie să ştie că în spate este vaccinarea obligatorie. Iar cine aude de 
vaccinare obligatorie trebuie să ştie că în spate este vorba de acte de identitate digitale. 
 Fireşte toate aceste agende şi planuri au rădăcini foarte vechi. Planul de a realiza o guvernare mondială sub 

 
38 Actualul partid din România cunoscut cu numele de U.S.R. (Adică Uniunea Salvaţi România - cineva a vrut să facă o glumă macabră 
şi să râdă de poporul ignorant. Salvarea României este ultimul lucru din lume pe care îl va face acest partid! Sataniştii şi psihopaţii din 
acest partid vor aduce doar distrugere şi moarte românilor.) este principalul promotor al Agenda 2030 în ţara noastră. Aceasta nu 
înseamnă că şi celelalte partide nu vor aplica Agenda 2030 dar acestea o implementează mai pe ascuns şi mai cu lene. O membră din 
conducerea partidului U.S.R. a avut chiar neruşinarea să facă în mod public afirmaţii de genul că „să se termine cu familia naturală şi să 
trăim în grupuri“. Ca să nu mai spun despre politica agresivă de a implementa drepturile minorităţilor de perverşi sexuali în dauna 
majorităţii populaţiei care se comportă natural, propagandă care pe alocuri a luat chiar forme delirante şi fascistoide. 
39 Da! Da! Eugenía nu este o invenţie a lui Hitler ci al S.U.A., a unui stat pe care toată lumea ignorantă îl crede cel mai liber şi democrat 
din lume. 
40 Această teorie susţine că genul masculin şi feminin la oameni nu este ceva dat de Dumnezeu la naştere ci este ales de fiecare om aşa 
cum vrea el. În plus se susţine că sunt mai mult de două genuri. 
41 De fapt toată Organizaţia Naţiunilor Unite lucrează sub forma unui parteneriat public privat. Adică o colaborare între sectorul public - 
guverne, agenţii ale statului, etc. - care vine cu cotizaţii, fonduri şi legi pentru aplicare şi sectorul privat compus din mari oameni de 
afaceri, bănci şi companii transnaţionale, aflate toate sub controlul primei fiarei, şi care elaborează ideologia, metodologia de lucru şi 
numeşte oamenii care să o pună în aplicare. Aceştia din urmă dau ordinele şi emit direcţiile de dezvoltare şi guvernele se supun, dau banii 
şi aplică. 
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conducerea diavolului este vechi de când este lumea. Dar numai în epoca modernă acesta a putut fi pus în aplicare. 
Metoda de aplicare, metodologia planului modern a fost dezvăluită, prin pronia lui Dumnezeu, încă din secolul al 
XVIII-lea. Astfel s-a întâmplat că un curier călare al conspiratorilor a fost lovit de un fulger şi a murit. Cadavrul 
acestuia a fost descoperit de poliţia austriacă de la aceea vreme şi asupra sa s-au găsit planuri scrise, detaliate, 
despre o conspiraţie împotriva guvernelor şi a bisericilor. Deşi poliţia austriacă a făcut cunoscute aceste planuri 
tuturor celor care ar fi putut fi interesaţi nimeni nu a luat nici o măsură majoră dând dovadă de faptul că încă de pe 
atunci guvernele respective erau infiltrate şi subminate. 
 La fel, tot prin pronia lui Dumnezeu prin secolul XIX a fost expus publicităţii şi planul cunoscut cu numele de 
„Protocoalele înţelepţilor Sionului“. Acesta este un proiect detaliat al măsurilor şi modurilor de aplicare al planului 
pentru obţinerea puterii absolute pe pământ a primei fiare. Deşi slugi şi lachei ai primei fiare de prin presă şi viaţa 
publică au încercat să susţină că documentul este fals, că este o invenţie a nu ştiu cui, exactitatea cu care aceste 
planuri se confundau cu realitatea zilnică le-au menţinut în atenţia oamenilor conştienţi de pretutindeni. Marele 
industriaş Henry Ford, cel care a produs maşinile Ford, a declarat aşa despre acest document: „Singura declaraţie 
pe care doresc să o fac despre Protocoale este că ele se potrivesc perfect cu ceea ce se întâmplă“. 
 Am să dau numai un singur exemplu din acestea. La protocolul X se spune aşa: 
 „Ştiţi foarte bine că, pentru a face posibile asemenea dorinţe, trebuie să tulburăm în asemenea mod neîntrerupt, 
în toate ţările, legăturile dintre popor şi guvern pentru a ajunge să obosim întreaga lume prin dezbinare, duşmănie, 
ură şi chiar prin martiraj, foamete, răspândirea bolilor, pentru ca creştinii să nu vadă altă scăpare decât aceea de a 
recurge la suveranitatea noastră absolută şi întreagă.“42

 Odată cu începutul secolului XX, după ce prima fiară şi-a extins puterea asupra întregii planete prin asasinarea 
ţarului şi impunerea bolşevismului comunist în Rusia, a început acţiunea de a face şi publică, oficială, guvernarea 
primei fiare, ca să nu fie numai ocultă. Astfel în 1919, după primul război mondial, ia naştere Liga Naţiunilor care 
în anul 1948, după al doilea război mondial, se transformă în Organizaţia Naţiunilor Unite. Deşi O.N.U. a fost 
înfiinţat pentru a se menţine pacea în lume de la aceea dată planeta nu a mai avut nici o clipă de pace. În schimb 
O.N.U a tot crescut în putere şi influenţă încât la această oră este cu adevărat un guvern mondial tiranic, deşi toţi 
se fac că ar fi doar aşa de formă sau că ar fi democratic. 
 La fel şi programul Agenda 21 / Agenda 2030 / Obiectivele de dezvoltare sustenabilă au avut şi ele un părinte. 
Astfel în anul 1968 a luat naştere grupul numit „Clubul de la Roma“ la iniţiativa unui om de afaceri italian Aurelio 
Peccei, francmason, şi a unui om de ştiinţă scoţian Alexander King care au strâns pe lângă ei şi alte slugi ale 
primei fiare de prin guverne şi ştiinţă. Aceştia au atras atenţia întregii lumii în anul 1972 prin publicarea unui 
raport denumit „The Limits to Growth“ (Limitele creşterii) prin care autorii îşi exprimă îngrijorarea privind 
creşterea populaţiei şi alte minciuni. Acest raport a fost larg mediatizat de către presa primei fiare şi este, practic, 
actul oficial de naştere al Agenda 21 / Agenda 2030 / Obiectivele de dezvoltare sustenabilă al O.N.U. După cum se 
vede, pur şi simplu prima fiară şi slugile ei nu pot să doarmă bine pentru că noi oamenii obişnuiţi suntem prea 
mulţi şi ne înmulţim în continuare şi astfel stricăm planeta. Planeta lor, fireşte! 
 Totuşi, ca să reuşească aceste planuri, prima fiară are nevoie de nişte acţiuni înşelătoare ajutătoare pentru că 
nimeni nu o să vrea de bunăvoie să renunţe la proprietatea lui şi să se facă sclav pe viaţă al ei. Aceste acţiuni sunt 
bazate pe două idei principale ca să justifice aceste măsuri.  
 Prima este fundamentată pe minciuna că sporirea numărului locuitorilor planetei a produs încălzirea climei care 
va distruge pământul. Şi a doua se bazează pe minciuna pericolului bolilor transmisibile la scară planetară, a 
pandemiilor. Mai sunt şi altele. 
 Vom lăsa la o parte prima minciună pentru că nu face scopul acestei demonstraţii şi vom analiza felul cum a 
fost pusă în practică a doua metodă de impunere a stăpânirii celei de a doua fiare pe întreaga planetă. De fapt 
ambele acţiuni se bazează pe aceleaşi mijloace şi sunt identice la nivel de principii. În ambele cazuri se foloseşte 
controlul total al elitei oamenilor de ştiinţă care pot furniza o opinie avizată şi care folosindu-se de autoritatea lor 
în domeniu vor emite teorii false despre problemă, controlul total al presei care nu lasă să apară în spaţiul public şi 
opinii contrare legendei oficiale, şi, fireşte, controlul politicienilor implicaţi în procesul de legiferare şi decizie. 
Descriind mecanismul pandemiei prin extrapolare se poate vedea şi mecanismul propagării celeilalte minciuni, cea 
cu schimbarea climatică. 
 După cum am văzut pandemia, epidemia, molimele sunt o metodă perfectă pentru a impune orice nebunie din 
cauză că marea majoritatea43 a oamenilor sunt răi, păcătoşi, nu cred în Dumnezeu şi din cauza aceasta se tem de 

 
42 La aceste adrese puteţi găsi versiunea în limba română a acestor protocoale: 
https://deconspirareafrancmasoneriei.wordpress.com/conspiratii-si-manipulare/protocoalele-inteleptilor-sionului/ şi la fel aici: 
https://free-millenium.tripod.com/freemillenium/id7.html 
43 „13. Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află. 14. şi strâmtă 
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moarte mai mult decât de pierderea sufletului în iad. Având scuza pandemiei guvernele pot impune cele mai 
tiranice măsuri de limitare a libertăţilor populaţiei şi chiar vor fi iubite pentru aceste măsuri de majoritatea acestor 
oameni pierduţi. Dar pentru ca aceste acţiuni de păcălire a populaţiei să reuşească ele trebuiesc programate, 
pregătite şi exersate cu mult timp înainte, ca atunci când vine vremea să poată fi puse în practică perfect. În 
vederea acestei reuşite Organizaţia Mondială a Sănătăţii (mai bine zis organizaţia morţii şi a bolii) a elaborat un 
pachet de legi prin care toate statele membre renunţă la suveranitatea lor pentru a se supune O.M.S.. Astfel a 
apărut „The International Health Regulations“ (IHR - în româneşte „Regulamentul Internaţional Sanitar“), adoptat 
în 1969 şi revizuit major în 2005 conferind O.M.S. puteri sporite iar ţărilor semnatare doar obligaţii. Astfel că 
O.M.S. s-a folosit de aceste puteri ca să declanşeze diverse epidemii pentru a înfricoşa şi pregăti lumea pentru 
pandemie. Din 2007 de când acest regulament sanitar a intrat în vigoare directorul general al O.M.S. a declarat 
urgenţe internaţionale de sănătate ca răspuns la: 
 - gripa porcină H1N1 din 2009; 
 - scăderea efortului de vaccinare în domeniul poliomielitei din 201444; 
 - epidemia de ebola din Africa de vest dintre anii 2013-2016; 
 - epidemia de virus zika din 2016; 
 - epidemia de virus kivu-ebola din 2018-2019; 
 - şi bineînţeles epidemia de COVID-19 din 2019-2020. 
 La această oră Organizaţia Mondială a sănătăţii este condusă practic de două organizaţii proprietate privată. 
„Fundaţia Bill şi Melinda Gates“ şi „Fundaţia Rockefeller“. „Fundaţia Bill şi Melinda Gates“ este şi primul 
finanţator, ca mărime, al O.M.S.. Adică mai pe limba noastră, O.M.S. este o întreprindere particulară, o afacere 
internaţională şi nu un organism democratic mondial cum cred naivii şi ignoranţii. 
 Atât familia Gates cât şi familia Rockefeller sunt bine cunoscute pentru vederile lor eugeniste şi malthusiene45. 
Mai este şi familia Rothschild prin spate pe acolo şi care este şi cea mai bogată familie din lume. Averea 
Rothschild-ilor este estimată la cca. 500 de trilioane de dolari de către cercetători independenţi. Dar Rothschild nu 
apare pe la televizor şi în mass-media primei fiare şi nimeni nu îndrăzneşte să le pronunţe numele. Ei sunt 
consideraţi de către mulţi analişti independenţi ca fiind cei care sunt capul primei fiare. Regele lor! Practic 
familiile Rothschild şi în secundar Rockefeller sunt conducătorii principali ai monopolului farmaceutic. 
 Atât familia Rockefeller cât şi Familia Bill Gates, deşi sunt şi ei foarte bogaţi, nu sunt decât o gaşcă de slugi ai 
primei fiare. De fapt, averea care se presupune că ar fi a lui Bill Gates nu este chiar toată a lui din cauză că în spate 
se află o companie misterioasă care conduce toate operaţiunile financiare. Este în obiceiul primei fiare ca să ajute 
câteva dintre slugile ei să facă afaceri de succes ca să ascundă adevărata identitate a celor care sunt stăpânii 
adevăraţi. Google, Amazon, Facebook, etc. sunt în „proprietatea“ unor astfel de oameni. Oameni de faţadă. Faptul 
că în presă se susţine că Bill Gates sau altul este cel mai bogat om din lume, în afară că te face să râzi cu hohote, 
dovedeşte că cineva care controlează presa îi împinge în faţă pe aceste slugi minore ale primei fiare pentru ca 
lumea să-şi concentreze ura pe ei. În comparaţie cu averea Rothschild-ilor, Bill Gates nu este decât un cerşetor. 
 Al treilea mare finanţator al O.M.S. este China. Fireşte că şi această ţară este controlată total de prima fiară. 
Comunismul în China a fost impus tot de către prima fiară ca şi bolşevismul în Rusia şi fascismul în Germania lui 
Hitler. China este de fapt modelul de viitor al stăpânirii primei fiare fiindcă a pus în aplicare de mult timp măsurile 
de guvernare ale viitorului. Cine vrea să vadă cum va arăta viitorul apropriat al omenirii nu are decât să 
urmărească ce s-a petrecut deja în China: supravegherea video a întregii Chine46, „scorul social“47, lagărele de 

 
este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.“ (Sfânta evanghelie după Matei, cap. VII) 
44 Această reducere a nivelului de vaccinare contra poliomielitei a fost provocată de informaţiile foarte îngrijorătoare care au început să 
circule despre dezastrul produs de campania de vaccinare ce a avut loc în India, acţiune ce a fost organizată de miliardarul Bill Gates. 
Campanie de vaccinare care s-a desfăşurat între anii 2000-2017 şi care a avut ca rezultat paralizia a aproape 500000 de copii şi moartea a 
aproape 40000 de alţi copii. Scandalul provocat de această situaţie a fost muşamalizat de către experţii O.M.S. şi alte slugi ale primei 
fiare din India prin redenumirea bolii (din nou, pentru că de la introducerea vaccinului anti-polio această boală a mai apărut fiind 
redenumită de fiecare dată altfel: scleroză multiplă, meningită aseptică, etc.). Acum în loc de poliomielită se numeşte A.F.P. (acute flaccid 
paralysis - paralizie acută flască) deşi prezintă aceleaşi simptome. La această oră O.M.S. declară poliomielita ca fiind eradicată. Pe hârtie, 
fireşte, din cauză că, în realitate, bolile respective sunt provocate de diverse substanţe chimice folosite în agricultură şi vor mai apărea. 
Cum ar fi de exemplu D.D.T. - ul care a fost interzis în ţările lumii civilizate dar în India şi în ţările din lumea a treia încă se mai foloseşte 
pe scară largă. Doar nu se putea ca prima fiară să-şi demoleze fabricile de D.D.T, să piardă miliardele de dolari şi să nu mai moară lumea! 
45 Thomas Robert Malthus (13/14 februarie 1766 - 23 Decembrie 1834) cleric englez şi economist care a încercat să demonstreze într-un 
studiu pseudo-ştiinţific că creşterea populaţiei este dăunătoare planetei. Acest studiu a devenit imediat baza ideologică a evoluţioniştilor şi 
eugeniştilor din toate vremurile. 
46 În China există acum cca. 600 - 700 de milioane de camere de supraveghere interconectate la un calculator central. Şi numărul lor 
creşte zi cu zi. Un jurnalist de la B.B.C. a făcut un experiment cu sistemul încercând să se ascundă. A fost găsit în mai puţin de 2 minute 
şi arestat în mai puţin de 10 minute. 
47 În funcţie de comportamentul faţă de legi şi autorităţi primeşti un scor social, un punctaj, în funcţie de care ţi se permite să călătoreşti 
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concentrare şi reeducare ale uigurilor şi a altor minorităţi etnice şi religioase, cenzura totală a credinţei creştine48, 
întemniţarea membrilor sectei Falun Gong49, „Piaţa Roşie“50, vaccinarea obligatorie, etc. 
 Aceste două organizaţii, „Fundaţia Bill şi Melinda Gates“ şi „Fundaţia Rockefeller“, au elaborat în paralel cu 
O.M.S. şi planuri adecvate pentru impunerea pandemiei pe planetă. Astfel fundaţia Rockefeller a emis în anul 
2010 studiul „Scenarios for the Future of Technology and International Development“ (Scenarii pentru viitorul 
tehnologiei şi dezvoltării internaţionale) unde sunt detaliate şi măsurile necesare în vederea stopării unei 
„pandemii“. Fireşte acestea au fost aplicate la literă în actuala pandemie. Iar Bill Gates a organizat în 18 octombrie 
2019 o simulare a unei epidemii globale (pandemie) denumită oficial „Event 201“. Simularea a fost organizată de 
15 reprezentanţi ai unor afaceri cu proiecţie globală, ai unor guverne şi lideri ai sănătăţii publice sub egida şi 
finanţarea Fundaţiei „Bill and Melinda Gates“. 
 Nici alte instituţii ale primei fiare nu au stat degeaba ci au pregătit din vreme acţiunea viitoarei pandemii. 
Cineva s-a gândit înainte ca să producă şi mijloacele necesare susţinerii pandemiei. Astfel Banca Mondială are o 
înregistrare activă pentru “COVID-19 Diagnostic Test Instruments and apparatus (902780) exports by country in 
2018”51 (adică în română: Exporturile de instrumente şi aparate de testare şi diagnosticare a COVID-19 - intrarea 
nr. 902780 - pe ţări în anul 2018). Denumirea de COVID-19 a bolii provocată de pandemie a apărut în mod oficial 
de-abia în februarie 2020 când a fost botezată astfel de către O.M.S.. Mai sunt înregistrări ale acestor exporturi 
chiar şi din anul 2017. Deci cineva s-a ocupat cu producerea şi vânzarea în avans a mijloacelor necesare pentru 
întreţinerea pandemiei. 
 Deci iată că „pandemia“52 de COVID-19 a fost bine organizată şi regizată de această dată, nu ca în cazul SARS 
COV-1 din anii 2002/2004 când pandemia a dat greş53. Sau ca în cazul epidemiei de noua gripă porcină H1N1 din 
2009. În urma eşecului54 acestei ultime epidemii de H1N1 virusologii, infecţioniştii şi epidemiologii din Germania 

 
cu trenul, avionul, etc., copiii tăi sunt sau nu lăsaţi să urmeze şcoli superioare, poţi sau nu să iei credite pentru locuinţe, auto, etc., eşti sau 
nu eşti primit să lucrezi în diverse munci, iei sau nu iei pensii sau alte ajutoare financiare, etc., iar cei care au scor mic din cauza vederilor 
politice sau religioase care nu convin partidului comunist intră în lagăre de reeducare sau în închisori. Sau chiar mor dacă este nevoie de 
organele lor pentru vreun transplant. 
48 Dărâmarea de biserici, intrarea în forţă în casele oamenilor şi silirea acestora să dea jos icoanele şi să afişeze pe pereţi portretele 
criminalilor preşedinţi Xi Jinping şi Mao Zedong sub pedeapsa opririi plăţii pensiilor şi ajutoarelor sociale, înlocuirea bibliei creştine cu 
una modificată pentru a se conforma preceptelor comuniste, etc. Idee nu tocmai nouă din cauză că încă din secolul XIX modificarea 
bibliilor este practicată cu zel în Europa şi America. 
49 Această sectă cu origine în budism este o formă foarte paşnică de religie naturală având ca principii sinceritatea, adevărul, 
compasiunea, mila şi toleranţa, virtuţi care nu convin deloc regimului comunist al primei fiare din China care are nevoie de oameni noi, 
comunişti şi progresişti. Adică asasini, criminali fără conştiinţă, fără milă, egoişti şi agresivi ca nişte fiare flămânde, fără credinţă în 
dumnezeu, perverşi şi care să accepte orice pentru posibilitatea de a mai trăi o singură zi. 
50 În limba engleză „Red Market“, numele cunoscut pe plan internaţional şi prin care se denumeşte piaţa subterană a organelor umane de 
contrabandă pentru transplant al cărei centru neoficial este în China din cauză că aceasta furnizează marea majoritate a acestor organe în 
urma crimelor pe care le face această ţară. Sunt multe mărturii care dovedesc că autorităţile colectează organele deţinuţilor de drept 
comun, ale celor de conştiinţă - practicanţi ai religiei sau dizidenţi politici - sau chiar la întâmplare ale oricărui om dacă apare o cerere de 
un organ cu o compatibilitate mare pentru solicitatorul care are banii necesari ca să plătească. Regimul penal din China prevede pedeapsa 
capitală pentru multe delicte, unele chiar minore cum ar fi prostituţia, care nu se aplică decât atunci când şi cum convin partidului 
comunist. Altfel traficul de carne vie şi prostituţia sunt afaceri de stat şi de partid la scară naţională. Foarte multe fete tinere sunt răpite şi 
silite să se prostitueze de către poliţişti şi funcţionari de partid. Prostituţia a ajuns o afacere extrem de înfloritoare şi bănoasă în China 
după aplicarea procedurilor de control al populaţiei prin permiterea doar a unui singur copil pentru fiecare familie. Din cauza tradiţiilor 
prosteşti chinezeşti, precum că doar băieţii duc mai departe numele familiei, foarte mulţi chinezi au avortat fetuşii feminini şi au păstrat 
doar băieţii. Astfel că acum în China sunt mult mai mulţi bărbaţi decât femei ceea ce face ca doar cei cu bani mulţi se pot căsători pe când 
cei săraci trebuie să se mulţumească doar cu prostituatele. Acum turiştii care merg în vizită în China sunt pur şi simplu inundaţi cu 
anunţuri despre prostituate când ajung la hotel. Străinii naivi care cad pradă ispitei sunt filmaţi şi şantajaţi după aceea de proxeneţi şi chiar 
unii sunt închişi în minunatele închisori chinezeşti de care Dumnezeu să ne apere pe toţi! 
51 Adresa de internet este: 
https://worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/902780 (trebuie să 
fiţi înregistrat şi logat pentru a o putea citi în întregime) 
52 Puţina presă independentă, care a mai rămas după cenzura comunistă globală a informaţiei în era pandemiei, a numit această 
pandemie, în derâdere, PLANDEMIE. 
53 Se pare că principala cauză a eşecului de a impune pandemia în acea perioadă a fost faptul că procedura de testare nu a fost destul de 
perfecţionată ca să găsească suficiente cazuri de „infectaţi“ care să întreţină povestea. Altă cauză ar fi că atunci nu toţi oamenii de ştiinţă 
s-au aliat cu prima fiară ca să susţină basmul cu boala care ucide. Nici acum nu sunt toţi de acord cu existenţa pandemiei de COVID-19, 
dar aceşti oameni de ştiinţă oneşti au ajuns aşa de puţini încât nimeni nu-i mai aude. În plus nici cenzura nu a funcţionat aşa de bine în 
acea vreme, fiindcă nu intraseră în funcţiune programele de inteligenţă artificială care să ajute slugile primei fiare din mass-media să 
găsească şi să cenzureze opiniile contrare în timp scurt ca să nu se răspândească prea mult. Toate aceste deficienţe au fost remediate între 
timp. 
54 În mintea acestor virusologi, infecţionişti, epidemiologi şi a altor clerici ai religiei bolilor transmisibile eşec al unei pandemii-epidemii 
este atunci când nu reuşeşti să vaccinezi toată populaţia. Nu când nu reuşeşti să faci populaţia rezistentă în mod natural la boli aşa cum ne 
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au alcătuit şi un studiu prin care îşi expuneau părerea despre erorile care s-au făcut şi din cauza cărora nu s-a putut 
impune vaccinarea tuturor. Studiul s-a publicat în Federal Health Gazette nr. 12 din decembrie 2010 şi are titlul 
„Pandemics. Lessons learned“. Dar mai interesante sunt concluziile care au fost discutate de cei care au elaborat 
studiul respectiv şi care nu au fost expuse publicului pe cale oficială. Ci doar „scurse“ publicităţii de unii dintre 
participanţi. Printre acestea cele mai importante „greşeli“ constatate au fost: 
 - Faptul că specialiştii s-au contrazis între ei la televizor sau în public şi astfel şi-au subminat autoritatea şi 
imaginea de infailibilitate în ochii poporului. Deci de acum încolo când se întâmplă o dezbatere pe aceste teme 
participanţii trebuie să se susţină unul pe altul, să fie în consens; 
 - Trebuie angajate de la început în efortul publicitar principalele canale de comunicaţie şi media socială; 
 - Controlul total al internetului pentru a preveni punerea în pericol de către critici a consensului şi a acceptării 
măsurilor social-politice. 
 Şi într-adevăr în actuala pandemie acestea s-au realizat complet, cu succes. La acea vreme a epidemiei de H1N1 
nu s-a reuşit decât păcălirea a cca. 7% din populaţia Germaniei care s-a vaccinat. Restul a refuzat. Nu am să mai 
intru în detaliile întregii afaceri dar epidemia de H1N1 cunoscută şi cu numele de noua gripă porcină s-a încheiat 
de seara până dimineaţa în Germania. 
 

II. Pandemia de COVID-19 
 
 Fireşte pandemia a început prima dată în China, locul ideal pentru organizarea unei acţiuni de o asemenea 
amploare, din cauză că acolo controlul primei fiare asupra oamenilor este deja total. În China toată lumea execută 
fără să protesteze orice ordin vine de la partidul comunist şi oricât de criminală ar fi porunca. Din cauză că în 
China, ca şi în sora ei uniunea Sovietică, orice om este liber să spună ce vrea dar după ce spune este mort. 
 La început conducerile de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca şi din alte ţări, printre care şi ţara noastră, s-au 
prefăcut că nu-şi dau seama de gravitatea bolii declarând public că nu este mare lucru această boală. Asta ca să 
poată spune după aceea că nu s-a ştiut că este aşa de gravă şi astfel ca să treacă o perioadă de timp care să fie 
învinuită pentru răspândirea masivă a bolii. Oricum, chiar şi cu stratagema aceasta, timpul trecut până la declararea 
pandemiei a fost prea scurt faţă de amploarea cu care aceasta s-a pretins că s-a răspândit. Căci pandemia s-a 
răspândit cu televizorul şi cu ajutorul testului care a produs rezultatele fals pozitive, nu cu virusul. 
 Pe măsură ce chinezii au reuşit să crească numărul de morţi55 presupuşi a fi cauzaţi de boală, criminalii de la 
O.M.S. au început să pretindă că se îngrijorează şi au declarat pandemia. 
 Pentru a funcţiona şi a „creşte“ pandemia s-a procedat astfel. 
 a) Nu s-a demonstrat niciodată existenţa virusului şi nici legătura de cauzalitate dintre boală şi virus dar s-a 
afirmat cu fermitate şi existenţa şi efectul mortal al virusului. Toţi specialiştii şi slugile primei fiare care au apărut 
la televizor pentru a vorbi despre pandemie au început prin a-şi mărturisi credinţa: „Cred în existenţa bolii 
COVID“. De parcă ar fi fost în faţa tribunalului inchiziţiei. 
 b) S-a demonstrat existenţa infecţiei cu noul virus „ucigaş“ cu ajutorul unor teste surogat fără nici o relevanţă 
ştiinţifică. 
 c) S-au tratat pacienţii presupuşi a fi infectaţi de virus cu medicamente antivirale toxice, otrăvitoare care au fost 
aprobate la utilizare în proceduri de urgenţă fără a avea studii ştiinţifice corecte despre ele. 
  d) Au fost interzise autopsiile celor presupuşi decedaţi de COVID-19 pe motiv că ar fi periculoase şi ar duce la 
răspândirea bolii. 
 e) S-au oferit stimulente financiare lucrătorilor din sistemul sanitar şi spitalelor care au venit în contact cu 
presupuşii bolnavi de COVID-19. 
 f) S-au oferit stimulente financiare presei aservite puterii. 
 g) S-a interzis prin lege orice dezbatere publică, orice opinie contrară afirmaţiilor făcute de O.M.S. sau de 
guverne. 
 h) Presa aservită primei fiare a făcut tot ce i-a stat în putere ca să amplifice teama, frica, paranoia populaţiei 
astfel încât aceasta să se supună guvernului fără să zică nimic. 

 
îndeamnă bunul simţ şi logica naturală să credem că ar trebui. Ceea ce dovedeşte indirect, încă o dată, că toţi sunt credincioşi ai religiei 
evoluţioniste. Sau/şi că sunt plătiţi şi mituiţi de companiile farmaceutice ca să impună vaccinurile asupra oamenilor. 
55 Unii susţin că ar fi vorba doar de informaţia respectivă şi nu de adevărul numărului mare de morţi. Dar eu apreciez că chinezii nu s-au 
ferit să producă numărul real de morţi pe care l-au anunţat chiar dacă este posibil să-l mai fi umflat. Deşi informaţiile şi imaginile oferite 
de chinezi sunt în marea lor majoritate regizate în mod grosolan, procedura de tratament pe care medicii chinezi au fost obligaţi de către 
autorităţile sanitare chinezeşti să o pună în aplicare cu pacienţii presupuşi a avea COVID-19 nu putea avea ca rezultat decât moartea unui 
mare număr de oameni. Şi apoi şi faptul că chinezii au introdus la Wuhan, în tot oraşul, tehnologia de telefonie 5G în noiembrie 2019 a 
ajutat la producerea de mulţi bolnavi şi chiar morţi. Dar despre aceasta puţin mai târziu. 
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 i) Mijloacele de comunicare de pe internet, dintre oameni direct, cum ar fi FACEBOOK, YouTube, etc. au 
impus o cenzură totală tuturor opiniilor contrare basmului oficial. La această oră cei care vor să posteze ceva pe 
internet fără să fie imediat cenzuraţi de programele de inteligenţă artificială au ajuns să folosească tot felul de 
codificări şi stratageme care nu pot fi înţelese decât de oameni şi nu pot fi detectate de roboţi informatici. Astfel se 
încearcă să se câştige timp şi informaţiile respective pot ajunge la cât mai mulţi. 
 j) Guvernul a impus măsuri de izolare, carantinare şi de purtare obligatorie a măştilor faciale. 
 k) Pentru a distruge economia guvernele au închis afaceri mici şi mijlocii, au redus circulaţia bunurilor şi 
alimentelor şi nu au întreprins măsuri de ajutorare şi menţinere a acestora. 
 l) Au început să se introducă măsuri de control al populaţiei prin emiterea de certificate de testare şi programe 
de urmărire al contactelor dintre oameni. 
 m) S-au alocat fonduri uriaşe şi s-au luat măsuri pentru producerea unui vaccin care să combată boala. 
 n) S-a mobilizat deja armata pentru organizarea furnizării şi vaccinării populaţiei. 
 În continuare nu avem ce face şi va trebui să descriem fiecare dintre aceste măsuri luate pentru a întreţine 
pandemia şi a o face credibilă în ochii marelui public, altfel nimeni nu va înţelege nimic. Celor care s-au plictisit 
până acum, citind aceste rânduri, nu am ce le face decât să-i îndemn să aibă răbdare şi să se silească pentru a le 
înţelege. Să se roage la Dumnezeu pentru a obţine ajutor în această acţiune. Informaţiile următoare sunt absolut 
necesare pentru a înţelege situaţia şi pentru a acţiona în consecinţă. Am să mă silesc să segmentez informaţia, atât 
cât se poate, pentru a o putea face mai uşor de citit şi înţeles. Dar pentru că minciuna aceasta a bolilor transmisibile 
este aşa de mare şi de veche - ea s-a născut în secolul XIX şi încercările de a impune această idee sunt chiar mai 
vechi - lucrurile au devenit foarte complicate şi necesită o abordare pe măsură. Creştinii trebuie să înţeleagă că aşa 
se întâmplă lucrurile. Când oamenii care s-au supus diavolului fac o afirmaţie, ca să dovedeşti că este minciună 
trebuie să spui foarte multe vorbe ca să demonstrezi contrariul. Ca să înţelegeţi mai bine această necesitate aveţi 
pentru comparaţie modelul ereziilor. De exemplu, cazul ereziei ariene de la începutul secolului IV când Arie a spus 
doar că: „a fost o vreme când Fiul lui Dumnezeu nu a fost“. Din această cauză, doar pentru aceste puţine cuvinte, 
sfântul Atanasie cel Mare, care a fost şi cel mai mare luptător pentru creştinismul ortodox de atunci, a trebuit să 
scrie trei tratate teologice de multe sute de pagini (titlul acestora este: „Trei cuvinte împotriva arienilor“ - sunt 
traduse şi la noi în colecţia P.S.B a patriarhiei române, a B.O.R.), a trebuit să fugă şi să se ascundă pe unde a putut 
din cauza priogoanei arienilor, întreaga biserică s-a tulburat şi sfântul împărat Constantin a trebuit să convoace un 
sinod ecumenic la Niceea în anul 325 pentru a combate această erezie. Şi urmările nu au fost aşa de fericite căci 
această minciună a dăinuit printre adepţii ei şi mai târziu au apărut tot felul de probleme. 
 Aşa că, vă rog, să nu vă aşteptaţi ca să poţi scrie o respingere a minciunii COVID-19, o minciună care a cuprins 
toată planeta, doar în câteva cuvinte. 
 

Capitolul IX 
Despre viruşi, boli transmisibile şi vaccinuri 

 
 Definiţia oficială a bolii transmisibile este: o boală provocată de agenţi patogeni microscopici vii - cum ar fi 
viruşi, bacterii, etc. - care se transmit de la un om la altul şi se înmulţesc în organismul bolnav de unde iar 
infectează alţi oameni. 
 Existenţa bolilor transmisibile nu a fost demonstrată niciodată în mod ştiinţific. Părerea că ar exista boli 
transmisibile a apărut încă din antichitate dar ea a fost contrazisă de doctori celebri din acele vremuri cum ar fi, de 
exemplu, Galenus celebrul doctor al înţeleptului împărat roman Marcus Aurelius. În medicina antică chineză 
tradiţională şi în cea indiană, Ayurveda, vechi de mii de ani conceptul de boală contagioasă nu a existat56 până nu 
au venit în orient, în epoca modernă, ideile acestea din Europa. 
 Doar în evul mediu în Europa a apărut şi s-a dezvoltat acest concept de contagiune, boală transmisibilă. Astfel 
Girolamo Fracastoro (în latină Hieronymus Fracastorius; născut 1476/8 - 6 August 1553) a făcut observaţia 
epidemiologică precum că bolile s-ar transmite de la unul la altul dar el a pus-o pe seama unor otrăvuri care se 
împrăştie de la un om la celălalt. 
 Observaţie epidemiologică este atunci când se constată că un anumit grup de oameni din acelaşi loc dezvoltă 
aceiaşi boală. Epidemiologia nu vorbeşte de cauzele bolilor ci numai de aspectul epidemiologic. Adică de faptul că 

 
56 La nivel de concept general aceste abordări preistorice medicale sunt corecte. Conform tradiţiei transmise de Ayurveda se vede clar şi 
originea ei. Adică, în linii mari mitologice, ştiinţa fost primită de Adam (primii oameni) de la Dumnezeu (zei) pe care acesta a transmis-o 
mai departe. Fireşte ea a fost uitată şi distorsionată în timp, chiar şi prin influenţă demonică. Trebuie ştiut că în toate tradiţiile populare 
medicale sunt folosite plante medicinale ca tratament şi care sunt foarte eficiente în unele cazuri. Nu ar fi fost posibilă experimentarea 
efectelor acestor plante cu mijloacele disponibile la acea vreme. Ştiinţa referitoare la acestea este revelată la origine şi nu poate rezulta 
din experimentare. 
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bolile se manifestă la fel într-un grup de oameni dintr-o anumită zonă geografică. De exemplu, după dezastrul din 
anul 1986 de la Centrala Atomo-Electrică Cernobâl din Ucraina, pe timpul U.R.S.S., au apărut în rândul populaţiei 
din zona respectivă foarte multe cazuri de cancer de tiroidă57. Astfel spunem că există la Cernobâl o epidemie de 
cancere de tiroidă. Dar existenţa epidemiei de cancere de tiroidă în zona Cernobâl nu înseamnă că aceasta a avut 
drept cauză o boală transmisibilă. În această situaţie de la Cernobâl cauza este evidentă. Şi anume faptul că 
oamenii au fost afectaţi de căderile de substanţe radioactive provocate de dezastrul de la centrala atomo-electrică 
respectivă. 
 Deci la Cernobâl a avut loc o epidemie dar nu o molimă, o boală transmisibilă provocată de un virus misterios. 
 Alte exemple de epidemii moderne: aproape 90% din americani au plăci ateromatoase în sânge. Şi totuşi nu este 
considerată a fi o boală infecţioasă nici chiar de medicina oficială. În schimb H.I.V.-S.I.D.A. despre care se afirmă 
de către medicina oficială că afectează una din zece mii de persoane este considerată foarte contagioasă. La fel 
obezitatea afectează un american din trei. Este ea contagioasă? Dar constipaţia de care suferă 90% din populaţia 
americană? Este ea contagioasă? 
 Teoria germenilor cauzatori de boli şi moarte a luat o formă pseudo-ştiinţifică în 1864 când chimistul francez 
Louis Pasteur a pus bazele ştiinţei bacteriologiei şi teoriei germenilor cauzatori de boli. Simplu spus, Pasteur a 
observat că microbii sunt peste tot şi a hotărât că aceştia îmbolnăvesc omul. 
 Pentru a înţelege acest domeniu al bolilor transmisibile trebuie să înţelegem şi tabloul de ansamblu al epocii şi 
conjuncturii istorice al apariţiei teoriei germenilor. În afară de omniprezenţa puterii primei fiare alt rol important în 
apariţia teoriei germenilor l-au jucat şi oamenii de ştiinţă din domeniul medical şi doctorii. Din cauza neputinţei 
acestora de a se impune ca monopol asupra sănătăţii oamenilor era nevoie de o procedură medicală care să nu 
poată fi făcută de omul obişnuit. Şi astfel ca doctorul să devină indispensabil pentru societate şi să se poată şi el 
îmbogăţi. Astfel a apărut teoria că bolile sunt provocate de germenii patogeni din afara omului şi care nu au nici o 
legătură cu ceea ce poate face omul ca să scape de ei. Numai medicina poate ajuta omul ca să lupte cu microbii. 
 Fireşte această teorie a germenilor cauzatori de boli şi moarte nu ar fi avut şanse de succes dacă nu ar fi avut 
loc, în paralel, două revoluţii importante. Şi anume revoluţia industrială, care a produs mijloacele tehnice necesare 
ca să poată să fie impusă publicului ignorant, şi revoluţia produsă de gândirea filozofică, socială şi culturală a 
secolului XIX. Intenţia primei fiare de a schimba total paradigma puterii - de la modelul natural al naţiunilor 
suverane la modelul globalist al puterii unice pe planetă - pentru a fi pusă în aplicare cu succes avea nevoie şi de o 
nouă bază filozofică, religioasă şi culturală. Acestea au fost produse sub forma evoluţionismului şi ecumenismului 
în domeniul religios şi al marxismului în domeniul social-politic. Din acestea două s-a născut şi cultura modernă, 
umanistă, cu accentul pe om şi nu pe Dumnezeu. La această oră cultura a ajuns făţiş complet nihilistă şi satanistă. 
 Analiza fenomenului apariţiei teoriei germenilor producători de boli transmisibile, în contextul tabloului 
general al secolului XIX, necesită un volum mare de demonstraţii şi informaţii istorice care ar putea umple uşor o 
carte de 1000 de pagini. Eu am să încerc să fac o lungă istorie foarte scurtă pentru a oferi o imagine simplificată a 
acestui aspect al vieţii şi istoriei umane pentru a putea fi înţeleasă de către cei mulţi. Am să las deoparte celelalte 
aspecte şi am să analizez doar aspectul medical al ei. 
 Deci şi în cazul bolilor transmisibile, pentru a putea fi impusă publicului teoria a fost necesară demonstrarea 
existenţei acestora într-un mod ştiinţific, practic. Adică trebuiesc respectate anumite reguli ştiinţifice pentru ca o 
boală să poată fi declarată transmisibilă. Aceste reguli sau postulate cum se mai numesc sunt rezultate din logica 
naturală. Am să încerc să le descriu aici sub o formă uşor de înţeles de cât mai mulţi oameni: 
 Primul care a formulat aceste postulate a fost Gustav Jakob Henle (german: iulie 1809 - 13 mai 1885) şi acestea 
sunt: 
 1 - Existenţa agentului patogen care provoacă boala trebuie să fie demonstrată în cazul fiecărui bolnav. Sau spus 
altfel, fiecare bolnav de boala respectivă trebuie să aibă microbul acela; 
 2 - Agentul patogen nu este prezent în alte boli; (teoria de acum că şi oamenii sănătoşi - adică asimptomaticii - 
au virusul ucigaş contrazice acest al doilea postulat) 
 3 - După ce agentul patogen a fost izolat şi înmulţit în cultură el trebuie să producă în animale de experienţă, în 
cobai, aceeaşi boală. (Niciodată acest postulat nu a fost demonstrat în mod ştiinţific pentru nici o boală considerată 
transmisibilă! Şi nici nu este posibil să se facă pentru că animalele nu sunt oameni. Chiar şi maimuţele, care se 
afirmă de către evoluţionişti că sunt foarte asemănătoare cu noi şi din care oamenii au evoluat, nu au, de exemplu, 
bilă şi deci metabolizează altfel decât noi grăsimile, îşi produc intern vitamina C când nu există în hrană - ceea ce 

 
57 După anumite cercetări independente aceste cazuri ar fi de cca. 100000 şi în creştere. Numărul exact nu-l vom afla pentru că acest 
lucru ar face publicitate negativă centralelor electrice nucleare care sunt foarte îndrăgite de prima fiară. În plus de asta din cauză că 
accidentul a avut loc în perioada regimului sovietic datele în cauză erau ţinute la secret de comuniştii de atunci. Fireşte şi comuniştii de 
acum de la Moscova, care sunt urmaşii acelora, au aceeaşi atitudine. 
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noi oamenii nu putem să facem - nu au minte raţională şi deci la ele nu se manifestă fenomenul de placebo, etc. 
Deci nu ai cum să experimentezi pe animale bolile oamenilor. Fireşte au fost, există şi vor exista în continuare 
multe studii mincinoase care încearcă să înşele oamenii prin diverse metode ca să creadă aşa ceva. Altfel basmul 
bolilor transmisibile nu ar fi putut fi menţinut.) 
 Mai târziu al treilea postulat al lui Henle a fost uşor modificat şi s-a adăugat şi al patrulea postulat de către 
Heinrich Hermann Robert Koch (german: 11 decembrie 1843 - 27 mai 1910) care acum spun aşa: 
 3 - După ce agentul patogen a fost izolat şi înmulţit în cultură el trebuie să producă în animale de experienţă, în 
cobai, aceleaşi simptome. (Aici este o mică modificare făcută de Koch dar care poate fi esenţială în unele cazuri; 
poţi să ai aceleaşi simptome dar provocate de altă boală din cauză că simptomele sunt puţine dar bolile sunt 
multe.) 
 4 - Agentul patogen trebuie să fie posibil de recoltat din animalele supuse experimentului. 
 Chiar din timpul când Robert Koch trăia s-a observat că aceste postulate nu pot fi îndeplinite din cauză că, de 
exemplu, anumiţi aşa zis germeni patogeni se pot găsi şi în oamenii sănătoşi şi în cei bolnavi cum ar fi, de 
exemplu, agentul care se presupune că provoacă holera (Vibrio cholerae - vibrionul holeric). Alt exemplu: 
germenul patogen denumit tuberculina sau bacilul Koch care se presupune că provoacă tuberculoza - descoperit de 
Robert Koch de la care provine şi numele - nu apare în unii bolnavi aflaţi în stadii incipiente ci doar în cei aflaţi în 
stadii mai avansate ale bolii şi dispare când boala se stabilizează. În schimb apare în foarte mulţi oameni sănătoşi 
şi care nu se îmbolnăvesc. Din zece oameni care au bacilul Koch doar unul poate dezvolta boala. Această dovadă - 
că germenul nu provoacă boală ci este altceva la mijloc - nu a oprit oamenii de ştiinţă în goana lor după dovada 
existenţei bolilor transmisibile. În plus aceste postulate, deşi respectă logica naturală pentru modelul propus, îşi au 
izvorul dintr-o altă concepţie greşită fără de care nici teoria germenilor nu ar fi existat. Şi anume teoria 
monomorfismului. Adică toate formaţiunile (bacterii, etc.) din organism au o formă fixă şi nu se schimbă, nu se 
transformă în cursul vieţii lor. Conform modelului de bază al medicinei oficiale: o boală, o cauză, un remediu. 
 Chiar în timpul lui Robert Koch au mai existat şi alţi vânători de germeni. De exemplu Dimitrii Iosifovici 
Ivanovski (Дми́трий Ио́сифович Ивано́вский; 28 octombrie 1864 - 20 iunie 1920) un botanist rus. Acesta a 
studiat boala denumită mozaicul tutunului. Astfel el a prelevat fluide de la plantele bolnave şi le-a trecut printr-un 
filtru care nu lăsa să treacă bacteriile şi a observat că lichidul rămas face plantele sănătoase să se îmbolnăvească de 
aceeaşi boală. În 1898 botanistul olandez Martinus Willem Beijerinck a repetat experimentul şi a tras concluzia că 
există acolo un agent infecţios pe care l-a denumit „virusul mozaicului tutunului“. În 1901 americanul Walter Reed 
a procedat la fel şi a „descoperit“ un lichid filtrat al virusului febrei galbene. După aceea zeci de alte lichide filtrate 
care „conţineau“ viruşii bolilor au fost descoperite. Acestea au fost folosite pentru fabricarea diverselor vaccinuri. 
Aşa se fabricau vaccinurile în perioada aceea. Se prelevau fluide de la organele bolnave, se filtrau, se mai tratau şi 
cu alte otrăvuri şi se injectau în oameni ca remediu profilactic împotriva bolilor transmisibile. 
 În 1935 un alt american, Wendell M. Stanley a recreat experimentul lui Ivanovski şi fluidele prelevate de la 
plantele de tutun bolnave le-a supus unui proces de cristalizare. Chiar şi în stare cristalizată substanţele respective 
au putut îmbolnăvi plantele sănătoase. Concluzia lui Wendell M. Stanley a fost că virusul nu este un organism viu 
din cauză că poate fi cristalizat ca o sare şi totuşi să rămână „infecţios“. 
 Pur şi simplu nu mă pot abţine să nu fac o remarcă maliţioasă la aceste fapte istorice. Ştiţi doar că eu sunt cam 
răutăcios şi sarcastic! Oare toţi oamenii aceştia aşa de deştepţi şi învăţaţi nu puteau să tragă şi alte concluzii? Cum 
ar fi, de exemplu, că fluidele acelea puteau conţine şi alte substanţe toxice care puteau produce în organismele vii 
aceleaşi efecte ca în cele bolnave? Sau că din cauza condiţiilor identice în care trăiau şi fiind şi ele identice 
organismele vii răspund la fel la aceleaşi agresiuni externe? Numai viruşii şi bolile transmisibile pot provoca acest 
lucru? Sau este vorba doar de boala grea de care suferă mai toţi oamenii? Şi în special cei mai deştepţi şi învăţaţi. 
Şi anume lăcomia şi mândria! Din cauză că dezvoltarea explozivă a domeniului bolilor infecţioase din aceea 
vreme crea oportunităţi foarte mari financiare şi de vânare a gloriei ştiinţifice. Cert este că cineva a profitat de 
toate acestea. Şi odată cu aceste teorii neverificate ştiinţific a intrat în luptă şi interesul financiar şi de putere. 
Odată ce banii şi puterea au intrat în această arenă ştiinţifică a bolilor infecţioase omenirea a fost condamnată ca de 
un blestem. 
 Dar să mergem mai departe. 
 Din cauză că postulatele lui Koch nu au putut fi demonstrate pentru nici o boală transmisibilă la începutul 
secolului XX vânătorii de agenţi infecţioşi aflaţi în slujba primei fiare au schimbat tactica. Astfel că Thomas 
Milton Rivers (american: septembrie 3, 1888 - mai 12, 1962) om de ştiinţă de la „The Rockefeller Institute for 
Medical Research“ (fireşte, finanţat de „Fundaţia Rockefeller“), New York, a formulat o cu totul altă metodă de a 
demonstra existenţa germenilor şi legătura cauzală dintre ei şi bolile aşa zis transmisibile. Postulatele lui Rivers 
care trebuie îndeplinite pentru a se declara un virus ca fiind cauză a bolii sună cam aşa: 
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 1) Izolarea virusului. (Nu se face nici astăzi. Ci se numeşte izolare58 atunci când o „supă“ de diferite substanţe 
toxice amestecate cu materia organică provenită de la organismul bolnav produce moartea celulelor de cultură. Ba 
mai mult, celulele de cultură sunt „înfometate“ înainte de „infectare“ cu virusul-supă prin reducerea drastică a 
substanţelor nutritive adăugate în cultură. Pentru a le convinge să „înghită“ mai uşor viruşii! După ce celulele din 
cultură mor se presupune că virusul din supa toxică produce efectul citopatic. Fireşte nimeni nu face şi testele de 
control obligatorii conform standardelor ştiinţifice internaţionale ale ştiinţei: dacă supa toxică singură, fără proba 
organică de la organismul bolnav, are vreun efect asupra culturii sau dacă numai materia organică, fără supa 
toxică, are efect citopatic. Şi nici dacă se menţine constantă alimentarea cu substanţe nutritive a culturii de celule, 
etc.. Pentru inventarea acestei „izolări“ J. F. Enders a luat premiul Nobel); 
 2) Cultivarea virusului în celulele gazdei. (Nu se face ci se folosesc culturi de celule standardizate care nu 
există în natură, sunt un produs de laborator. De fapt „înmulţirea“ viruşilor nu se poate face cu alte celule existente 
în viaţa reală. Problema este mai complicată de atât din cauză că viruşii, conform teoriei oficiale, nu au 
metabolism, nu au mijloace de deplasare, nu au rezerve de energie prin care să subziste în afara mediului 
organismului, nu se pot hrăni şi deci nici înmulţi, practic nu pot fi crescuţi ca orice altă formaţiune vie. Doar se 
presupune că există un mecanism misterios care convinge celula să „înmulţească“ virusul cu preţul autodistrugerii 
sale. În afară de faptul că este singurul caz din univers când o fiinţă vie poate convinge o fiinţă să dea naştere unei 
alte fiinţe total diferită decât ea - cum ar fi ca un elefant să dea naştere unei scrumbii? - nu se înţelege cum poate 
opri organismul acest proces de distrugere până nu se consumă toate celulele din organism. Dacă organismul ar 
avea mijloace să oprească procesul de multiplicare infecţia nu s-ar mai produce sub nici o formă. Dacă nu l-ar avea 
infecţia nu ar mai putea fi oprită până la distrugere. Dacă totuşi organismul ar avea mecanismul de oprire al 
infecţiei dar din cauză că starea generală a organismului este grevată de slăbiciune cum mai poate organismul să-şi 
revină în momentul când virusul, prin multiplicarea şi uciderea a şi mai multor celule, va provoca o şi mai 
pronunţată slăbiciune a organismului? Numai din aceste puţine motive se poate vedea că teoria aşa zişilor viruşi 
ucigaşi suferă de foarte multe defecte de logică elementară ca să poată exista.); 
 3) Dovada filterabilităţii virusului (pur şi simplu nu se poate realiza din diferite motive obiective); 
 4) Demonstraţia că virusul produce aceeaşi boală. (Nu s-a demonstrat niciodată); 
 5) Izolarea virusului din nou, după înmulţire. (În conjuncţie cu punctul unu); 
 6) Detecţia unui răspuns imun specific bolii respective. (Cercetătorii, deşi vorbesc toată ziua de sistemul 
imunitar, nu ştiu nici măcar ce este acela sistem imunitar dar să mai ştie şi cum funcţionează! Dar despre aceasta 
vom vorbi mai detaliat un pic mai târziu.) 
 Dar nici această metodă a lui Rivers nu a dat rezultatele dorite pentru prima fiară şi cercetătorii nu au putut să 
descopere legătura cauzală dintre viruşi şi boli. După al doilea război mondial „teoria germenilor“ care provoacă 
bolile transmisibile a căzut cu totul, mai ales după ce unii cercetători au constatat că un ţesut sănătos lăsat în 
degradare produce acelaşi tip de germeni ca şi cei care se presupunea că provoacă bolile venind din exterior. La 
acea dată virusologia era pe moarte şi trăia din expediente cum ar fi, de exemplu, vânzarea de cauciucuri de 
schimb pentru automobile, neavând alte surse de finanţare. De asemenea şi criza economică şi şomajul de care 
sufereau ţările în acea perioadă, ca efect al celui de-al doilea război mondial, a avut şi ea efectul ei nefast asupra 
oamenilor de ştiinţă din cauză că aceştia erau mult mai uşor de corupt fiind afectaţi de sărăcie şi de pericolul de a 
trebui să-şi schimbe meseria după ce au învăţat atât de mulţi ani despre viruşi şi boli transmisibile. Atunci a apărut 
salvatorul virusologiei moderne: John Franklin Enders (american februarie 10, 1897 - septembrie 8, 1985) fiul 
unui bancher bogat şi membru al unor societăţi secrete59 care racolau numai copiii bogaţilor. 
 Astfel în anul 1949, Enders, Thomas Huckle Weller şi Frederick Chapman Robbins au raportat cultivarea cu 
succes in vitro a virusului care provoacă poliomielita. Adică aşa susţineau ei. Toţi aceştia trei au primit Premiul 
Nobel pentru medicină în anul 1954 pentru această „descoperire“. Din cauză că a primit Premiul Nobel pentru 
aceasta toată lumea ştiinţifică a primit fără să critice noua metodă de lucru a lui Enders60. Şi astfel s-a ridicat la 

 
58 Practic virusologii au început să folosească acelaşi cuvinte la fel ca lumea reală dar cu semnificaţie diferită pe tărâmul de basm al 
laboratorului. Când un om din lumea reală aude la televizor că virusologii au „izolat“ virusul el crede că aceştia chiar au izolat virusul, pe 
când virusologii înţeleg că ei au reuşit să facă supa toxică în care se presupune că există virusul să aibă efect citopatic. Şi astfel legenda 
continuă. 
59 E vorba despre societăţile secrete „Scroll and Key“ şi „Delta Kappa Epsilon“ care racolau copiii personalităţilor de prin afaceri, 
politică, etc. ce îşi efectuau studiile la Universitatea Yale. În ultima vreme, când au existat echipamente de filmare şi înregistrare de 
tehnică înaltă, au transpirat în presă şi informaţii despre ritualurile satanice la care erau supuşi cei iniţiaţi în aceste societăţi secrete. 
Acestea au fost obţinute de jurnalişti independenţi în căutare de senzaţional prin spionarea celor implicaţi. De asemenea este bine de ştiut 
că dintre membrii acestor două societăţi secrete au fost racolaţi şi foarte mulţi preşedinţi ai Statelor Unite şi alte personalităţi politice, etc.. 
Apartenenţa lui John Enders la aceste două organizaţii este oficială şi se poate verifica de către oricine. 
60 E ca şi cum şeful bandei de interlopi ar spune: „Băieţi de azi înainte aşa să faceţi!“. Şi toţi gangsterii se supun. 
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rang de dogmă corelaţia61 în loc de cauzalitate, la rang de postulat presupunerea în loc de demonstraţie şi logica 
circulară62 ca standard de aur. De atunci nu mai sunt necesare studii de control în virusologie şi nici „standard de 
aur“ pentru a demonstra existenţa unui virus care provoacă o boală transmisibilă. De atunci, cum am spus, nici 
cuvântul izolare63 nu mai are acelaşi înţeles în virusologie ca cel din dicţionarul explicativ al limbii ci înseamnă cu 
totul altceva. 
 După aceea în anul 1954, prin aceeaşi metodă Enders a „descoperit“ şi virusul pojarului. Ambele descoperiri au 
fost folosite pentru fabricarea vaccinurilor anti-poliomielitic şi anti-rujeolic (pojar). 
 Aceste „descoperiri“ au reînviat virusologia şi i-au dat un avânt imens ajutată fiind şi de competiţia cu Uniunea 
Sovietică pe tărâmul aşa ziselor arme biologice. Competiţie intens promovată şi de armata S.U.A.. 
 Dar avântul cel mai mare l-a luat virusologia de-abia în anul 1984 prin inventarea metodei Polymerase Chain 
Reaction (P.C.R. - Reacţie în lanţ a polimerazei) de către Kary Banks Mullis (american, decembrie 28, 1944 - 
august 7, 2019) care a primit Premiul Nobel pentru această descoperire. Cu ajutorul acestei metode se pot obţine 
suficiente cόpii de bucăţi mici de A.D.N. (acid dezoxiribonucleic) sau A.R.N. (acid ribonucleic) care pot fi apoi 
studiate şi analizate.  Astăzi cu ajutorul acestui test P.C.R. şi a metodei lui Enders orice laborator poate inventa 
orice virus şi orice boală transmisibilă după cum vor cercetătorii respectivi. Astfel aceşti aşa zis cercetători 
prelevează probe biologice de la organele care li se par mai bolnave, apoi caută printre reziduurile celulare ceva 
deşeuri, incomplete, care seamănă cu un model teoretic64 al genomului viruşilor şi apoi declară că acela este un 
virus şi este cauza bolii. Fără standard de aur65, fără studii de control, fără nimic. Adică fără să respecte regulile 
generale ale ştiinţei care se pot rezuma astfel: 
 A. Fiecare declaraţie ştiinţifică trebuie să poată fi verificată, inteligibilă şi refutabilă. 
 B. O afirmaţie poate fi numită ştiinţifică numai dacă nu poate fi infirmată de legile gândirii, logicii şi, dacă este 
cazul, prin experimente de control. 
 C. Fiecare om de ştiinţă este obligat să verifice şi să pună la îndoială afirmaţiile sale. 
 Deci cine nu mă crede că virusologii nu au demonstrat nimic despre boli transmisibile şi despre viruşi nu are 
decât să citească acest mic tratat de „teologie“ virusologică care se găseşte la adresa: 
 https://cmr.asm.org/content/9/1/18 
 Cu titlul: 
 „Sequence-based identification of microbial pathogens: a reconsideration of Koch's postulates.“ (adică: 
Identificarea pe bază de secvenţă a agenţilor patogeni microbieni: o reconsiderare a postulatelor lui Koch) 
 Această mică „evanghelie“ eretică a virusologilor din toată lumea este compusă de doi înalţi „clerici“ ai religiei 
virusologice, Fredericks D.N. şi Relman D.A. de la Universitatea Stanton, California, U.S.A. în anul 1996. Cine va 
avea răbdare să citească până la capăt acest mic tratat de teologie eretică medicală va simţi freamătul metafizic, 
fervoarea mistică a celor doi teologi şi credinţa lor profundă în dogma religiei lor: „Virusul care îmbolnăveşte şi 
ucide există“. 
 Poate nu aţi observat, dar când la televizor este invitată o „personalitate“ aceasta începe prin a-şi mărturisi 
credinţa: „Eu cred în existenţa virusului“ sau „Eu cred în vaccinuri“. De abia după aceea i se dă voie să mai spună 
ceva. Niciodată nu o să vedeţi la televizor pe cineva care să spună: „Teoria virusurilor care provoacă boli 
transmisibile este o minciună!“ Sau „Vaccinurile nu fac altceva decât să îmbolnăvească şi să omoare oameni!“ Şi 

 
61 Corelaţie înseamnă când două lucruri apar ca şi cum ar fi în legătură una cu alta. În acest caz al lui Enders se presupune pe baza 
corelaţiei că virusul este cauza morţii celulelor din cultură. Corelaţia nu poate niciodată dovedi cauzalitatea. Corelaţia poate ajuta în 
numite cazuri pentru a se descoperi o legătură cauzală, dar cauza trebuie întotdeauna demonstrată ştiinţific. Un exemplu de corelaţie falsă 
este şi următoarea. Creşterea consumului de îngheţată se corelează perfect cu creşterea criminalităţii. Fireşte orice om cu mintea întreagă 
îşi dă seama că îngheţata nu poate fi cauza criminalităţii. 
62 Logică circulară însemnă că foloseşti ca premiză într-un argument concluzia pe care încerci să o demonstrezi. Adică spui că A este 
adevărat pentru că B. Şi apoi spui că B este adevărat pentru că A. 
63 Simplist spus, în loc să izoleze germenul patogen din soluţiile respective şi să-l purifice Enders a „peletizat“ (măcinat) la grămadă 
substanţele decantate şi le-a amestecat în cultură şi după ce celulele din cultură au murit - din alte cauze pe care Enders şi ai lui nici măcar 
nu le-a trecut prin cap să le verifice - a presupus că au murit din cauza virusului. De fapt, la un moment dat s-a făcut un mic experiment 
care a demonstrat contrariul dar Enders a considerat că nu era cazul să ţină cont de acesta. Deh! Omul avea o misiune şi trebuia să 
mulţumească pe stăpânii lui. 
64 Termenul englez care descrie acest model este „inferred“. Adică, în limba română, presupus, dedus, prezumat. Aşa cum ai presupune 
că o statuie este produsul muncii unui sculptor. Deşi te poţi înşela pentru că statuile pot apare şi întâmplător din cauza fenomenelor naturii 
şi al acţiunii animalelor. Chiar pot fi produse şi de maşini moderne cu comandă program. Se mai foloseşte şi termenul in silica adică 
prezenţă aflată „în siliciu“. Siliciul este componenta principală a cipurilor electronice. Deci prin expresia „in silica“ se spune că acel lucru 
există doar în memoria calculatorului. Probabil că aceste expresii au fost inventate pentru a ţine departe de profani informaţia care arată 
că de fapt virusul care omoară este un concept teoretic care nu a fost niciodată dovedit. 
65 De exemplu standardul de aur în cazul unui test de sarcină la femei ar fi prezenţa copilului însuşi în uterul mamei. 
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totuşi jurnaliştii au datoria morală şi deontologică66 să invite şi asemenea persoane în televiziunile lor. Faptul că 
nu o fac denotă că sunt şi ei sub control total. Dar chiar şi aşa, când credincioşii mărturisitori ai virusului ucigaş, 
cărora li se permite apariţia la televizor, mai alunecă de la dogmă şi încearcă să susţină ceva care ar putea pune în 
pericol credinţa covidulilor sau ar putea introduce îndoiala în minţile lor, ceilalţi 4-5-6 sau mai mulţi „invitaţi“, 
aleşi cu grijă dintre lacheii verificaţi ai primei fiare, sar pe el cu gura şi-l astupă cu vociferări şi injurii. Iar dacă se 
întâmplă că personalitatea mai invocă şi ceva date statistice sau alte fapte contradictorii furnizate chiar pe căi 
oficiale, atunci jurnalistul televiziunii însărcinat cu conducerea emisiunii schimbă subiectul discuţiei pe alt făgaş 
sau întrerupe pentru difuzarea reclamelor. 
 Dar să mergem mai departe. 
 Mica „evanghelie“ de virusologie citată mai sus chiar merită a fi examinată mai cu atenţie. Deci studiul - 
„Identificarea pe bază de secvenţă a agenţilor patogeni microbieni: o reconsiderare a postulatelor lui Koch“ - 
începe cu inducerea în eroare a cititorului prin oferirea unei viziuni istorice falsificate67 a teoriei germenilor 
provocatori de boli. Şi deci, nu se pomeneşte nici un cuvinţel de existenţa altor oameni de ştiinţă celebri şi al 
teoriilor lor ştiinţifice, din aceeaşi perioadă a apariţiei teoriei germenilor, şi care contraziceau total dogma 
germenilor cauzatori de boli. În final studiul produce şi un model de lucru pentru descoperirea viruşilor ucigaşi. 
Astfel, conform credinţei acestora, trebuie îndeplinite următoarele condiţii pentru a se demonstra existenţa 
acestora: 
 (I) O secvenţă de acid nucleic aparţinând unui presupus agent patogen ar trebui să fie prezentă în majoritatea 
cazurilor unei boli infecţioase. Acizii nucleici microbieni ar trebui găsiţi preferenţial în acele organe sau în 
locurile anatomice brute despre care se ştie că sunt bolnave (adică cu dovezi anatomice, histologice, chimice sau 
clinice ale patologiei) şi nu în acele organe care nu au patologie. 
 (II) Câteva (câte?) sau nici o cόpie ale secvenţelor de acid nucleic asociate cu agentul patogen trebuie să apară 
în gazde sau ţesuturi fără boală. 
 (III) Odată cu rezolvarea bolii (de exemplu, cu tratament clinic eficient), numărul de cόpii al secvenţelor de 
acid nucleic asociate cu agentul patogen ar trebui să scadă (până la câte?) sau să devină nedetectabile. Cu 
recidiva clinică, ar trebui să se întâmple contrariul. 
 (IV) Când detectarea secvenţei este anterioară bolii sau numărul de cόpii ale secvenţei se corelează cu 
severitatea bolii sau a patologiei, asocierea secvenţă-boală este mai probabil să fie o relaţie cauzală. 
 (V) Natura microorganismului dedusă din secvenţa disponibilă ar trebui să fie în concordanţă cu 
caracteristicile biologice cunoscute ale acelui grup de organisme (Niciodată aceste clasificări nu au fost făcute 
în laborator: clasificările viruşilor în ordine, clase, îngrengături sunt producţii intelectuale realizate cu 
algoritmi informatici pe calculatoare). Când fenotipurile (de exemplu, patologia, morfologia microbiană şi 
caracteristicile clinice) sunt prezise de relaţiile filogenetice bazate pe secvenţe, sensul secvenţei este îmbunătăţit. 
 (VI) Corelaţiile de secvenţă-ţesut ar trebui căutate la nivel celular: trebuie depuse eforturi pentru a demonstra 
hibridizarea in situ specifică a secvenţei microbiene în zonele patologiei ţesuturilor şi a microorganismelor vizibile 
sau în zonele în care se presupune că sunt localizate microorganismele. 
 (VII) Aceste forme de dovezi bazate pe secvenţe pentru cauzalitatea microbiană ar trebui să fie reproductibile. 
 Am subliniat cu caractere mai îngroşate condiţiile „ştiinţifice“ din metodologia de lucru a descoperirii viruşilor 
ucigaşi. Mă iertaţi pentru maliţiozitate! 
 Evident că nici măcar aceste condiţii teologice, religioase, aşa cum sunt ele, nu au fost respectate în cazul 
nostru, al bolii COVID. 
 Este interesant de menţionat şi că în partea de concluzii finale (CONCLUDING REMARKS) a studiului autorii 
declară: 
 „Este speranţa noastră că liniile directoare pe care le-am propus vor oferi un cadru pentru discuţii şi dezbateri 
ulterioare asupra patogeniei microbiene şi a cauzelor bolilor. Noi nu credem că fiecare criteriu pentru evidenţa 
cauzalităţii bazate pe secvenţe (de acid nucleic) trebuie îndeplinit pentru a incrimina un microorganism prezumtiv 
în boală, la fel cum Koch nu credea în vremea sa că fiecare postulat trebuie îndeplinit pentru a dovedi 
cauzalitatea. Cu toate acestea, capacitatea de a îndeplini unele sau toate criteriile enumerate mai sus pentru 
investigaţiile pe bază de secvenţă a cauzalităţii microbiene ar trebui să ofere dovezi puternice ale unei relaţii 
clinice importante de tip gazdă-parazit. Dovada că un microorganism cauzează o boală poate proveni numai din 
concordanţa dovezilor ştiinţifice care susţin această afirmaţie. Postulatele lui Koch şi revizuirile lor oferă încă un 

 
66 La facultatea de jurnalism principiul „audiatur et altera pars“ (audierea şi a celeilalte părţi) este primul care se învaţă. 
67 De exemplu, afirmaţia că Robert Koch a demonstrat cauzalitatea în boala tuberculozei este falsă. Koch a făcut ceva asemănător lui 
Enders. A colorat celulele cu nişte substanţe toxice şi apoi a spus că acestea au murit de la bacil. Pentru asta a primit premiul Nobel. 
Probabil că de acolo s-a inspirat şi Enders. 
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standard valid pentru a stabili cauzalitatea bolii, dar este timpul ca gândirea noastră să ajungă din urmă 
instrumentele noastre intelectuale şi tehnologice. Thomas Rivers a observat: „La momentul în care au fost 
formulate postulatele lui Koch acestea erau esenţiale pentru progresul cunoaşterii bolilor infecţioase; dar progresul 
care a lăsat în urmă vechile reguli necesită noi reguli care, într-o zi, fără îndoială, vor fi, de asemenea, declarate 
învechite.“ Sublinierile din text îmi aparţin. 
 Să mai îndrăznească cineva să afirme că virusologia a depăşit vreodată stadiul de religie şi a devenit ştiinţă! Şi 
totuşi pe baza acestei religii oamenii sunt declaraţi bolnavi, izolaţi, carantinaţi, vaccinaţi şi trataţi până la moarte. 
 Fireşte mulţi au venit şi au spus: „Adevărat, nu s-a demonstrat existenţa nici a viruşilor şi nici a bolilor 
transmisibile. Dar, de exemplu, nici gravitaţia nu s-a demonstrat şi totuşi o vedem şi noi că este acolo şi există.“ 
 În cazul gravitaţiei exprimarea corectă este că nu se cunosc încă mecanismele de producere a gravitaţiei dar 
conform regulilor ştiinţei - pe care le-am enumerat mai sus - existenţa ei a fost demonstrată ştiinţific prin legile 
gândirii, logicii şi prin experimente de control. De asemenea teoria gravitaţiei nu a putut să fie refutată prin nici o 
altă metodă. Îndeplinindu-se astfel toate condiţiile pentru a fi declarată adevărată din punct de vedere ştiinţific 
chiar dacă nu s-au găsit mecanismele care o produc. Este adevărat că au încercat unii să o conteste prin teoria prin 
care se afirmă că gravitaţia ar fi provocată de acceleraţia constantă a pământului la fel ca atunci când eşti într-un 
vehicul care accelerează continuu şi asupra ta apasă forţele acceleraţiei. Această ipoteză este emisă de adepţii 
teoriei pământului plat. În afară de faptul că teoria pământului plat a fost infirmată încă din antichitate de 
Eratosthenes (276 - 194 înainte de Hristos) un savant grec care a demonstrat şi calculat raza pământului chiar şi cu 
mijloacele rudimentare de la acea vreme, teoria gravitaţiei adăugată modelului pământului plat este şi mai puerilă 
decât modelul. Dacă pământul ar fi accelerat constant de la crearea pământului de către Dumnezeu68 ca să menţină 
forţa gravitaţiei constantă provocată de acceleraţia gravitaţională medie69 de 9,81 m/s2 după numai un an de 
accelerare viteza pământului în spaţiu ar fi depăşit viteza luminii de 299792458 m/s şi ar fi ajuns la viteza de 
309368160 m/s. Nu vreau să scriu cifra care ar rezulta dacă calculăm ce viteză ar avea pământul în cazul că 
acceleraţia ar dura peste 6500 de ani la cât este afirmată vârsta pământului de creştini. Adică de vreo 6500 de ori 
mai mare decât viteza luminii. Ceea ce este absurd. La fel de absurd este şi să afirmi că a fost o vreme când 
gravitaţia nu a existat. Deci teoria gravitaţiei nu poate fi contestată prin legile gândirii, logicii şi prin experimente 
de control. Deci este ştiinţifică. 
 Nu acelaşi lucru se poate spune despre teoria bolilor transmisibile şi a microbilor provocatori de boli şi moarte. 
Numai în acest text ea fost combătută în toate modurile. Logic, teologic, ideologic, microbiologic şi prin oferirea 
unor teorii viabile ştiinţific pentru existenţa bolilor care se manifestă la fel în grupuri mari de populaţie. Pentru că 
oamenii au asemănarea cea mai mare între ei şi este logic şi natural să se comporte la fel sub influenţa unor forţe 
externe sau interne care să fie altceva decât germeni provocatori de boli. Genomul fiecărui om este mult mai 
asemănător cu al celorlalţi oameni decât al maimuţelor între ele. Căci un trib de maimuţe care trăieşte în acelaşi 
copac are diferenţieri genetice mult mai mari decât doi oameni aflaţi la antipozi. Şi astfel când oamenii sunt supuşi 
la aceeaşi factori externi dăunători sau au aceeaşi stare mentală provocată de aceleaşi gânduri şi păcate este firesc 
şi logic să experimenteze acelaşi feluri de boli. Ca să nu mai spun de faptul că acum am ajuns într-o perioadă 
istorică când întreaga planetă este supusă aceloraşi forţe distructive din cauza intervenţiei omului. Ba chiar şi hrana 
s-a standardizat şi avem cel puţin în lumea statelor dezvoltate acelaşi fel de hrană. De exemplu, acelaşi soi de 
ceapă se cultivă şi se comercializează de la Londra la Tokio şi înapoi la New York peste tot în lumea civilizată: 
soiul Stuttgarter Riesen. La fel se întâmplă şi cu alte legume. Şi acelaşi fel de agricultură se practică peste tot în 
lumea civilizată. Tot aşa ţările civilizate sunt afectate de aceeaşi poluare, de aceeaşi urbanizare prin lipsa expunerii 
la soare şi la aer curat şi oamenii suferă de aceleaşi deficienţe alimentare. Sunt standardizate de asemenea pe toată 
planeta şi materialele de construcţie, materialele de îmbrăcăminte şi încălţăminte, cosmeticele, produsele de igienă 
şi curăţenie, mijloace de telecomunicaţie, de transmitere a informaţiei, alimentarea cu energie electrică şi aparatura 
electrocasnică, etc. Oriunde te duci într-o ţară civilizată viaţa se petrece la fel şi se află sub aceleaşi influenţe. Până 
şi cultura s-a uniformizat. Nu este nici o mirare că toţi locuitorii ţărilor „civilizate“ dezvoltă acelaşi fel de boli în 
perioadele anuale când aceste forţe distructive se măresc sau apare un factor nou dăunător sănătăţii. Şi faptul că 
ţările înapoiate cu agriculturi primitive şi nivele de sărăcie mari nu suferă de aceleaşi boli ca cei din ţările civilizate 
demonstrează indirect acest model. 
 Fireşte mai este şi problema bolilor cu transmitere sexuală care par că sunt boli infecţioase şi nu par că provin 

 
68 Adepţii teoriei pământului plat sunt înşelaţi de anumiţi şarlatani ca să se menţină şi în cadrul paradigmei creaţiei din biblia creştină. 
Niciodată aceştia nu implică în discuţie teoria evoluţionistă. Astfel ca să se îndeplinească mai multe obiective prin aceeaşi metodă. Adică 
toţi cei care cred în conspiraţii şi mai cred şi în biblie sunt idioţi. Rezultă că atât conspiraţiile nu există şi nici biblia nu este adevărată. 
Misiune îndeplinită, tovarăşi! Operaţiunea cu pământul plat provine tot din laboratoarele C.I.A. Dar despre conspiraţii puţin mai încolo. 
69 Acceleraţia gravitaţională terestră diferă în funcţie de punctul în care este măsurată. La poli şi la ecuator. Prin aceasta se dovedeşte 
indirect şi faptul că pământul este sub formă de glob şi nu este plat. Dacă acest lucru mai era nevoie de dovedit şi de altceva. 
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din influenţe externe deşi sunt produse de păcat. Şi pentru că m-am plictisit de atâţia întrebători care tot vin şi 
spun: „Dar bolile venerice nu sunt tot boli transmisibile?“, am să le răspund şi acelora. 
 Orice păcat pe care îl face un om singur are ca urmare firească după el boala şi moartea prematură. Pentru că 
aşa este natura omului. Omul are şi un trup animal şi material. Şi trebuie să se hrănească şi să se înmulţească ca şi 
celelalte fiinţe vii. Deci nu poţi, de exemplu, să bei alcool, să consumi droguri, să fumezi, să mănânci numai carne 
prăjită la grătar, etc. şi să nu te îmbolnăveşti şi să nu mori înainte de vreme. Chiar dacă stai într-o locuinţă cu cel 
mai mare nivel de securitate biologică protejată împotriva tuturor viruşilor şi microbilor. 
 Aşa şi doi oameni care sunt prieteni foarte apropiaţi şi beau împreună din aceeaşi sticlă de votcă în fiecare zi la 
restaurant până când într-o zi se îmbolnăvesc amândoi de cancer hepatic nu au luat unul de la altul vreun microb 
sau virus. Fie că se îmbolnăvesc în aceeaşi perioadă fie că devin bolnavi unul după altul. Nu şi-au transmis 
cancerul hepatic unul altuia pentru că au băut din aceeaşi sticlă. Ci pentru că au făcut acelaşi păcat care are acelaşi 
efect asupra oricărui om. 
 La fel şi doi vecini care fac împreună în fiecare zi grătare pline cu carne friptă, beau bere şi se uită la meci până 
seara nu se vor îmbolnăvi de cancer de colon din cauză că au luat unul de la altul ceva. Nu înseamnă că s-a 
transmis un virus de la unul la altul prin grătar sau prin meci. Chiar dacă nu se îmbolnăvesc în aceeaşi zi. 
 La fel şi femeia cu bărbatul dacă fac un păcat împreună şi se îmbolnăvesc nu înseamnă că şi-au transmis ceva 
viruşi sau microbi unul altuia. Ci că au făcut împreună, în simbioză, un păcat care îmbolnăveşte şi omoară. Pentru 
că în urma împreunării cei doi devin un trup cum spune Dumnezeu (Sfânta evanghelie de la Matei, cap. XIX). Nu 
vine boala de undeva din cauza unei loterii divine fără să vrea omul. Şi cei doi nu trebuie să se îmbolnăvească în 
aceeaşi zi. Dar dacă fac păcatul cu mai mulţi parteneri sexuali fiecare şi devin pe rând simbiotic un trup cu toţi 
aceia mai pot fi ei sănătoşi? Dar cei care fac păcatul cu parteneri care sunt deja bolnavi şi rămân sănătoşi pentru că 
au făcut păcatul de mai puţine ori, nu se mai îmbolnăvesc şi ei mai târziu dacă vor continua să-l facă? Oare nu şi 
realitatea de zi cu zi ne învaţă aceste lucruri? Dar ce facem cu cei care au contractat o boală venerică folosind 
corect mijloacele de protecţie? Căci 25% din bolile considerate a fi cu transmitere sexuală se întâmplă la persoane 
care se protejează corect şi au o igienă foarte bună. Dar ce se întâmplă cu copiii mai mici de vârsta pubertăţii care 
au contractat o boală aşa zis venerică fiind în îngrijirea unor părinţi sănătoşi şi care nu au fost la o distanţă mai 
mică de 100 de km de organele genitale ale unui om bolnav? 
 Deci nu contează că faci păcatul singur, în tovărăşie sau în simbioză cu altul. Rezultatul este acelaşi. Boala şi 
moartea prematură. Şi cu cât faci păcatul mai des cu atât sunt mai mari şansele să devii mai repede bolnav. 
 Ce să mai zic de cazurile când toţi cei care trăiesc într-un loc mănâncă la fel şi au aceleaşi condiţii de mediu şi 
de trai nocive. S-au îmbolnăvit de o boală transmisibilă? Doar pentru că sunt foarte mulţi cei care fac acelaşi fel de 
boală ca reacţie la aceleaşi condiţii de trai? 
 Evident că problema bolilor aşa zis venerice este mult mai complexă dar este suficientă doar această abordare 
teologică pentru cazul nostru. Am demonstrat deja, suficient de explicit, că nu există microbi şi viruşi producători 
de boli şi moarte în capitolele anterioare. 
 Mai departe. 
 Există şi păreri materialiste faţă de problema bolilor sexuale şi care nu susţin transmisibilitatea lor din cauza 
viruşilor şi microbilor. Unii au susţinut că bolile sexuale se transmit prin rezonanţă70 căci şi fiinţele vii au şi ele 
câmp electromagnetic şi apropierea dintre bărbat şi femeie produce şi ea o descărcare de energie care poate fi 
pozitivă sau negativă. Şi astfel se declanşează o perturbare energetică în corpul lor. Dar dacă bolile s-ar fi transmis 
prin rezonanţă atunci nu ar fi scăpat nimeni de ele căci toţi oamenii vin în contact foarte apropiat unii cu alţii ca un 
lanţ nesfârşit. Cum ar fi, de exemplu, cazul unui autobuz foarte aglomerat71. Şi nu ar fi scăpat nimeni, nu numai de 
boli venerice, dar nici de celelalte boli aşa zis transmisibile şi nici de orice altă boală netransmisibilă care perturbă 
echilibrul energetic al unui om căci toate acestea s-ar fi transmis prin rezonanţă. Şi am fi fost obligaţi să păstrăm 
distanţa minimă de siguranţă între noi încă de la naştere.  
 Aşa că simbioza trupească dintre bărbat şi femeie nu poate fi influenţată decât de mintea lor. Dacă sunt raţionali 
mintea nu produce în trupurile lor boala prin lucrarea păcatelor. Dacă sunt iraţionali rezultatul va fi implacabil 
acelaşi, boala şi moartea prematură. 
 Deci, în concluzie, teoria bolilor transmisibile este refutabilă din toate punctele de vedere şi nu este sub nici o 
formă ştiinţifică la fel ca şi teoria pământului plat, teoria evoluţionistă, teoria schimbării climatice din cauza 
intervenţiei umane, teoria vaccinurilor „salvatoare de vieţi“ sigure şi eficace, teoria că fără băncile primei fiare nu 

 
70 De exemplu s-a constatat în unele cazuri că unor femei închise mult timp într-un spaţiu limitat li se sincronizează apariţia menstrelor. 
Dar acest lucru poate apărea şi din alte cauze nu numai din rezonanţă biologică. Cum ar fi, de exemplu, isteria de grup. 
71 În perioada comunistă mijloacele de transport în comun în România erau ca nişte cutii de sardine. Nici ţările aşa zis civilizate nu au 
scăpat de flagel. Uitaţi-vă la metrourile din Japonia unde oamenii sunt pur şi simplu îndesaţi cu mâna de lucrătorii din transporturi. 
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ne putem descurca financiar şi economia s-ar prăbuşi, etc. etc. etc. Toate aceste teorii sunt menţinute în viaţă doar 
prin puterea şi influenţa primei fiare şi a statului-dumnezeu aflat în slujba acesteia. Fără puterea de coerciţie şi 
corupţia din ştiinţă aplicată şi finanţată de aceste forţe aceste teorii ar dispărea peste noapte şi nimeni nu şi-ar mai 
aduce aminte de ele. 
 Dar să mergem mai departe. 
 Acum să ne întoarcem puţin în timp ca să vedem ce s-a întâmplat în aceeaşi perioadă de timp în afara 
laboratoarelor de virusologie. 
 Teoria vaccinurilor a fost emisă de doctorul englez Edward Jenner (17 mai 1749 - 26 ianuarie 1823) cu mult 
înainte să apară teoria germenilor în formă „ştiinţifică”. Fireşte şi el a preluat tehnica vaccinării din diferite 
superstiţii populare care circulau pe vremea aceea în lume şi a obţinut aceleaşi efecte dezastruoase ca şi acelea. 
Pentru cine vrea să cunoască adevărata istorie a „ştiinţei“ vacciniste a lui Jenner, a epocii sale şi chiar mai mult ar 
fi bine să citească cartea „The Story of a Great Delusion“ by William White („Istoria unei mari iluzii“ de William 
White) scrisă în 1885 şi cartea „Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and the Forgotten History“(Dizolvarea 
iluziilor: Boli, vaccinuri şi istoria uitată) de Suzanne Humphries, MD şi Roman Bystrianyk. 
 În secolul XIX practica lui Jenner s-a răspândit şi a fost preluată de agenţii primei fiare din guverne şi impusă 
populaţiei prin amenzi şi pedepse cu închisoarea în ciuda rezultatelor dezastruoase, a protestelor populaţiei, a 
opoziţiei medicilor conştiincioşi şi a durerii părinţilor care au acuzat vaccinurile de moartea copiilor lor. 
 Deci, nimic nou sub soare! 
 Apoi vaccinurile s-au diversificat şi aplicat şi pentru alte boli fără ca să existe instrumentele şi dovezile 
ştiinţifice necesare care să demonstreze ceva bun despre vaccinuri. Succesul vaccinurilor a fost afirmat doar prin 
puterea statului, a monopolului medical şi a presei aservite puterii. Fără nici un fel de ştiinţă! 
 Vaccinurile sunt şi ele nişte tratamente care nu au fost niciodată experimentate conform regulilor ştiinţei pentru 
a li se dovedi eficacitatea şi lipsa de riscuri. Adică aşa cum ar trebui: cu grup de control, cu placebo, etc. Şi nici nu 
s-a studiat pe termen lung ce se întâmplă cu cele două grupuri, vaccinaţi şi nevaccinaţi, sub pretextul că nu este 
etic. Adică este lipsit de etică medicală să-i lipseşti pe oameni de „vaccinurile salvatoare de vieţi“. Dar este foarte 
etic, din punct de vedere medical, să vaccinezi populaţii de miliarde de oameni cu nişte vaccinuri care nu şi-au 
demonstrat niciodată eficacitatea sau lipsa de riscuri într-un studiu ştiinţific adevărat. Doar aşa: este etic pentru că 
ai o dogmă teoretică - ce nu a fost niciodată testată ştiinţific - care spune că vaccinul este sigur şi eficace. Şi astfel 
s-a ajuns în vremea lui J.F. Enders când s-a deschis o nouă eră a bolilor infecţioase şi a vaccinurilor. Eră în care şi 
marea majoritate a doctorilor s-au despărţit de minoritatea elitistă a cercetătorilor din laboratoare. Şi astfel 
cunoştinţele despre boli transmisibile au ajuns să fie un fel de religie de mistere specifică unei mici secte de 
virusologi. 
 Medicina generală fusese deja de mult despărţită de popor şi ajunsese o religie de mistere prin abordarea 
alchimiei şi aberaţiilor lui Paracelsus. Cu alte cuvinte, monopolul medical al fiarei a căutat să obţină puterea 
asupra ştiinţei medicale, mai întâi prin specializarea îngustă a domeniilor medicinei şi apoi micşorând şi mai mult 
numărul de oameni care să fie implicaţi în procesul direct de dovedire, definire şi tratare al bolilor infecţioase. Cu 
cât sunt mai puţini72 oamenii care controlează un domeniu cu atât mai uşor sunt aceştia controlaţi de o putere mai 
mare. Şi astfel s-a reuşit controlul total al epidemiilor şi pandemiilor. 
 Iar din punct de vedere ştiinţific s-a mers de la afirmarea cauzalităţii bolilor infecţioase prin prezenţa-asocierea 
unor formaţiuni din ce în ce mai mici şi mai simple ca structură până în ziua de azi când este suficientă doar 
corelarea/asocierea unei singure proteine cu boala pentru a demonstra existenţa agentului infecţios. Fără avansul 
tehnologic acest lucru nu ar fi fost posibil. Avansul tehnologic este cel ce a făcut posibilă asocierea unei singure 
formaţiuni organice - dintre sutele de mii existente în organism - cu boala rezultând o fraudă, o înşelătorie aproape 
perfectă. Adică sesizabilă direct doar de câteva sute de oameni de pe planetă. 
 În concluzie se poate vedea că publicului i se prezintă de către industria farmaceutică, laboratoare, şcoli 
medicale, guverne şi presă informaţia-dogmă ca fiind certă siguranţa şi eficacitatea vaccinurilor. Şi aceasta în 
ciuda faptului că acest lucru a fost demonstrat ca fals de nenumărate ori de cercetători independenţi, pe o perioadă 
de două sute de ani şi mai bine. Şi în ciuda faptului că oamenii de ştiinţă din laboratoare nu ştiu şi nu 
demonstrează nimic despre existenţa şi legătura de cauzalitate dintre germenii aşa zişi infecţioşi şi bolile asociate. 

 
72 La ora actuală în lume sunt cca. 5000 - 6000 de virusologi, infecţionişti şi epidemiologi care contează prin funcţiile pe care le deţin. 
De exemplu, epidemiologul de la D.S.P. Suceava chiar nu contează. Dintre aceştia cca. 1000 lucrează nemijlocit în cercetarea din 
laborator. Ceilalţi lucrează prin învăţământ sau sistemele de sănătate şi majoritatea nu au văzut un microscop electronic decât în 
fotografii. Fireşte şi mai puţini sunt cei care sunt la conducerea ştiinţifică a laboratoarelor de virusologie şi care văd tabloul de ansamblu 
al cercetărilor care se desfăşoară acolo şi interpretează datele obţinute de acestea. În ţara noastră nu contează decât Rafila Alexandru şi 
Străinu-Cercel Adrian, cei doi criminali în serie plătiţi de firmele transnaţionale de medicamente. Ceilalţi doar pot papagalisi ce spun 
aceştia sau dacă au opinii contrare pot să le declare acasă în faţa oglinzii. 



 46

                                          

Dar speră că într-o zi aceasta se va putea face. Pentru că credinţa în vaccinuri şi în existenţa bolilor infecţioase 
trebuie menţinută la cele mai înalte cote şi nimeni nu îndrăzneşte să apară la televizor ca să-şi exprime îndoielile şi 
să confrunte puterea monopolului medical al primei fiare. Doctorii trebuie să apară la televizor şi să se prezinte 
poporului ca nişte întrupări ale adevărului, infailibilităţii şi autorităţii şi nu ca nişte oameni chinuiţi de îndoieli. 
Adică acesta este discurs dublu. Oricum discursul dublu a ajuns normă în toate domeniile vieţii umanităţii din 
zilele noastre nu numai în medicină. Şi încă de mult timp. De când puterea primei fiare s-a extins peste toată 
planeta. 
 Mai departe. 
 Deci pentru a uşura şi mai mult înţelegerea acestei metode de depistare a viruşilor propovăduită de profeţii, 
clericii dogmei virusologice - adică de către cercetătorii moderni - fără să intru în detalii tehnice de mare amploare, 
am să compun şi următoarea alegorie simplificată: 
 Cineva pleacă de acasă cu maşina ca să ajungă într-un loc unde are o problemă de rezolvat. Pe drum trece cu 
viteză pe lângă o casă în flăcări unde vede aruncate, ici şi colo, doar uniforme de pompieri sau scule folosite de 
aceştia - topoare, scări, centuri de siguranţă, furtunuri, distribuitoare, etc. - împrăştiate în jurul casei şi fotografiază 
ce a văzut instantaneu. Nu vede maşinile pompierilor şi nici pompierii fiindcă aceştia tocmai au golit cisternele şi 
s-au dus la cea mai apropiată sursă de apă ca să reîncarce rezervorul. După câteva ore, călătorul respectiv se 
întoarce pe acelaşi drum mergând către casă. Când trece în viteză, din nou, pe lângă casa incendiată observă că 
aceasta este aproape distrusă dar incendiul este stins. Pompierii au apărut şi ei dar nu mai sunt singuri ci sunt 
înconjuraţi de o mare masă de localnici. Călătorul nostru mai înregistrează şi acest instantaneu şi pleacă acasă. 
Ajuns acasă el apelează la ştiinţa creată de secta martorilor eroilor în alb, din care face şi el parte, şi care are ca 
dogmă principală învăţătura revelată de un înger negru care decretează că: pompierii sunt cei care incendiază 
case. 
 Deci după ce developează fotografiile respective şi le analizează sectantul nostru constată în mod logic, 
conform dogmei că: 
 - pompierii au declanşat incendiul şi au distrus casa; 
 - localnicii i-au împiedicat pe pompieri să incendieze şi celelalte case; 
 - pentru a se evita pe viitor incendierea altor case trebuie făcut ceva ca să se producă ieşirea locuitorilor din 
case, înainte de apariţia pompierilor, ca să-i împiedice pe aceştia să mai incendieze şi alte case. (Fireşte, în cazul 
nostru din lumea reală acesta va fi un vaccin.) 
 Acesta este modelul şi logica după care s-a constatat că o boală este transmisibilă, tot timpul, de la lansarea 
teoriei germenilor şi până acum. Şi va rămâne aşa până la parusie dacă doctorii sau/şi popoarele din toate ţările nu 
se trezesc, nu se unesc şi nu se revoltă. 
 De fapt, rezultatul din laborator privind existenţa viruşilor şi boala pe care o provoacă, nici nu are cum să fie 
altfel decât fals. Oricât te-ai strădui, chiar fiind şi bine intenţionat. Când intri într-un laborator de virusologie de 
fapt păşeşti pe tărâmul legendelor, al basmelor cu Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene, cu zmei, căpcăuni şi vrăjitoare 
şi care nu are nici o corespondenţă în lumea reală. Acolo totul este standardizat şi provine de la o companie 
farmaceutică. Proceduri, culturi de celule, chimicale, aparate, etc. şi chiar sunt standardizate programele de 
calculator cu care virusologii „aliniază“73 viruşii. Până şi şoarecii de laborator au încercat să-i standardizeze şi să-i 
facă să nu conţină nici un microb. Fireşte încercarea a dat greş. Mai mult de două săptămâni nu au putut să-i 
menţină în viaţă, oricât s-au străduit. Căci şi şoarecii sunt şi ei „din pământ“, nişte fiinţe simbiotice ca şi celelalte 
şi fără microbi nu pot trăi. Dar acest lucru nu i-a oprit pe slugile primei fiare. Au standardizat şoarecii prin 
consangvinizare. Acum şoarecii de laborator sunt cele mai consangvinizate fiinţe de pe planetă. Şi bineînţeles şi 
fiinţele cele mai bolnăvicioase posibil. Altfel un şoarece sălbatic, din natură, nu putea avea nici o reacţie la 
încercarea virusologilor de a demonstra că virusul ucigaş omoară. Şi virusologii se străduiesc cât pot de mult. Îi 
injectează pe bieţii şoricuţi cu cantităţi uriaşe de substanţe toxice ca să demonstreze că aceştia se îmbolnăvesc din 
cauza viruşilor. Vechea strategie a şarlatanilor Louis Pasteur şi Robert Koch. Iarăşi, nimic nou sub soare! Apoi 
intră în funcţie înşelătoria cu testul P.C.R. şi programul de calculator care inventează viruşii. 
 Şi ca principiu ştiinţific ideea de a analiza doar o cultură de celule şi apoi să spui că tot organismul acela viu va 
reacţiona la fel ca acele câteva celule ar demonstra prostia celor care s-au gândit la aşa ceva dacă nu ar fi intenţia 
criminală la origine. Ultima celulă dintr-un organism schimbă informaţie cu tot ansamblul viu la o viteză 
ameţitoare şi se supune mecanismelor energetice ale acestuia. În cazul omului situaţia este şi mai complicată din 
cauză că oamenii au o minte raţională care supune trupul şi îl influenţează. Cum ar fi, de exemplu, cazul efectului 
placebo sau al fricii iraţionale. Dar oamenii de ştiinţă din elita cercetării medicale, loiali fiarei, imorali şi 
credincioşi materialismului, trebuiau să găsească ceva care să poată fi folosit în mod „ştiinţific“ pentru dovedirea 

 
73 „Alignment“ în limba engleză. Este procedura folosită de virusologi pentru a construi teoretic, mental, structura virusului.
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bolilor transmisibile folosind tehnologie foarte scumpă şi care să nu fie accesibilă decât lor. Iar pentru restul 
corpului medical care nu putea avea acces la un laborator de înaltă tehnologie pentru a verifica revelaţiile mistice 
ale virusologilor este suficientă doar religia evoluţionistă cu care aceştia sunt „spălaţi pe creier“ încă de mici copii. 
Numai cineva cu o credinţă evoluţionistă fanatică poate crede în aşa ceva cum este dovada din laborator a bolilor 
transmisibile. 
 Totuşi a mai fost o încercare practică74 de a se dovedi transmisibilitatea bolilor la oameni prin decada a şasea a 
secolului 20. S-a făcut un experiment pentru a se demonstra transmisibilitatea gripei la oameni dar, fireşte, nu s-a 
reuşit nimic. Ceva s-a demonstrat totuşi. Că atunci când sunt sărbători în care oamenii beau, mănâncă şi se 
distrează pe măsură apar foarte multe îmbolnăviri şi mai ales în grupul de control. Nu în grupul care este supus în 
mod real presupusului agent infecţios. Fireşte s-a renunţat să se dea publicităţii rezultatul studiului pentru că ar fi 
fost un dezastru pentru domeniul bolilor infecţioase dar acesta a rămas sub formă de „samizdat“. 
 Dar să mergem mai departe. 
 Deci de la inventarea tehnologiei P.C.R. numărul epidemiilor şi al bolilor transmisibile a crescut foarte mult. 
Practic toate epidemiile au fost nişte exerciţii şi repetiţii pentru pandemia actuală de COVID-19. 
 Aşadar, în concluzie, niciodată nu a fost izolat cu adevărat şi purificat un virus întreg, nu s-a analizat biochimic 
şi nici nu s-a demonstrat vreo legătură cauzală dintre acesta şi vreo boală. Lumea ştiinţifică medicală pare că nu 
vrea să-şi dea seama de acest lucru. Că s-au descoperit doar foarte mici fragmente de acizi nucleici75 despre care 
se presupune că aparţin unui virus. Şi că un virus întreg nu a fost vreodată analizat biochimic. În ziua de azi 
existenţa bolilor transmisibile se demonstrează cu ajutorul testului P.C.R.. Testul P.C.R. nu a fost inventat pentru 
aşa ceva şi nici nu poate să descopere viruşi ci numai bucăţele de gene, de acizi nucleici. Acest test este foarte 
sensibil76, foarte complicat, necesită o calificare extrem de înaltă şi o atenţie pe măsură pentru a fi folosit în aşa fel 
încât să ofere o precizie suficientă de detectare a unei secvenţe genetice specifice. Din cauza metodei de 
multiplicare exponenţială pe care o foloseşte acest aparat, orice eroare făcută pe parcursul procesului este 
amplificată corespunzător. Conform unor studii independente eroarea poate ajunge până acolo încât cca. 97% 
dintre rezultate să fie fals pozitive. Testul P.C.R., practic, nu poate da decât erori fals pozitive din cauza 
multiplicării exponenţiale care este folosită. Eroarea fals negativă, posibilă dar foarte rară, este atât de mică încât 
se poate neglija. Aceste rezultate fals pozitive pot fi mai multe sau mai puţine în funcţie de mulţi factori, inclusiv 
lipsa de profesionalism a celor care îl folosesc dar şi de voinţa celor care îi controlează şi îi îndrumă pe aceştia. 
Căci dacă li se impune laboranţilor care operează aparatele P.C.R. un anumit număr de multiplicări (cycles 
treshold) rezultatul este asigurat şi ai numărul maxim posibil de pacienţi fals pozitivi. 
 Cei care nu mă cred pe mine să vadă ce spun, despre testul PCR folosit la detectarea virusului „ucigaş“ ce 
provoacă COVID-19, cei 22 (douăzeci şi doi!) de cercetători renumiţi, cu vastă experienţă în domeniu (unul dintre 
ei, Michael Yeadon, a fost chiar vicepreşedinte la Pfizer, firma care ne livrează injecţia nouă, românilor) într-un 
studiu publicat la această adresă: 
 https://cormandrostenreview.com/report/ 
 Deci aceşti 22 de oameni de ştiinţă sunt de-ai lor, dintre cei care cred că există virusuri ucigaşe. Nu sunt nişte 
teoreticieni ai conspiraţiei, din ăia pletoşi şi tatuaţi, de pe unele canale de YouTube. Aşa că, să nu zică cineva că, 
iată, eu dau dovezi doar de la cei care zic că nu există virusul care provoacă boala COVID-19. 
 Titlul studiului este: 
 „External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the 
molecular and methodological level: consequences for false positive results.“ (Adică pe româneşte: Evaluarea 
externă a testului RTPCR pentru detectarea SARS-CoV-2 relevă 10 defecte ştiinţifice majore la nivel molecular şi 

 
74 În afara celei făcute de medici pentru a demonstra transmisibilitatea gripei spaniole despre care vom vorbi puţin mai târziu. 
75 „Ei folosesc întotdeauna bucăţi foarte scurte de acizi nucleici, a cărei înşiruire constă doar din patru molecule pentru a le determina şi 
le numesc secvenţe. Dintr-o multitudine de milioane de astfel de secvenţe specifice, foarte scurte, virusologii asamblează mental un şirag 
fictiv de genom lung cu ajutorul unor metode computaţionale şi statistice complexe. Acest proces se numeşte aliniere (în engleză: 
alignment). Rezultatul acestei alinieri complexe, şirul genetic fictiv şi foarte lung, este prezentat de virusologi ca nucleul unui virus şi 
susţin că au dovedit astfel existenţa unui virus. In orice caz, un şirag atât de complet nu apare în ansamblu niciodată în realitate şi în 
literatura ştiinţifică, deşi cele mai simple tehnici standard au fost disponibile de mult timp pentru a determina lungimea şi compoziţia 
acizilor nucleici simplu şi direct. Prin faptul „alinierii“, în loc să prezinte direct un acid nucleic cu lungimea corespunzătoare, virusologii 
s-au dezminţit pe ei înşişi“. (biologul german dr. Stefan Lanka, „The causers of the corona crisis are clearly identified. Virologists who 
claim disease-causing viruses are science fraudsters and must be prosecuted“. Adică: „Cauzatorii crizei coronavirusului sunt identificaţi 
evident. Virusologii care susţin că viruşii sunt cauzatori de boli sunt infractori ştiinţifici şi trebuie să fie urmăriţi penal.“ Textul complet se 
găseşte la adresa: 
 https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-virologists.pdf)
76 Este atât de sensibil încât, teoretic, poate detecta şi o singură moleculă. Cum ar fi să detectezi un virus care teoretic se presupune că ar 
fi compus din mii de părţi detectând doar una? Ţi se dă sigur premiul Nobel pentru asta şi mai şi carantinezi toată planeta! 
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metodologic: consecinţe pentru rezultate fals pozitive.) 
 În cadrul studiului - care de fapt este o evaluare a unui alt studiu care susţine existenţa virusului SARS-CoV-2 şi 
care se poate găsi aici: 
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-917.ES.2020.25.3.2000045  
se denunţă faptul că virusologul german Christian Heinrich Maria Drosten şi dr. Victor M. Corman împreună cu un 
colectiv au elaborat o metodă de detectare a virusului ucigaş care provoacă aşa zisa boală COVID-19, metodă care 
are 10 defecte majore de lucru. Printre care, la loc de frunte, este frauda că acei cercetători au fost folosit drept 
„primer“  al testului P.C.R. un model teoretic de virus care încă nu se demonstrase că există. Adică nu se 
demonstrase că există pe baza metodei lui John Enders şi ceilalţi de după el. Metodă adoptată tacit de toată 
virusologia şi pe care am discutat-o mai sus şi am demonstrat că este frauduloasă din cauză că nu se supune 
regulilor consacrate ale ştiinţei. 

77

 Şi aceşti cercetători nu au fost singurii care au constatat că folosirea aparatului P.C.R. pentru detectarea 
virusului care provoacă boala COVID poate da multe rezultate fals pozitive. Problema au semnalat-o şi un grup de 
cercetători chinezi. Dar studiul chinezilor a fost retras de revista internaţională care l-a publicat după cum se vede 
aici:
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133832/ 
 În schimb chinezii au păstrat studiul pe site-ul CHINESE JOURNAL OF EPIDIOMOLOGY ca fiind valabil: 
 http://html.rhhz.net/zhlxbx/017.htm 
 Traducerea completă a studiului în engleză o găsiţi aici: 
 https://theinfectiousmyth.com/articles/ZhuangFalsePositives.pdf
 Deci în concluzie pandemia, carantina şi închiderea în casă a întregii planete s-a făcut pe baza presupunerii că 
acela este virusul ucigaş şi a presupunerii că boala care va fi produsă de virus va produce foarte mulţi morţi, deşi 
la data când studiul european Drosten/Corman a fost publicat nu erau decât 6 morţi presupuşi ca fiind decedaţi de 
COVID-19. Să mai zică cineva că nu există profeţi, proroci şi dintre evoluţionişti şi mai ales că profeţiile lor nu se 
îndeplinesc! 
 De altfel la fraudele studiului Drosten/Corman evaluat de cercetătorii europeni, a zecea defecţiune - cum era de 
aşteptat - este conflictul de interese de care suferă cel puţin patru membri din componenţa grupului. Un conflict de 
interese este un set de circumstanţe unde există riscul ca raţionamentul profesional sau acţiunile legate de un 
interes principal că fie în mod nejustificat influenţate de un interes secundar. Cum ar fi dorinţa de a câştiga nişte 
bani. Aşa cum este şi cazul autorilor studiului şi care erau şi plătiţi de companii care produceau teste conform 
metodologiei descrise de ei în studiu. Una dintre companiile care plăteau aceşti cercetători a început să fabrice78 
testele, conform metodologiei propuse în studiu, înainte chiar să apară studiul. 
 Ce poţi să faci? Prima fiară este generoasă cu slugile ei. Atât timp cât pun în aplicare planurile ei cu zel îi lasă şi 
pe aceştia să mai câştige şi ei câte ceva. 
 De fapt conflictul de interese este motorul principal al pandemiei de COVID. Şi nu numai. Toată cercetarea 
ştiinţifică medicală, de altă natură decât cea virusologică, este subminată de conflictul de interes. În afară de 
conflictul de interes pe care îl presupune în mod natural profesia medicală şi care este intrinsec acesteia - adică un 
medic câştigă mai mulţi bani cu cât există mai mulţi bolnavi care devin din ce în ce mai bolnavi pe parcursul vieţii 
lor - conflictul de interes este prezent în toate instituţiile şi oamenii de care depinde funcţionarea şi perpetuarea 
pandemiei. De la O.M.S., institute de cercetare, universităţi şi până la ministerele de sănătate din fiecare ţară toţi 
oamenii care participă în vreun fel în cadrul acestora câştigă foarte mulţi bani din existenţa basmului cu pandemia. 
Cu cât eşti mai sus pe scara ierarhică cu atât mai mulţi bani câştigi. Fireşte nici bunii doctori obişnuiţi nu au fost 
uitaţi şi li se dă şi lor, acolo, ceva, ca să fie băieţi buni în continuare, să tacă, să execute ordinele şi să nu înceapă 
cu tot felul de vociferări. De exemplu, anual în România numai de la firma Pfizer primesc bani între 3000 - 5000 
de doctori. Aici aveţi listele: 
 https://www.anm.ro/sponsorizari/afisare-2018/sponsori?numeSponsor=pfizer&page=1 
 https://www.anm.ro/sponsorizari/afisare-2019/sponsori?numeSponsor=Pfizer&page=194 
 Şi în România primirea de bani şi alte foloase de la companiile farmaceutice de către doctori este incriminată de 
codul deontologic al medicilor. La fel şi reclama la produse şi tratamente medicale. Dispoziţie ce a fost încălcată 
grosolan de personalităţi medicale care au făcut publicitate televizată la aşa zisul vaccin anti COVID la începutul 
campaniei de injectare. Fireşte nimeni nu a fost sancţionat pentru aceste fapte. Şi cum să fie când chiar 

 
77 Secvenţa model caracteristică virusului şi care trebuie găsită de testul PCR. 
78 Să mai zică cineva că cei care conduceau compania respectivă nu ştiau dinainte care era planul cu pandemia. La acea dată nu se 
declarase pandemia, erau numai 6 (şase!) morţi presupuşi decedaţi de COVID-19 şi tu, companie de producţie, investeşti atâţia bani 
pentru a fabrica milioane de teste pe care nu ai cum să ştii dacă vor fi cumpărate de cineva? 
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preşedintele colegiului medicilor dr. Coriu Daniel şi soţia sa primesc anual sute de mii de lei de la companiile 
farmaceutice? Într-o ţară unde salariul minim este de 1346 lei şi peste jumătate din salariaţii care lucrează în 
România sunt plătiţi la acest nivel. 
 Iar la nivel de guverne şi politicieni situaţia este la fel. Pandemia le-a oferit acestora prilejul câştigului unor 
sume imense de bani fără să fie nevoie să dea dovadă de prea multă inteligenţă. În plus, la bani se adaugă şi sporul 
de putere aparentă pe care îl capătă aceştia. Fireşte, politicienii - din cauză că cei mai mulţi sunt slabi de minte - nu 
înţeleg că de fapt puterea care li se pare lor că creşte cu ajutorul pandemiei nu este deloc a lor, ci a primei fiare. 
Când îşi vor da seama va fi prea târziu! Vor fi şi ei înghiţiţi de tăvălugul ucigaş al istoriei declanşat de prima fiară. 
 Toţi oamenii trebuie să înţeleagă că prima ispită pe care o are un politician care nu este sfânt cu adevărat, oricât 
de mic în rang şi de prost79 ar fi el, este puterea. Oamenii păcătoşi nu pot, pur şi simplu, rezista ispitei de a fi şi ei 
nişte mici dumnezeu peste cei mai mici decât ei în rang social. Modelul se aplică şi slujitorilor mai mici ai 
guvernului aflaţi într-o poziţie de putere faţă de cetăţeanul de rând. De exemplu, luaţi aminte la poliţişti sau 
jandarmi. Pur şi simplu aceştia nu se pot abţine „să se dea mare“, să asuprească şi să bată pe bietul cetăţean! 
 Dar să revenim. 
 Despre acest test P.C.R. însuşi inventatorul lui a declarat (în cazul virusului H.I.V. care se presupune că 
provoacă aşa zisa boală S.I.D.A. şi a cărui situaţie este similară cu cea a COVID-19) că: „PCR-ul cantitativ este un 
oximoron (o contradicţie în termeni). PCR-ul este destinat să identifice substanţe calitativ, dar prin natura sa nu 
este deloc adecvat pentru estimarea numerelor. Deşi există o impresie greşită comună că testele de încărcătură 
virală de fapt numără virusurile din sânge aceste teste nu pot detecta deloc virusuri libere infecţioase; ele pot 
doar detecta proteine despre care se crede, în unele cazuri greşit, că sunt unice HIV... Testele pot detecta doar 
secvenţe genetice de viruşi, dar nu şi viruşii înşişi. 
 Deci la fel ca şi în celelalte epidemii s-a întâmplat şi în cazul pandemiei de COVID-19. Cercetătorii chinezi au 
constatat că „există“ un virus - prin faptul că au găsit câteva secvenţe de acid nucleic (câteva bucăţele mici), 
deci nu tot virusul, despre care ei au crezut că aparţin unui virus - în probele biologice prelevate din plămânii 
unor bolnavi şi că acesta - adică doar secvenţa respectivă - seamănă în proporţie de cca. 85% la sută cu modelul 
teoretic al unui coronavirus produs de un computer şi deci este un coronavirus. În viaţa reală cimpanzeii au un 
genom asemănător cu cel omenesc în proporţie de 98% şi totuşi nimeni nu-i consideră oameni. De asemenea 
cercetătorii chinezi au pretins că acest virus produce boala din cauza asocierii sale cu secreţiile respective găsite în 
plămânii victimelor. Aşa cum sunt pompierii asociaţi incendiilor. Adică sunt pe acolo! Dar totuşi trebuie să le 
acordăm şi un mic merit acestor cercetători chinezi în raport cu ceilalţi. Au încercat să-şi mai spele din reputaţie şi 
la sfârşitul studiului au declarat că: 
 „Although our study does not fulfill Koch’s postulates, our analyses provide evidence implicating 2019-nCoV 
in the Wuhan outbreak.“ (adică: Deşi studiul nostru nu îndeplineşte postulatele lui Koch, analizele noastre oferă 
dovezi care implică 2019-nCoV în focarul Wuhan.) Toată povestea o găsiţi în studiul lor publicat cu titlul: 
 „A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019“ La adresa: 
 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017 
 şi aici: 
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/ 
 În concluzie se poate spune şi aşa: că cercetătorii chinezi au descoperit o bucăţică de secvenţă genetică despre 
care au crezut că aparţine unui coronavirus din cauza asemănării acestei secvenţe în proporţie de cca. 85% cu 
secvenţa teoretică a unui coronavirus aflată pe un calculator. De asemenea din cauza asocierii cu secreţiile 
recoltate de la bolnavi au crezut, conform dogmei oficiale, că acest „virus“ a provocat boala COVID-19. 
 Deci, după toate regulile din lume aceasta este o religie şi nu o ştiinţă unde totul este experimentat, verificat şi 
demonstrat. 
 Modelul folosit de cercetătorii chinezi pentru a demonstra că există virusul ucigaş de la Wuhan a fost cel folosit 
şi de alţi cercetători în anul 2003 cu prilejul epidemiei de aşa zis SARS-COV 1, virus care se presupune că a 
provocat boala S.A.R.S. (Severe acute respiratory syndrome - Sindrom respirator acut sever). Documentul original 
al studiului ce a demonstrat prezenţa SARS-COV 1, ce a fost modelul folosit de chinezi, şi care poate fi încadrat 
uşor în patrimoniul mondial al monumentelor ruşinii ştiinţifice, este publicat aici: 
 https://www.nature.com/articles/423240a.pdf 
 sau aici: 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7095368/ 
 Minciuna începe chiar cu titlul studiului respectiv care este: „Koch‛s postulates fulfilled for SARS virus“ 

 
79 De fapt cu cât este mai prost politicianul cu atât este mai ispitit de putere. Noi românii avem şi o vorbă: „prostul nu e prost destul dacă 
nu e şi fudul!“ 
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(Postulatele lui Koch îndeplinite pentru virusul SARS) Autorii acestui studiu sunt: Ron A. M. Fouchier, Thijs 
Kuiken, Martin Schutten, Geert van Amerongen, Gerard J. J. van Doornum, Bernadette G. van den Hoogen, Malik 
Peiris, Wilina Lim, Klaus Stöhr, Albert D. M. E. Osterhaus de la „Department of Virology, Erasmus Medical 
Centre, 3015 GE Rotterdam, The Netherlands“.Asta ca să dau toată lista ruşinii. Cine citeşte tot studiul va vedea 
foarte uşor că ceea ce este scris în titlu este o minciună foarte gogonată şi înăuntru este cu totul şi cu totul altă 
legendă. Adică nu s-a demonstrat absolut nimic, zero tăiat în patru dar în plus s-au susţinut şi alte minciuni 
sfruntate! Dar după acest model s-a demonstrat şi prezenţa virusului SARS-COV 2 care se presupune că a 
provocat aşa zisa boală COVID-19. Probabil chinezii au apelat la acest model ca să nu fie după aceea blamaţi că 
au inventat ei o minciună nouă. 
 Deci ăştia sunt oamenii de ştiinţă de astăzi care sunt loiali primei fiare. Absolut imorali! 
 Mai departe ştiţi povestea. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a preluat informaţia de la chinezi şi a declarat 
pandemia de COVID-19. De atunci prezenţa infecţiei cu virusul „ucigaş“ este demonstrată printr-un test P.C.R. 
care are ca model („primer“ în limba engleză) secvenţa „izolată“ de chinezi. Deci testul P.C.R. verifică prezenţa 
unui virus care nu există în realitate, ci numai în teorie, cu o precizie de maximum 97% cazuri fals pozitive în 
funcţie de abilitatea operatorilor de aparate de test P.C.R. şi de ordinele primite de sus de la ministerul sănătăţi sau 
şi mai sus de la O.M.S. . 80 În plus secvenţa de gene aleasă de chinezi ca să caracterizeze virusul are corespondent 
în posibilele secvenţe care ar putea rezulta din distrugerea celulară din organismul uman81. Acestea ar putea exista 
în mod natural în fiecare fiinţă umană conform clasificărilor făcute de cercetătorii genomului uman. Ba chiar şi de 
la alte animale şi plante cum a demonstrat preşedintele Tanzaniei într-un test. 
 De fapt orice secvenţă genetică de virus descoperită vreodată la oameni provine tot de acolo, din distrugerea 
celulară. Deci în mod teoretic la orice fiinţă umană poate apărea această secvenţă de gene reziduală chiar dacă ar 
locui până atunci pe o altă planetă. Lucru demonstrat practic prin existenţa „virusului“ la persoane care au fost 
izolate la bordul unor ambarcaţiuni pe mare timp de luni de zile. 
 Mai departe. 
 O altă metodă de detectare a virusului care provoacă boala COVID-19 sunt aşa zisele teste rapide pentru că 
durează mai puţin timp decât testul P.C.R. şi nu necesită o calificare deosebită pentru utilizare. Aceste teste 
detectează nişte proteine sau cum se mai numesc impropriu şi anticorpi de către medicina oficială. 
 La început s-a teoretizat de către medicina oficială că prezenţa anticorpilor este dovada eficacităţii vaccinurilor. 
Adică apar anticorpii împotriva bolii după ce se face vaccinul şi astfel organismul poate lupta împotriva viruşilor 
care pot apărea după injectarea vaccinului. Sau ai anticorpii pentru că ai avut boala şi ai învins-o prin puterea 
trupului. 
 La data când a apărut S.I.D.A. cei care au promovat epidemia au schimbat regula şi au demonstrat existenţa 
virusului H.I.V. prin existenţa anticorpilor împotriva virusului care provoacă boala. Adică ai boala pentru că ai 
anticorpi. Nu au mai încercat să dovedească existenţa bolii prin demonstrarea existenţei virusului. 
 Deci acum prezenţa anticorpilor82 este în acelaşi timp: 
 a) o demonstraţie a eficacităţii vaccinurilor; 
 b) a faptului că ai avut boala şi ai învins-o; 
 c) dovada existenţei bolii pe care nu ai învins-o dar o transmiţi altora. 
 După cum le convine celor de la putere. Dacă vor să facă un vaccin vor spune despre el că este eficient pentru 
că, iată, au apărut anticorpii. Sau dacă vor să facă o pandemie vor spune că, iată, există virusul care provoacă boala 
pentru că au apărut anticorpi în organism şi trebuie să fii tratat şi vindecat. 
 Mai nou s-au inventat teste care pretind că detectează proteine care se presupune că aparţin numai virusului 
respectiv. Fără să se demonstreze existenţa virusului prin purificare, fără să se facă analiza biochimică a virusului 
întreg şi fără să se demonstreze că proteina aceea este specifică virusului respectiv. Acum nu mai este nevoie nici 

 
80 Numărul de cicluri de multiplicare al P.C.R. (cycles treshold) recomandat de O.M.S. pentru depistarea secvenţei virusului ucigaş este 
atât de mare încât produce inevitabil foarte multe rezultate fals pozitive. Fireşte toate guvernele au preluat cu sfinţenie recomandarea. 
Altfel de unde ar mai fi apărut milioanele de infectaţi? 
81 Se pare că acesta a fost scopul cercetărilor care s-au desfăşurat chiar înainte de declararea pandemiei în laboratorul de virusologie de 
înaltă securitate din Wuhan, China. Ca să se descopere o secvenţă de acizi nucleici care se găsesc cel mai des în secreţiile căilor 
respiratorii ale oamenilor cu trai modern. Din această cauză boala se găseşte mai mult la persoanele cu vârste avansate din ţările cu grad 
mare de poluare şi industrializare, oameni care în mod firesc suferă de distrugere celulară mai avansată decât cei tineri, şi de asemenea a 
avut un impact mult mai mic în ţările subdezvoltate cu trai mai natural. Aceste cercetări au fost finanţate chiar de dr. Anthony Faucci, 
celebrul regizor al falsei pandemii de H.I.V. - S.I.D.A., şeful diviziei de boli infecţioase a Institutului Naţional de Sănătate din America, 
cunoscut francmason de grad înalt. Ca să abată atenţia de la această ipoteză mulţi agenţi din presa primei fiare au încercat să spună că în 
laboratorul din Wuhan s-a fabricat virusul ucigaş care apoi a fost scăpat în oraş din neglijenţă. 
82 Fireşte că s-a spus de către cercetători că unii anticorpi apar în timpul bolii, alţii după ce ai făcut boala, etc. dar testele serologice din 
viaţa reală nu se supun teoriei şi avem tot felul de situaţii contradictorii. Vorbe sunt multe dar viaţa reală este altfel. 
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de secvenţierea virusului. 
 În afară de faptul că aşa zişii anticorpii prezenţi în sânge nu sunt deloc specifici unui anumit germen patogen şi 
apariţia sau lipsa lor pot fi efectul multor altor cauze (printre care şi otrăvirea cu diverse substanţe toxice, sarcina 
la femei, bătrâneţea, alte boli neinfecţioase, vaccinurile efectuate în perioada premergătoare testării83 şi care, la 
rândul lor, şi ele produc anticorpi pentru că sunt pline de otrăvuri, etc.) testele rapide nu ţin cont de cantitatea 
acestor anticorpi care ar trebui să fie proporţională cu încărcătura virală, conform teoriei oficiale. Testele rapide 
sunt un continuum şi detectează orice cantitate de „anticorpi“ de la minim la maxim posibil al testului, iar limita 
dintre pozitiv şi negativ este stabilită arbitrar de producătorul testului. Producătorul apreciază - după ce criterii? - 
care este „încărcătura virală“ de la care poate apărea boala în organism pe presupunerea că toate organismele 
umane sunt la fel şi reacţionează la fel la aceeaşi încărcătură virală. Adică ele nu sunt teste din care rezultă un 
simplu şi clar DA sau NU. Din această cauză testele fabricate de diverşi producători dau o varietate de rezultate 
diferite şi contradictorii. Şi chiar şi cele produse de acelaşi producător furnizează rezultate contradictorii dacă sunt 
repetate. Ca să nu mai spun că ele nu sunt validate de „standarde de aur“ şi nici nu se afirmă ce clasă de precizie 
au. Standardul de aur după care se compară validitatea testelor rapide este testul P.C.R.. Adică se foloseşte logica 
circulară pentru că nici testul P.C.R. nu demonstrează nimic şi are şi el nevoie de un standard de aur. 
 De fapt sunt foarte multe probleme cu teoria aceasta a anticorpilor şi toate se nasc tot din abordarea ideologică 
greşită a medicinei bolilor aşa zis infecţioase. Această ideologie, la rândul ei, se naşte din religia evoluţionistă ca 
bază „ştiinţifică“ a cunoaşterii din zilele noastre. Dacă ar înceta să se mai adape din acest izvor otrăvit poate că 
ştiinţa medicală ar ajunge undeva de unde să folosească şi omului la ceva. Dar aşa, medicina nu face altceva decât 
să rătăcească implacabil pe drumurile care merg spre distrugerea omului. 
 Aşa şi în acest caz al aşa zişilor anticorpi. Se pleacă de la presupunerea că există şi un sistem imunitar în trupul 
omenesc, aşa cum a fost împărţit organismul uman de către ideologie. Şi astfel pe lângă celelalte sisteme din 
organism - sistemul circulator, digestiv, respirator, etc. - ar exista şi acesta, sistemul imunitar. Ca la automobil: 
sistemul de aprindere, sistemul electric, sistemul de alimentare cu combustibil, etc. Şi aşa cum celelalte sisteme 
din organism sunt evaluate pe baza unor parametrii aşa trebuie şi sistemul imunitar să fie evaluat. Şi cum poate fi 
evaluat? Prin găsirea unor biomarcheri a căror fluctuaţie, apariţie şi dispariţie, să ne dea indicii clare despre o 
anumită stare a organismului. 
 Fireşte sistemul imunitar, sistemul circulator şi celelalte nu există. Sunt doar o eroare de abordare ideologică 
din cauza credinţei într-o teologie eretică - religia evoluţionistă. Şi nu numai în cazul bolilor infecţioase se 
întâmplă acest lucru ci şi în celelalte domenii ale medicinei. De exemplu, nici până astăzi nu se cunoaşte cum se 
face circulaţia sângelui în organism. Sub ce principii. Modelul mecanic al conductelor-vase de sânge alimentate de 
pompa centrală-inima nu funcţionează pur şi simplu din cauză că „instalaţia“ respectivă din corpul uman 
contrazice nişte legi ale fizicii. Din cauza acestei paradigme, de cinzeci de ani şi mai bine, nu se reuşeşte să se facă 
niciun progres în abordarea chimioterapeutică a bolilor „sistemului“ cardiovascular. Şi acolo se pleacă tot de la 
teste surogat pentru a se demonstra existenţa bolilor cardiovasculare şi a cauzelor lor. 
 La fel se întâmplă şi cu sistemul imunitar. Trebuiau descoperite ceva analize medicale care să confirme 
existenţa bolilor infecţioase şi să confirme eficacitatea vaccinurilor care în viaţa reală nu sunt efective deloc. 
Vaccinarea fiind un tratament medical „preventiv“84 care a apărut cu mult înainte ca să apară şi ideea de sistem 
imunitar. Şi astfel s-a ajuns la ideea de biomarcher, idee care are la bază principiul universal al medicinei. O 
singură boală, o singură cauză, un singur remediu. Acum fiind vorba şi de un singur parametru constatator. Aşa au 
început să apară, ca ciupercile după ploaie, diferite teste începând cu testul numit reacţia Wasserman la începutul 
secolului XX. 
 Deci cercetătorii, fără să ştie nimic despre sistemul imunitar, au găsit ceva care apare în sistemul imunitar şi 
confirmă existenţa bolii transmisibile. Cum nu ştiu ei nimic? Păi cum să ştie dacă nu există acest sistem? Dar să-i 
lăsăm pe ei să ne spună care este adevărul. Să nu zică oamenii că inventez eu de la mine. Deşi eu nu inventez, ci 
doar critic şi aduc contraargumente şi demonstraţii pe baza unei teologii adevărate şi pe baze ştiinţifice. Astfel într-
un articol publicat în anul 2011 de către Universitatea Stanford în revista sa „Stanford Medicine Magazine“ la 
adresa: 
 http://sm.stanford.edu/archive/stanmed/2011summer/article7.html 
 Cu titlul: „The bodyguard“ („Garda de corp“) se spune aşa: 

 
83 Toate vaccinurile conţin multe substanţe toxice fără de care organismul nu ar produce aşa zişii anticorpi ca reacţie la vaccin şi care să 
dovedească eficacitatea vaccinului. Deci vaccinul nu „lucrează“ fără ele. Fără aceste otrăvuri, dacă s-ar injecta numai agenţii patogeni 
respectivi, organismul nu ar avea nici o reacţie. Ceea ce dovedeşte încă odată că germenii nu provoacă nici o boală şi nici aşa zişii 
anticorpi nu sunt reacţia organismului la prezenţa acestora. 
84 Bineînţeles că şi această operaţiune preventivă are acelaşi defect ca şi celelalte. Adică îşi trage izvorul, raţiunea tot din evoluţionism. 
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 „″Acum, din punctul de vedere al clinicianului practicant sistemul imunitar rămâne o cutie neagră″ - spune 
doctorul Garry Fathman profesor de imunologie şi reumatologie şi director asociat al Institutului de Imunologie, 
Transplantare şi Infecţie. ″Dacă ar fi un pacient care să mă întrebe: Cum este sistemul meu imunitar astăzi? Nu aş 
avea nici o idee cum să-i răspund, şi eu sunt un imunolog. NICIUNUL dintre noi nu poate răspunde la această 
întrebare. Chiar şi acum noi continuăm să facem testele pe care le făceam când eram student la medicină la 
sfârşitul anilor 1960. 
 Mai departe doctorul Mark Davis PhD, directorul aceluiaşi institut spune aşa: 
 „Ceea ce noi avem nevoie este o tabelă de scor (scorecard): o procedură, standardizată, o analiză a sângelui uşor 
interpretabilă pe care ţi-o faci înainte de a deveni bolnav - similară celor ce se fac pentru colesterol şi nivelul de 
glucoză85. Aceasta te va lăsa pe tine şi pe doctorul tău să cunoşti cât de bine funcţionează în general sistemul tău 
imunitar - şi în caz că nu funcţionează bine, cum şi cu ce consecinţe. 
 Mai departe autorul articolului spune aşa: 
 „Sună rezonabil. Avem analize pentru sânge, colesterol, pentru funcţionarea ficatului, teste de sânge pentru 
sarcina la femei. Deci, de ce nu şi teste de sânge pentru starea sângelui nostru - sau mai precis, starea acelor 
importante santinele circulante produse ale reţelei sânge-limfă, soldaţi şi semnale care compun sistemul nostru 
imunitar? 
 Săraca minte umană păcătoasă! Cum se agaţă ea de materie şi îl respinge cu toată puterea pe Dumnezeu. Cum 
încearcă ea să simplifice fiinţa umană încât să încapă în mintea evoluţioniştilor! 
 Şi autorul articolului continuă să citeze şi pe profesorul Davis şi pe familia profesorilor Bert şi Marion Avery de 
la Departamentul de microbiologie şi imunologie care spun aşa:  
 „Sunt acolo o groază de piese în mişcare. Şi noi nu ştim în realitate ce fac marea majoritate a lor, sau ce ar 
trebui să facă. Nu putem fi siguri nici să spunem când sistemul imunitar nu lucrează corect, nici de ce nu lucrează, 
din cauză că nu avem standarde de măsură bune a ceea ce ar putea fi un sistem imunitar uman sănătos. În ciuda 
miliardelor cheltuite pe stimulente ale imunităţii în supermarcheturi şi farmacii în ultimul an, noi nu ştim cum - 
sau dacă - acelea chiar produc stimularea sau măcar ce înseamnă stimulent imunitar.“ 
 Deci, aceste lucruri se întâmplau în anul 2011. Nu în anul 1911! Repet, anul 2011! Şi Institutul respectiv este 
unic în lume şi cel mai celebru. Imunologi şi laboratoare din toată lumea apelează la el pentru diverse analize şi 
consultări. 
 Deci în concluzie imunologii nu ştiu nimic despre sistemul imunitar dar îi afirmă existenţa cu fermitate. Din 
acest sistem imunitar tot ei spun că fac parte zeci şi sute de mii de piese componente care se mişcă, conlucrează, 
interacţionează între ele, apar şi dispar fără să ştie nimeni de ce şi cum. Dar ei ştiu sigur că o oarecare formaţiune 
submicroscopică unică este anticorp şi este produs de sistemul imunitar ca răspuns la atacul unui anumit germen 
patogen. 
 Şi asta se numeşte ştiinţă acolo de unde vin ei! 
 Fireşte că din aceste ape tulburi ale imunologiei prima fiară va impune prin mijloacele ei specifice să se 
pescuiască câte ceva care să confirme existenţa oricărui lucru pe care îl doreşte ea ca să poată impune mitul bolilor 
infecţioase sau alte mituri. Cum este şi procedura de la descoperirea virusurilor pe care am descris-o mai sus. Şi 
cercetătorii au de unde să aleagă dintre sutele de mii de formaţiuni complexe existente în organism. Doar atât 
trebuie să facă: să caute şi să găsească ceva, un singur compus, o singură moleculă, care să se asocieze, să se 
coreleze cât de cât, în cât mai multe cazuri, cu câte un sindrom maladiv în om, chiar dacă se găseşte şi în oamenii 
sănătoşi şi gata dovada. Şi astfel s-a reuşit să se dea domeniului medical al bolilor infecţioase o bază „ştiinţifică“. 
Astfel avem, de un secol şi ceva, şi un sistem de detectare a bolilor transmisibile bazat pe teste indirecte, teste 
surogat, pe bază de biomarcheri. Aşa s-a ajuns în ziua de astăzi că numai detectarea unei singure proteine poate 
să producă dovada mult dorită a existenţei virusului ucigaş. 
 Dacă oamenii de ştiinţă ar fi avut un pic de raţiune şi conştiinţă şi ar fi acceptat măcar existenţa lui Dumnezeu, 
ar fi recunoscut şi originea divină a omului care este compus din minte inteligibilă şi trup. Astfel ar fi discernut şi 
că mintea cuprinde în ea corpul uman şi îi dă unicitatea, integralitatea şi coerenţa şi are o influenţă majoră asupra 
trupului. Ce poate ţine la un loc atâtea lucruri, în acelaşi ipostas, ca să formeze un om? Cine poate convinge atâtea 
trilioane de formaţiuni chimice complexe să stea la un loc într-un singur „sac“ cu apă? Doar faptul că au acelaşi 
cont la bancă şi un act de identitate emis de prima fiară? 
 Nu şi nu! 
 Doar mintea umană este singura care poate să o facă şi ea menţine şi unicitatea persoanei. Şi nu este invers. 
Adică trupul are şi minte. Ci mintea conţine tot trupul şi ipostasiază viaţa adevărată prin suflet. Viaţa este o 

 
85 Nici aceşti indici nu demonstrează ce boli sunt produse de depăşirea limitelor acestor parametrii şi nici cauzele lor. Aceştia sunt 
stabiliţi arbitrar după modelul omului standard. Care nu există. 
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insuflare dumnezeiască, o energie, ce nu poate fi cuantificată de raţiunea umană. Din cauza aceasta nu o să auzi 
niciodată un om de ştiinţă evoluţionist care să explice ce este viaţa. Cuvintele viaţă şi moarte rostite de oamenii de 
ştiinţă evoluţionişti sunt lipsite de orice semnificaţie. Sunt goale de conţinut! Dacă ar fi acceptat aceste adevăruri 
simple oamenii de ştiinţă ar fi putut explica şi puterea pe care o are mintea umană ca să îmbolnăvească sau să 
vindece trupul. Dar atunci unde ar mai fi încăput mintea în sistemul imunitar? Şi ce biomarcheri ar fi putut fi 
măsuraţi ca să se vadă starea de sănătate a minţii? Şi ce medicamente ar mai fi putut fabrica companiile de 
medicamente ca să „trateze“ mintea şi să câştige trilioane de dolari de pe urma lor? 
 Deci, iată, ca şi în celelalte domenii ale ştiinţei, cercetătorii medicinei rătăcesc într-un labirint pe drumuri care 
merg către niciunde. Dar toate aceste realităţi nu împiedică pe nimeni ca să ne testeze pe noi cu teste indirecte 
bazate pe biomarcheri. Şi rezultatul este doar în interesul puterii primei fiare. Cine vrea poate, în cazul bolii 
COVID-19, să vadă ce rezultate poate avea o asemenea întreprindere. O analiză foarte bună şi obiectivă a unui test 
serologic de masă pentru determinarea răspândirii bolii COVID poate fi citită aici la această adresă: 
 https://theinfectiousmyth.com/coronavirus/AntibodyTestingForCOVID.pdf 
 cu titlul: „Testul de anticorpi pentru COVID-19“ („Antibody Testing for COVID-19“) 
 Cine vrea poate găsi aici şi dovada că teoria anticorpilor nu se potriveşte nici un pic cu realitatea de pe stradă. 
Şi bineînţeles că mai există şi mulţi alţii care au înţeles problema testelor rapide. Cum ar fi următorii cercetători 
care au produs studiul: „Diagnostic accuracy of serological tests for covid-19: systematic review and meta-
analysis“ la adresa de internet: 
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32611558/ 
 https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m2516.full.pdf 
 Şi la fel: „Meta-analysis does not support continued use of point-of-care serological tests for COVID-19“ la 
adresa de internet: 
https://www.thehindu.com/sci-tech/science/meta-analysis-does-not-support-continued-use-of-point-of-care-
serological-tests-for-covid-19/article31989748.ece 
 Dar toate aceste fapte, cum am spus, nu au împiedicat guvernele şi specialiştii să folosească testele rapide, pe 
scară largă, pentru a demonstra infectarea populaţiei cu „virusul“ ucigaş al pandemiei de COVID-19. În Marea 
Britanie scandalul provocat de erorile produse de aceste teste a fost aşa de mare - din cauza mulţimii rezultatelor 
fals pozitive - încât până şi instituţiile abilitate au fost forţate să le interzică pentru utilizare. Pentru o vreme, 
fireşte. Dar pentru că aceste teste oferă o posibilitate uşoară de susţinere a pandemiei - din cauză că ele pot fi 
făcute la mulţimi mari de oameni în scurt timp, de oameni fără o calificare specială şi rezultatul este sigur, mai 
multe teste mai mulţi „infectaţi“ cu virusul - ele vor fi în continuare utilizate în alte ţări în afară de Marea 
Britanie86 pentru a se putea impune şi menţine măsurile restrictive asupra populaţiei. 
 Şi la noi în ţară tot felul de gangsteri din politică şi slugi ale primei fiare din sănătate şi presă cer cu vehemenţă 
introducerea acestor teste. Dar din cauza alegerilor din toamna anului 2020 pentru parlament guvernul Iohanis-
Orban nu le-au introdus pentru că operaţiunea ar fi mărit mult numărul infectaţilor şi ar fi dat apă la moară 
adversarilor lor politici ceea ce ar fi dus la o scădere a numărului lor de votanţi. După alegeri este aproape sigur că 
se vor introduce şi la noi aceste teste dacă nu apare mai întâi vaccinul. 
 Testarea în masă este metoda recomandată şi de O.M.S. pentru a se putea introduce mai uşor mijloacele de 
control ale populaţiei. Oricum ar fi testele rapide nu vor dispărea pentru că ele oferă un instrument ideal pentru 
controlul şi perpetuarea pandemiilor. Dar este sigur că testele se vor înmulţi şi diversifica. Probabil că acestea vor 
dispărea doar când se vor implanta în trupul oamenilor noile cipuri electronice pentru controlul populaţiei. Acestea 
vor avea şi posibilitatea depistării „bolilor infecţioase“. Fireşte pe baza aceloraşi principii ca la testele rapide. 
 Mai departe. 
 Pentru a înţelege acest mecanism de declanşare şi menţinere a pandemiei prin teste trebuie să descriem 
operaţiunea în sine. Cum s-a făcut? 
 În primul rând s-a încălcat prima lege a medicinei. Procedura prin care se determină dacă un om este bolnav de 
ceva sau nu este. Adică punerea diagnosticului. Deci, până acum, un om se ducea la un doctor şi spunea că este 
bolnav şi are nişte simptome. Ba că-l doare ceva, ba că-i este rău într-un anumit fel, etc. Atunci doctorul îl consulta 
cum ştia el mai bine, făcea o mică anchetă detectivistică ca să vadă ce a mâncat, ce a băut, ce a făcut, etc. după 
care îi recomanda anumite teste şi analize al căror rezultat puteau oferi indicii suplimentare pentru stabilirea cu o 
precizie cât mai mare a bolii. Acum, odată cu pandemia, s-a renunţat la acest principiu şi oricărui om sănătos sau 
bolnav i se face mai întâi un test ca să se constate dacă este „infectat“ cu virusul ucigaş. Dacă testul este pozitiv 
atunci omul este declarat bolnav de COVID şi i se dau tratamente pentru boala COVID. Pe principiul fals că având 
testul pozitiv are şi virusul şi îl poate transmite la ceilalţi sau se poate agrava starea lui de sănătate şi muri. 

 
86 Se pare că noul test care detectează doar aşa zisa proteină specifică virusului este totuşi folosit în Anglia. Nu ştiu sigur acum. 
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Bineînţeles că aceasta este o poveste de adormit copiii din cauză că niciodată nu s-a putut demonstra ştiinţific că 
purtătorii asimptomatici87 ai unui germen patogen sunt şi transmiţători ai acestuia. Niciodată! 
 Fireşte nici cealaltă ipoteză - simptomaticii transmit boala infecţioasă - nu a fost demonstrată vreodată şi 
conceptul de contagiune este doar o teorie care nu este dovedită ştiinţific. Dar pentru a impune pandemia şi frica 
această minciună a asimptomaticilor transmiţători ai bolii trebuia inventată şi toate slugile primei fiare de peste tot 
o folosesc. Iar doctorii care sunt bolnavi de paranoie medicală o aplică cu sfinţenie. 
 Totuşi în cazul COVID-19, medicii chinezi, faţă de mulţimea celor care nu s-au mai obosit cu aşa ceva, au 
încercat să-şi mai salveze din reputaţie şi în afară de testul P.C.R. au făcut şi fotografii pulmonare ca să vadă dacă 
cei bolnavi au şi ceva leziuni. Dar această metodă este absolut imprecisă pentru că apariţia de opacităţi pulmonare 
la fotografie poate fi cauzată de foarte multe cauze. Una dintre ele este şi poluarea. Şi oraşul Wuhan este printre 
cele mai poluate din lume. China este renumită pentru standardele sale scăzute de calitate a aerului. În Wuhan au 
avut loc numeroase proteste populare pe această temă din cauză că nu vedeai clădirea de pe partea cealaltă a 
drumului din cauza poluării. 
 De asemenea, în afară de faptul că nu există standard de aur, problema principală a detectării bolilor 
transmisibile doar prin teste indirecte constă mai ales în proprietatea intrinsecă a oricărei metode de măsură şi 
anume eroarea mijlocului de măsură. Chiar şi în lumea dimensiunilor non medicale mijloacele de măsură dau erori 
faţă de standardele88 la care se raportează şi sunt clasificate în funcţie de clasa lor de precizie. Adică au erori de 
plus sau minus de 0,1%, 1%, 2,5%, etc. faţă de standardul respectiv. La fel şi în lumea testelor medicale 
instrumentele ar trebui şi ele clasificate în funcţie de clasa lor de precizie, lucru ce nu este posibil din cauză că nu 
există un standard la care se pot raporta89. Dar chiar şi în cazul ipotetic că acest standard ar exista şi ar fi la fel de 
precis ca cele din lumea industrială, testul pentru depistarea virusului ce provoacă COVID-19 tot ar trebui dublat 
cu cât mai multe elemente care să facă cât mai puţin posibilă eroarea medicală. Adică ar trebui să existe standardul 
de aur aşa cum l-am descris mai sus prin demonstrarea existenţei virusului şi a relaţiei cauzale cu boala a acestuia. 
Şi această necesitate este foarte uşor demonstrabilă printr-un calcul simplu. 
 Dacă luăm cazul ipotetic al unui test cu o clasă de precizie foarte bună de 1%, validată de un standard de aur, în 
cazul că vom testa complet o populaţie de mărimea oraşului Wuhan, din China, adică 11 milioane de locuitori, 
vom avea un număr maxim posibil de 110000 oameni declaraţi fals pozitivi, adică infectaţi. Adică oameni care 
apar în mod fals ca fiind infectaţi cu virusul ucigaş. Deci în cazul că numărul testelor variază la fel va diferi şi 
numărul celor declaraţi în mod fals ca fiind infectaţi cu virusul respectiv. În acest mod o epidemie poate fi 
prelungită la infinit sau stopată la dorinţă doar prin mărirea sau micşorarea numărului testelor fără ca să sufere 
cineva simptomele bolii şi fără ca să vină cineva să forţeze pe lucrătorii care fac testele să facă vreo fraudă, vreo 
înşelătorie, vreo conspiraţie. La această operaţie se poate introduce de către cei de la putere şi un factor 
suplimentar de control prin modularea calitativă90 a testelor în funcţie de ce doreşte guvernul. Mai mulţi sau mai 
puţini infectaţi! În cazul testului P.C.R. până şi cercetătorii ştiinţifici foarte credincioşi primei fiare au trebuit să 
recunoască că acesta are o clasă de precizie posibil realizabilă de cca. 4% în condiţii teoretice. Fireşte în cazul că 
ar exista genele respective care se presupune că aparţin virusului ucigaş şi testul este desfăşurat ireproşabil. Adică, 
acum, dacă se aplică această corecţie în cazul testării întregii populaţii a oraşului Wuhan, putem avea un număr 
maxim posibil de 440000 oameni declaraţi fals ca fiind pozitivi, adică infectaţi. Dacă acest număr ar fi real şi ar fi 
provocat de o boală transmisibilă reală ar fi o epidemie catastrofală pentru acest oraş şi nu ar scăpa nimeni de 
boală. Morţii ar fi rămas neîngropaţi pe toate drumurile şi cei care nu ar fi fugit din oraş ar fi murit şi ei din alte 
cauze. Şi nu ar fi fost nici o metodă de apărare împotriva transmiterii agentului patogen. 
 În concluzie nici testele rapide nu oferă, la fel ca şi testul P.C.R., dovada existenţei bolilor transmisibile. În 
schimb testele rapide sunt foarte, foarte bune pentru impunerea unor măsuri restrictive asupra populaţiei. De 

 
87 Până şi chinezii au trebuit să recunoască faptul că asimptomaticii nu răspândesc virusul în urma unui test publicat recent (în data 20 
noiembrie 2020), test efectuat imediat după perioada de carantină totală în oraşul Wuhan pe aproape 10 milioane de oameni. Chiar şi 
chinezii! Studiul se găseşte aici: 
 https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w 
Cred că gangsterii de la C.D.C.-ul american (centrul de control al bolilor) au crăpat de ciudă când au auzit! Ei toată ziua declară pe la 
televiziuni şi sperie lumea cu minciuna că asimptomaticii sunt cei care răspândesc boala. 
88 Standarde care nu sunt nici ele absolute dar sunt considerate ca atare pentru a avea un reper relativ cu o precizie cât mai mare. Absolut 
este numai Dumnezeu! 
89 Chiar şi în cazul altor măsurători medicale acestea au o referinţă ipotetică, un om ideal, şi cum oamenii diferă foarte mult între ei 
doctorii dau mereu greş când se raportează la aceste analize. 
90 Aşa cum s-a procedat cu testul P.C.R. unde s-au adoptat diferite numere de cicluri de multiplicare (cycles treshold). La începutul 
pandemiei s-au impus foarte multe cicluri ca să apară cât mai mulţi infectaţi din cauza erorilor de tip fals pozitiv. După ce s-a introdus 
vaccinul s-a redus numărul de cicluri având ca efect reducerea numărului de rezultate fals pozitive pentru a demonstra eficacitatea 
vaccinului prin reducerea numărului celor depistaţi ca fiind infectaţi. 
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exemplu emiterea unui certificat de testare fără de care să nu poţi ieşi din casă, nu poţi să cumperi sau să vinzi 
până apare vaccinul după care ieşirea din casă va fi permisă numai pe baza existenţei certificatului de vaccinare, 
etc. 
 Evident ca operaţiunea COVID-19 să reuşească era necesară apariţia şi a unui număr de morţi provocaţi de 
această boală. Acest lucru a fost realizat foarte uşor cu ajutorul isteriei colective. Astfel, mai întâi, toată lumea a 
fost speriată de moarte de apariţia acestei boli cu ajutorul presei slujitoare a primei fiare. Televiziunile au repetat şi 
repetă zi şi noapte povestea cu virusul care ucide91. În special personalul medical a fost afectat de această isterie 
colectivă. Toţi doctorii şi ceilalţi angajaţi ai sistemului de sănătate au o teamă exagerată, paranoică, faţă de viruşi şi 
boli transmisibile din cauza educaţiei greşite prin care au fost programaţi şi „spălaţi pe creier“ în şcolile medicale 
respective. Ei au fost primii care au crezut această legendă şi au dat uitării, au neglijat celelalte boli care nu sunt 
primejdioase pentru ei pentru că nu se transmit de la unul la altul. 
 Apoi cei aflaţi la conducere au impus testarea obligatorie a oricărui bolnav care se prezintă la spitale pentru o 
cauză oarecare, alta decât COVID-19. Unii, din cauza fricii, s-au dus de bunăvoie să se testeze în mod preventiv. 
Odată ce pacientul intră în „loteria“ COVID-19 a testelor are foarte, foarte mari şanse să fie declarat infectat, 
moment în care este internat în spital şi i se aplică şi tratamentul aprobat numai de „specialiştii“ de la conducerea 
superioară a ministerului sănătăţii. Specialişti care aplică recomandările specialiştilor O.M.S. care şi ei, la rândul 
lor, aplică recomandările companiilor transnaţionale de medicamente. Aceste tratamente, cum am spus, sunt 
fundamentate pe nişte basme scornite de cercetătorii marilor companii farmaceutice şi nu au fost niciodată validate 
de un studiu ştiinţific corect executat ci au fost aprobate la consum pe bază de necesitate urgentă şi au un singur 
efect. Distrug sănătatea celui care le ia şi pe cei mai slabi cu sănătatea sau afectaţi şi de alte boli îi omoară pur şi 
simplu prin otrăvire. Evident atunci când unul dintre aceşti pacienţi moare, din cauză că are un test pozitiv de 
COVID-19, în certificatul de deces este trecută drept cauză a morţii infectarea cu virusul ucigaş indiferent dacă 
omul mai avea şi alte boli sau era deja cu un picior în groapă. Ba mai mult chiar şi în cazul că decedatul nu avea 
un test pozitiv de COVID-19, dar exista bănuiala că acesta ar avea această boală, acelaşi motiv era înscris şi pe 
certificatul de deces. Această metodologie a fost recomandată de către însăşi O.M.S. şi a fost aplicată în toate 
ţările, chiar şi în ţara noastră. Tot pentru a se putea mări numărul de morţi din cauza COVID-19 s-a interzis şi 
efectuarea de necropsii, adică autopsii ale morţilor, pentru a se putea constata cauza decesului. Acest lucru nu s-a 
făcut din teamă că autopsiile ar fi descoperit cu mare precizie că cei morţi nu ar fi decedat de COVID-19. Din 
cauză că este foarte complicat să stabileşti cauza morţii cuiva cu o precizie absolută pentru că nu există atâta 
cunoaştere ştiinţifică care să poată fi folosită. Pur şi simplu autopsia este mai mult un procedeu detectivistic, ca la 
poliţie, când se caută criminalul. Această operaţie necesită şi un complex de analize medicale şi măsurători foarte 
complicate şi costisitoare şi de obicei se decide cauza morţii formal, în funcţie de boala de care suferea răposatul. 
În viaţa reală numai în cazul unei cercetări ştiinţifice sau a presupunerii că decesul este provocat de o crimă sau de 
un accident intră în funcţiune toată ştiinţa anatomopatologică, atâta câtă este. Şi succesul depinde, fireşte, şi de 
calificarea doctorului autopsier, de talentul său de detectiv sau de modul conştiincios în care acesta îşi face datoria. 
De asemenea, în cazul bolilor infecţioase, succesul autopsiei depinde şi el de ştiinţa virusologică, caz în care am 
văzut că aceasta este toată frauduloasă. 
 Deci autopsia nu este un standard de aur în cazul COVID-19, dar poate oferi o precizie suficientă şi destule 
indicii în cazul că cineva vrea din toată inima să afle adevărul şi apelează la toate mijloacele ştiinţifice veritabile 
de analiză existente. Dar în cazul COVID-19 exista riscul ca anumiţi doctori autopsieri să declare şi altă cauză a 
morţii decât virusul şi asta ar fi scăzut mult numărul morţilor. Ba mai mult, ar fi fost unii care ar fi descoperit şi 
tratamente destul de eficiente în combaterea bolii ceea ce ar fi dus la sfârşitul basmului. Iată, de exemplu, ce se 
poate întâmpla în pandemie când doctorii nu execută ordinul şi fac autopsii. 
 În 23 aprilie 2020 apare următoarea informaţie: ca urmare a autopsiilor efectuate de medicii italieni s-a 
demonstrat că nu este vorba de o pneumonie în cazul COVID-19 ci este o coagulare intravasculară diseminată 
(tromboză) a sângelui. Informaţia a apărut şi în cotidianul italian „Il Giornale“ pe data de 03 mai 2020. Deci, 
modalitatea de combatere a acestui fenomen, conform opiniei medicilor respectivi, este cu anticoagulante, 
antiinflamatoare şi antibiotice. De atunci protocoalele au fost schimbate. Conform noilor informaţii valoroase de la 
patologii italieni, ventilatoarele nu au fost niciodată necesare şi nici nu a fost necesară unitatea de terapie 
intensivă92. Deci la nivel mondial, COVID-19 a fost abordată greşit de către cadrele medicale din cauza unei grave 

 
91 Marii dictatori ai lumii Lenin, Hitler, etc. au spus-o foarte clar. Dacă o minciună suficient de mare este repetată suficient de mult timp 
atunci ea ajunge să fie crezută ca fiind adevăr de marea majoritate a populaţiei. 
92 Aoleu şi iar văleu! Ia uitaţi-vă la scandalul lipsei de paturi la secţia A.T.I., a ventilatoarelor, a personalului de specialitate şi la grija 
tuturor că trebuie să facem ceva, să-i închidem pe toţi oamenii în case cu măştile pe gură, etc. din cauză că sistemul medical este depăşit 
şi vor muri oameni. Dacă s-ar fi aplicat metoda italienilor de la început şi ar fi fost făcute autopsii corecte ar mai fi fost necesare toate 
acestea? Ar mai fi fost spitalele pline? Ar mai fi murit oameni din cauza ventilatoarelor şi medicamentelor antivirale? Ar mai fi fost 
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erori de diagnostic93. 
 Virusologul italian Rita Maria Gismondo, care a făcut peste 70 de autopsii ale decedaţilor presupuşi a fi morţi 
de COVID-19, susţine că principala problemă a pacienţilor infectaţi o reprezintă CIRCULAŢIA SÂNGELUI şi 
nicidecum pneumonia, care nu este decât o consecinţă a problemelor circulatorii. Deci a descoperit că boala 
COVID-19 nu este pneumonie, strict vorbind, deoarece virusul nu ucide doar pneumocitele de acest tip, ci 
foloseşte o furtună inflamatorie pentru a crea o tromboză vasculară endotelială, cu tromboză difuză 
corespunzătoare, plămânul fiind cel mai afectat, deoarece este cel mai inflamat, dar, de asemenea, produce un atac 
de cord sau accident vascular cerebral şi multe alte boli trombotice94. De fapt noile protocoale au făcut inutile 
terapiile antivirale95 şi s-au concentrat pe anti-inflamatoare şi anti-coagulante. Aceste terapii trebuie făcute 
imediat, chiar şi acasă, caz în care pacienţii răspund foarte bine tratamentului. Cu cât se fac mai târziu, cu atât sunt 
mai puţin eficiente. În resuscitare, sunt aproape inutile. Dacă chinezii ar fi raportat-o, ar fi investit în terapie la 
domiciliu, nu în terapie intensivă. 
 Deci, conform doctorilor italieni cu o conştiinţă medicală superioară, modalitatea de combatere a acestei boli 
COVID-19 este cu anticoagulante, antiinflamatoare şi antibiotice. 
 Sindromul este confirmat şi de dr. Richard Z. Cheng (MD, PhD) şi colegii care propune o altă abordare, 
naturopată de data aceasta, prin terapia cu vitamina C intravenoasă (foarte puternic antiinflamator), alte vitamine, 
oligoelemente şi dietă corespunzătoare96. 
 Deci numărul mare de morţi necesar care să fie atribuit bolii COVID-19 ar fi fost foarte greu de obţinut dacă s-
ar fi permis efectuarea autopsiilor tuturor celor care s-a presupus că sunt decedaţi de COVID. Mai ales în absenţa 
reală a bolii. Şi fără de morţi povestea nu ar fi avut efectul scontat asupra populaţiei. Cine s-ar mai fi speriat de 
pandemie dacă nu ar fi murit nimeni de COVID-19? Tot aşa unii dintre doctorii autopsieri, mai puţini şi mult mai 
conştiincioşi, ar fi descoperit că au murit unii şi din cauza tratamentelor la care au fost supuşi cei decedaţi ceea ce 
ar fi făcut lucrurile şi mai dificile pentru guverne. De asemenea ar fi fost foarte greu să fie făcută o conspiraţie 
chiar cu toţi aceşti doctori autopsieri privind declararea COVID-19 drept cauza morţii. Unii dintre ei ar fi 
deconspirat toată operaţia şi ar fi ieşit un scandal uriaş. Aşa că slujitorii primei fiare de prin guverne şi conducerea 
ministerului sănătăţii au hotărât că este mai bine să nu se facă autopsii şi să se treacă COVID-19 drept cauză a 
morţii la cât mai mulţi decedaţi posibil. Mai bine spus nu aceştia au fost cei care au gândit acest lucru ci gangsterii 
de la O.M.S. care aveau tot planul pus la punct de alţii. Cei de la noi doar au pus în aplicare ceea ce li s-a ordonat 
de mai sus. 
 De altfel motivul invocat pentru a se interzice autopsiile este fals. Pericolul de contaminare invocat nu este aşa 
de mare cum s-a pretins şi nu are o bază ştiinţifică. Medicii autopsieri au şi pregătirea necesară şi echipamentele 
disponibile pentru a evita o asemenea posibilitate în toate timpurile. Nu numai în perioada pandemiei. În plus un 
cadavru este mai puţin susceptibil să răspândească boala COVID-19 decât un om viu fiindcă omul mort nu respiră, 
nu transpiră, nu strănută, etc. De asemenea în cazul unei adevărate epidemii ar fi fost o necesitate vitală efectuarea 

 
pandemie? 
93 Ce să-i faci? Isteria de masă, bat-o să o bată? „Mulţumim“ jurnaliştilor slugi ale primei fiare pentru această isterie colectivă! Fără ei 
toate aceste crime nu ar fi fost posibile! 
94 Fireşte că doamna doctor a spus aşa, că virusul face şi drege. Dacă ar fi spus că aşa ceva nu a fost demonstrat niciodată ştiinţific că ar 
putea fi provocat de un virus, a doua zi era dată afară şi nu mai avea servici. Şi dacă ar fi spus şi că aşa ceva se întâmplă şi din alte cauze, 
cum ar fi din cauza poluării, radiaţiilor electromagnetice şi/sau frică extremă ar mai fi trăit încă o zi? Un doctor celebru din New York a 
spus că nu a mai văzut aşa ceva ca la pacienţii COVID decât la oameni care au fost puşi în camere barometrice depresurizate brusc şi toţi 
aveau simptomele bolii de altitudine. Adică boala provocată de respiraţie normală în atmosferă lipsită de oxigen fără regim de adaptare 
Exact sindromul cel mai des întâlnit pe care îl provoacă radiaţia electromagnetică din domeniul 5G. De exemplu, la frecvenţa de 60 GHz 
(care face parte din domeniul de frecvenţe atribuit acestei tehnologii) oxigenul nu se mai leagă cu hemoglobina în proporţie de peste 98% 
şi omul respiră fără să se oxigeneze. Studiul care demonstrează efectul microundelor asupra oxigenului se poate găsi aici la aceste adrese:
 https://www.semanticscholar.org/paper/60-GHz-oxygen-band-%3A-precise-broadening-and-central-Tretyakova-
Kosheleva/dabc21fe75eae774644098cf5919cebf8edee0b0 
 http://radiometrics.com/data/uploads/2012/11/Tretyakova_JMS_05.pdf 
 https://www.researchgate.net/publication/244400548_60-GHz_oxygen_band_Precise_broadening_and_central_frequencies_of_fine-
structure_lines_absolute_absorption_profile_at_atmospheric_pressure_and_revision_of_mixing_coefficients 
 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022285204003650 
Cu titlul: „60-GHz oxygen band: precise broadening and central frequencies of fine-structure lines, absolute absorption profile at 
atmospheric pressure, and revision of mixing coefficients“ şi este produs de ruşi. Fireşte că şi la frecvenţe mai mici sau mai mari se 
întâmplă fenomenul dar la frecvenţa de 60 Ghz deficienţa de oxigenare este aproape totală. Chiar dacă nu se va folosi această frecvenţă 
din cauza costurilor suplimentare pentru echipamente paradigma oxigenării oamenilor tot va fi influenţată. Ca să nu mai spunem că 
oxigenul este un gaz magnetic. Adică este atras de câmpurile electromagnetice ca şi fierul. Şi nici celelalte tehnologii de telecomunicaţii 
nu sunt inofensive. Au şi ele rolul lor în procesul de deficienţă de oxigen din organism. Dar despre aceasta la alt capitol. 
95 Cum să le facă inutile? Decât dacă nu există virus! 
96 Ca în orice terapie naturopată standard împotriva bolii de radiaţie. 
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a cât mai multor autopsii în vederea salvării populaţiei deoarece numai aşa s-ar fi descoperit cauzele obiective ale 
bolii, cu suficientă precizie, şi s-ar fi găsit soluţii medicale mai aproape de realitate. Cazul medicilor italieni o 
demonstrează pe deplin. 
 Cel puţin la nivelul ţării noastre, care este totuşi slab echipată din punct de vedere tehnic, în comparaţie cu alte 
ţări mai dezvoltate, numărul deceselor nu avea cum să depăşească capacitatea de prelucrare existentă chiar şi în 
cazul că numărul de morţi ar fi fost mai mare. Motivul acesta ar fi putut fi invocat de vreo ţară africană din lumea 
a IV-a şi nu de România. Dar nici acolo în Africa nu este justificată ipoteza pentru că este foarte uşor de amenajat 
un spaţiu propice pentru efectuarea acestor operaţii în orice situaţie, chiar şi pe câmpul de luptă, în război. Faptul 
că s-a lăsat diagnosticul la cheremul isteriei colective, a paranoiei şi ignoranţei medicilor obişnuiţi a provocat şi 
mai multe decese decât ar fi fost firesc să se întâmple, din cauza erorilor de diagnostic şi de altă natură, efecte pe 
care le vom enumera în detaliu un pic mai târziu. 
 Deci şi scandalurile provocate în Italia de declaraţiile conducerii institutului de sănătate publică au dovedit 
aceste lucruri menţionate mai sus. Directorul acestui institut a declarat că numai 2-3 cazuri de decese sunt posibil 
de atribuit bolii COVID-19 pe când celelalte, mii şi mii, au fost provocate de bătrâneţea şi bolile avute de bolnavii 
respectivi. Din această cauză aceste declaraţii au fost cenzurate de presă şi a trebuit ca slugile din presă ale primei 
fiare să muncească din greu pentru a contracara aceste afirmaţii şi să le scoată din mintea mulţimii ignorante şi 
fricoase. 
 La fel s-a întâmplat şi în Bulgaria. Doctor Stoyan Alexov, preşedintele Asociaţiei Bulgare de Anatomopatologie 
a declarat că în Bulgaria nu a murit nimeni de COVID-19. 
 Aproape la fel s-a întâmplat şi în România. În 15 mai 2020 profesor doctor Vladimir Beliş, membru de onoare 
al Academiei Române, fost director al Institutului de Medicină Legală şi profesor de medicină legală, şef al 
catedrei de medicină legală la Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti a declarat: 
„Graficul deceselor de Covid-19 este greşit. Fără autopsii nu se poate şti cu adevărat cauza morţii. Nu putem să 
spunem că testul e pozitiv şi gata, asta e cauza decesului“. 
 Dar cine să-l audă? 
 Guvernul avea nevoie ca să declare în fiecare zi la telejurnalul de seară cât mai mulţi morţi de COVID. Şi acum 
acest număr de decedaţi presupus a fi morţi din cauza COVID, este parametrul principal prin care se evaluează 
stadiul epidemiei. Şi numărul creşte în continuare. 
 Aşa că interdicţia de a nu se face autopsie decedaţilor care au fost declaraţi morţi din cauza COVID-19 a rămas 
în vigoare fiind foarte folositoare pentru menţinerea pandemiei, panicii şi isteriei colective. În România, în 
metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, actualizată pe 28 aprilie 2020, 
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) scrie negru pe alb că „decesul unui pacient confirmat cu Covid-
19 nu poate fi atribuit unei boli preexistente (de exemplu, cancer, afecţiuni hematologice etc.), şi că boala 
COVID-19 trebuie raportată ca şi cauză a decesului, independent de condiţiile medicale preexistente care se 
suspectează că au favorizat evoluţia severă a COVID-19. Boala COVID-19 trebuie menţionată pe 
certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat 
sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces“. 
 Deci, iată că cineva a vrut să se asigure că vor apare cât mai mulţi morţi de al căror deces să fie învinuit virusul 
ucigaş. Şi astfel frica populaţiei ignorante a putut fi menţinută la cote foarte înalte. 
 Fireşte, şi ca presa să funcţioneze în sprijinul guvernului şi pandemiei a fost necesară şi plata corespunzătoare 
pentru aceasta ca să se evite riscul apariţiei vocilor contradictorii printre cei care le operează. În ţara noastră 
principalele posturi de televiziune şi de radio, care aparţin aproape în totalitate de firme străine sau sunt în 
proprietatea unor oligarhi locali, au primit de la stat, până acum, ajutoare în valoare de cca. 40 milioane de euro şi 
care sunt în creştere. De asemenea nu trebuie uitat că principala sursă de finanţare a acestor posturi de radio şi 
televiziune este reclama la produse şi servicii medicale. Cine le-ar mai da bani televiziunilor prin plata reclamelor 
dacă acestea ar spune adevărul despre guvern, medicină, viruşi şi medicamente. 
 De exemplu, pentru a se extinde şi controlul global pe linia presei pe perioada pandemiei postul de televiziune 
Antena 3 a devenit şi partener al C.N.N.. Adică în engleză Cable News Network (sau cum este denumită ironic de 
media independentă care se opune primei fiare, Communist News Network - Reţeaua comunistă de ştiri) care este 
un conglomerat media cu proiecţie globală aflat în proprietatea lui Ted Turner, un oligarh american cu vederi 
globaliste, malthusiene şi eugeniste binecunoscute publicului avizat. C.N.N. este cel mai faimos furnizor de ştiri 
false dintre toate trusturile media ale primei fiare. 
 Tot aşa, giganţii tehnologiei informaţiei care acţionează pe internet, cum ar fi GOOGLE, Facebook, etc., şi care 
sunt într-o poziţie monopolistă asupra internetului, sunt de asemenea în proprietatea aceleiaşi prime fiare care 
controlează şi sistemul medical. Acestea au cenzurat total ştirile şi dezbaterile care nu proveneau de la sursele 
oficiale, suprimând total libertatea de exprimare care şi aşa era, înainte de pandemie, sub un atac concertat din 
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partea tuturor forţelor globaliste şi subversive. 
 La fel, pentru a ajuta cât mai mult cauza pandemiei şi a nu face greutăţi guvernului au avut parte de sporuri 
salariale şi angajaţii sistemului medical. Astfel personalul medical al spitalelor care au fost arondate numai pentru 
tratarea pacienţilor cu COVID-19 au primit sporuri substanţiale la salarii plus pensie pentru urmaşii lor în cazul că 
îşi pierd viaţa din cauza epidemiei. Medicii de familie care diagnostichează COVID-19 sau doar suspicionează 
prezenţa bolii la unii pacienţi, personalul auxiliar medical care vine în contact cu pacienţii sau suspecţii de 
COVID-19 au primit sporuri de salariu de până la 500 euro pe lună. De asemenea spitalele au primit o sumă 
suplimentară pentru fiecare pacient COVID-19. 
 Banii daţi tuturor acestora au dat roade pe măsură. Pentru speranţa că vor putea obţine aceşti bani foarte mulţi 
au umflat numerele celor morţi şi infectaţi cu aşa zisul COVID cât au putut. Doctorii sunt şi ei la fel ca şi ceilalţi 
oameni. Cei mai mulţi, marea majoritate, şi-au vândut sufletul lui mamona. Adică au ales banii în loc de 
Dumnezeu. Puţini doctori au mai rămas care mai au o brumă de conştiinţă. Astfel se cunosc foarte multe cazuri 
când doctorii au declarat cauza morţii drept COVID-19 doar pe baza unui test fără să ţină cont de celelalte cauze 
posibile. De asemenea doctorii au trecut drept cauză a morţii COVID-19 şi fără ca decedatul să aibă măcar un test 
pozitiv pentru a spori veniturile spitalului sau pur şi simplu pentru a-şi acoperi greşelile şi a evita eventualele 
complicaţii administrative provocate de anchete. 
 Fireşte, această cointeresare materială a personalului medical pentru a promova cât mai mult pandemia s-a 
întâmplat şi în alte ţări. De exemplu, în Statele Unite ale Americii unde spitalele sunt întreprinderi private, ca orice 
altă industrie, iar banii pentru plata serviciilor medicale provin fie direct de la pacienţi, fie de la societăţile de 
asigurări la care pacienţii plătesc asigurări medicale, s-a stabilit ca sumele furnizate pentru plata serviciilor 
medicale să fie astfel defalcate: 
 - pentru pneumonie obişnuită să se plătească spitalului suma de 4300 de dolari; 
 - în cazul că pacientul este testat pozitiv pentru COVID-19 atunci suma este de 13000 dolari; 
 - în cazul că pacientul necesită conectarea la un ventilator atunci suma plătită spitalului se ridică la 39000 de 
dolari. 
 Rezultatul investirii acestor bani era uşor de anticipat. Se cunosc foarte multe cazuri când personalul spitalelor 
respective au conectat la ventilator persoane care nu aveau nici măcar un test pozitiv de COVID-19. Conectarea la 
un ventilator este o procedură medicală de ultimă instanţă, disperată, din cauză că este foarte periculoasă şi 
riscantă pentru viaţa pacientului. Printre aceste riscuri sunt şi provocarea pneumoniei, distrugerea mecanică a 
ţesutului pulmonar, etc. Pentru conectarea la un ventilator pacientul este complet sedat (adormit cu medicamente) 
şi respiraţia este asigurată de aparatul de ventilare. După aceea personalul medical trebuie să supravegheze 
permanent pacientul pentru a reduce cât mai mult riscurile. Dar cum tot acest personal medical suferă de isterie 
colectivă, de paranoie, din cauza fricii de infectare, aceştia au neglijat masiv să supravegheze şi să îngrijească 
corespunzător toţi pacienţii. Astfel că după conectarea la un ventilator scapă cine poate. La un mare spital din New 
York, S.U.A. (Elmhurst Hospital Center97 în Queens, New York City), dintre cei conectaţi la un ventilator au murit 
cca. 97%. La fel s-a întâmplat şi în Franţa şi oriunde s-a procedat la folosirea nejustificată a echipamentelor 
respective. Acestea sunt cifre oficiale! Nu sunt inventate de mine. De exemplu, căutaţi pe internet statisticile cu 
morţii dintre cei conectaţi la un ventilator în spitalele din zona New York-ului şi o să vedeţi ce proporţie a avut 
măcelul. 
 Fireşte, nici cei care au scăpat cu viaţă de la ventilatoare nu trebuiesc consideraţi fericiţi din cauza leziunilor pe 
care le-au căpătat dar şi a faptului că trebuie să se dezintoxice de medicamentele cu care au fost sedaţi şi de pe 
urma cărora poţi căpăta dependenţă. Ca la halucinogenele folosite pe stradă de drogaţi. 
 Fireşte numărul real al morţilor de aşa zisul COVID-19 boală transmisibilă este zero. Acest lucru se poate 
demonstra şi indirect, foarte uşor şi prin compararea statisticilor de la un an la altul pentru aceleaşi perioade de 
timp şi pentru fiecare categorie de boală. Numărul total al deceselor nu a crescut, iar raportat la boli numărul celor 
decedaţi de gripă şi pneumonie obişnuită a scăzut dramatic98. Ba chiar a fost constatată şi scăderea numărului de 
decese provocate de boli cronice, cancere, boli cardiovasculare, etc.. Din aceste statistici reiese evident şi faptul că 

 
97 Din cauză că în acest cartier majoritatea locuitorilor sunt săraci sau imigranţi au produs cei mai mulţi morţi de aşa zisul COVID. 
Fireşte şi contribuţia spitalului a fost majoră. Toţi cei veniţi au fost conectaţi la un ventilator chiar şi dacă nu au avut un test fals pozitiv de 
COVID. Gurile rele spun că acesta a fost singurul tratament acordat acestora. 
98 Cifrele respective sunt luate din statisticile furnizate de instituţiile specializate din S.U.A. şi alte ţări cu sisteme moderne de sănătate. 
Nu am cercetat cifrele furnizate de instituţiile din România pentru că, pur şi simplu, acestea nu sunt de încredere. La noi în ţară corupţia 
este atât de mare încât nu poţi crede un cuvânt de la o instituţie de stat. În plus de aceasta medicii de la noi, foarte zeloşi şi credincioşi lui 
mamona, au trecut drept cauză a morţii COVID-19 la toţi la care au putut. Tot aşa, din cauza protocoalelor de tratament impuse de sus, de 
la ministerul sănătăţii, este posibil ca să se fi obţinut o cifră foarte mare de morţi din cauză că antiviralele respective sunt foarte toxice. 
Dacă omul mai avea şi o boală cronică, înainte să vină la spital, rezultatul este garantat. Morţi pe bandă rulantă! 
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obţinerea numărului de morţi este obţinută prin redenumirea celorlalte boli, în special a gripei şi pneumoniei, ca 
fiind provocate de COVID-19. Dacă ar fi existat o boală nouă ar fi trebuit ca numărul deceselor provocate de 
celelalte boli obişnuite să rămână măcar la fel. Sau chiar să crească din cauza supraaglomerării spitalelor şi 
imposibilitatea asigurării asistenţei medicale bolnavilor cronici sau acuţi din cauza bolilor obişnuite99. Şi astfel să 
crească numărul general al deceselor cel puţin cu numărul declarat de guverne ca fiind morţi de COVID-19. Ceea 
ce nu s-a întâmplat! Încă! Sunt toate şansele ca pe viitor, odată cu introducerea noii injecţii denumită fals vaccin, 
situaţia să se inverseze. 
 Tot pentru sporirea numărului celor morţi guvernele din toată lumea au luat măsuri şi pentru a degrada starea 
generală de sănătate a populaţiei. Stare de sănătate care şi aşa este într-o stare deplorabilă datorită nenumăraţilor 
factori nocivi la care sunt supuşi oamenii în general şi în special cei care trăiesc în oraşe şi muncesc în fabrici. 
Astfel s-a recurs la carantinarea generală a populaţiei chiar şi în cazurile când s-au declarat morţi doar câteva zeci 
de oameni raportate la populaţii de multe milioane de oameni. 
 În lumea întreagă într-un sfert de an100 nu au fost mai mult de 250000 de decese din cauza COVID-19, cazuri 
care, cum am demonstrat mai sus, nu pot fi din cauza acestei boli. Comparat cu anul precedent, în perioada iernii 
2017/2018, atunci au fost cca. 1,5 milioane de decese (25100 numai în Germania) din cauza valului de gripă 
obişnuită şi nimeni nu a declarat nici pandemie şi nici carantină. De asemenea, carantina şi izolarea sunt factori 
majori de degradare a sănătăţii. Lipsa de mişcare, de expunere la soare şi la aer curat101, lipsa contactului social cu 
ceilalţi oameni, stresul provocat de ştirile false prin care populaţia a fost menţinută într-o stare de panică continuă 
au dat rezultatele aşteptate de guverne. Cât mai mulţi bolnavi şi morţi. Numărul cazurilor de sinucidere a crescut 
mult, bolile psihice la fel, starea de sănătate a celor bolnavi cronici s-a degradat şi mai mult alimentând sistemul 
medical cu din ce în ce mai mulţi pacienţi care să poată fi diagnosticaţi în mod fals cu COVID-19. De asemenea 
impunerea purtării obligatorii a măştilor de aşa zisă protecţie a avut acelaşi rezultat. Sporirea problemelor 
medicale. Purtarea acestor măşti ca mijloc de protecţie la boală transmisibilă aerogenă nu are nici o bază 
ştiinţifică102, dar toate mijloacele de presă s-au străduit să convingă populaţia de utilitatea acestora apelând la tot 
felul de minciuni. Efectele cele mai nocive ale măştii se produc cel mai mult asupra bătrânilor, bolnavilor cronici 
şi asupra copiilor. Nişte criminali psihopaţi au impus copiilor purtarea măştilor de protecţie chiar şi în timpul 
exerciţiilor de la orele de sport ceea ce a produs moartea unora dintre ei. La fel ca şi cei din presă şi slujitorii 
primei fiare din sistemul medical au scornit acum tot felul de poveşti mincinoase despre cât de bune sunt măştile 
deşi literatura medicală era plină deja de studii anterioare vechi care demonstrau nocivitatea purtării lor şi lipsa de 
utilitate pentru protecţia împotriva bolilor respiratorii. Acum avem studii vechi care demonstrează inutilitatea 
măştilor de protecţie facială şi studii noi care demonstrează contrariul. Ca şi cum ştiinţa ar fi ca móda: de 
primăvară, de iarnă, de pandemie... 
 De fapt, la începutul pandemiei specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii au declarat că cei asimptomatici 
nu au nevoie să poarte mască ci doar cei care au simptome. Ministrul sănătăţii de atunci, Nelu Tătaru, a declarat şi 
el la fel, papagalisind ce spuneau stăpânii lui de la O.M.S.. Şi într-adevăr, cum am spus, nu există nici un studiu 
ştiinţific, nici măcar unul mincinos, care să demonstreze că cei asimptomatici pot răspândi virusurile. Ba chiar 
există unul, de mare amploare, foarte recent (în data 20 noiembrie 2020) care demonstrează clar că asimptomaticii 
nu transmit virusul. Şi cum să-l transmită dacă nu există? Testul a fost efectuat imediat după perioada de carantină 
totală în oraşul Wuhan pe aproape 10 milioane de oameni. Studiul se găseşte aici: 
 https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w 

 
99 Aici trebuie să fim corecţi şi sinceri. Un procent dintre cei care nu au fost trataţi de spitale în cazul bolilor cronice se poate să nu fi 
murit în aceeaşi proporţie ca anul anterior deoarece nu s-au mai dus la spital. Şi astfel li s-a prelungit viaţa nefiind otrăviţi cu 
medicamentele şi tratamentele cu care sunt ucişi de obicei bolnavii cronici. Fenomenul s-a mai întâmplat şi în alte situaţii din trecut când 
medicii au făcut greve pe perioade mai mari de timp. La fel cei care nu au mai făcut accidente auto mortale din cauza reducerii traficului 
provocată de carantină. Şi astfel s-a micşorat numărul morţilor. Dar per total procentul cel mai mare al numărului morţilor provocate de 
alte boli a scăzut pentru că au fost trecuţi la COVID. 
100 S-a dat ca exemplu perioada iarnă-primăvara 2020 pentru a se putea face comparaţia cu gripa sezonieră. Fireşte că numărul morţilor 
de COVID-19 va creşte în continuare cât timp se menţin actualele măsuri. Acum a ajuns la 1750000. Cei care cunosc câte ceva despre 
epidemii, despre legile epidemiologice ale lui William Farr, sunt absolut miraţi că o boală respiratorie poate dura tot timpul anului, 
constant, şi nu ţine cont de locul geografic unde se desfăşoară. La fel a fost o mare mirare şi faptul că această epidemie s-a întins cu o 
viteză nemaivăzută până acum. Oamenii chiar nu înţeleg că mijlocul de răspândire a epidemiei de COVID-19 a fost televiziunea şi nu 
virusul. 
101 Un cunoscut epidemiolog, profesorul dr. Knut Wittkowski, a declarat la vremea respectivă că: „Ieşirea în aer liber este ceea ce 
opreşte orice boală respiratorie“. Şi acesta este un doctor de-al lor care crede în viruşi şi alte poveşti dintr-acestea! De asemenea acum 
mai toţi oamenii şi-au pus ferestre şi uşi din termopane la locuinţe care sunt ermetice şi uită că trebuie să aerisească casa cât mai des ca să 
aibă aer cu oxigen mai mult pentru respiraţie. Pe vremuri oamenii aveau uşi şi ferestre din lemn care lăsau să treacă aerul şi se încălzeau 
cu sobe cu lemne. Focul ardea în sobă şi crea un curent de aer de la uşi la coş, astfel că era tot timpul aer curat în casă. 
102 Şi cum ar avea dacă nu există boală transmisibilă? 
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 Adică doctorii chinezii au testat, fizic, 9899828 de locuitori din Wuhan, pe teren, în doar 14 zile. Au fost testaţi 
şi 34424 de foşti pacienţi cu COVID recuperaţi. Dar asta nu a contat deloc, nici în România, nici în lume. Nimeni 
nu a întrerupt carantina, izolarea, distanţare şi purtarea măştii de către cei sănătoşi. 
 Şi acum vine bomba! Pe 07 ianuarie 2021 Jamanetwork (Jurnalul Asociaţiei Medicale Americane - A.M.A. este 
monopolul medicinei medicale oficiale din America, o organizaţie criminală cu un istoric pe măsură103 care este 
cea care autorizează sau ridică dreptul de practică al tuturor medicilor din America) publică un studiu în care 
susţine că mai mult de jumătate din asimptomatici transmit virusul ucigaş. Metoda de cercetare? Presupunerea şi 
calculul matematic bazat pe presupunere. Dacă nu mă credeţi, tot studiul îl găsiţi aici: 
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707 
 Fireşte responsabilii din domeniul medicinei din America şi de peste tot din lume urmează şi vor urma 
indicaţiile celui de-al doilea studiu. Nici măcar nu vor voi să audă de studiul chinezilor. Întotdeauna se întâmplă 
aşa. După ce se dau nişte ordine sau indicaţii care convin marilor companii farmaceutice şi primei fiare se produc 
şi studiile care să dovedească corectitudinea măsurilor. Şi asta se numeşte ştiinţă acolo de unde vin ei! 
 Şi culmea, în ochii mulţimii ignorante şi fricoase, toţi aceştia au dreptate! Şi oamenii îi aprobă şi îi iubesc pe 
oficiali. Ori eşti precaut ori eşti prost! 
 Deci după ce la început au spus că asimptomaticii nu au nevoie de mască pe urmă a venit ordin mai de sus şi 
toţi s-au sucit. Toată lumea trebuie să poarte mască oriunde ar fi. Prima fiară nu avea cum să renunţe la mască. Un 
mijloc aşa de puternic de a produce cât mai mulţi bolnavi. În plus masca mai are şi o semnificaţie simbolică. Este 
simbolul sclaviei. În vechime sclavii purtau lanţuri dar şi botniţă. De asemenea masca le dă oamenilor care o 
poartă o stare psihică rea şi le menţine frica la un nivel înalt ceea ce este şi mai folositoare pentru a asigura 
succesul apariţiei unei boli. Cred că aţi auzit de zicerea românească? Săracu’ de el a murit de inimă rea! 
 Carantina şi izolarea au contribuit şi ele la degradarea stării generale de sănătate a populaţiei şi din cauza 
scăderii calităţii alimentaţiei celor izolaţi. Astfel s-a redus foarte mult aprovizionarea cu alimente proaspete, 
crudităţi, din cauza restricţiilor de circulaţie. Ori fără acestea nu se poate asigura o alimentaţie cât de cât sănătoasă. 
În plus veniturile populaţiei s-au redus foarte mult din cauză că mulţi oameni nu şi-au putut continua activităţile 
productive. Scăderea veniturilor a avut un efect nociv şi mai mare asupra stării de sănătate a celor cu venituri mici 
pentru că aceştia au trebuit să facă economii şi de la hrană. Oricum populaţia săracă avea şi până acum o stare de 
sănătate mai rea decât a celor cu venituri suficiente ca să se hrănească mai sănătos. 
 Tot din cauza măsurilor restrictive impuse de guverne cele mai multe activităţi productive, în zona afacerilor 
mici şi mijlocii, au fost afectate sau chiar au dat faliment, multe fiind închise definitiv. Rezultatul acestor măsuri 
încă nu şi-a arătat efectul dezastruos. Acesta se va vedea cu adevărat în anul următor, 2021, pentru că guvernele, 
nu numai că au impus măsuri restrictive economiei, dar nici nu au oferit nici un fel de ajutoare acelor sectoare de 
activitate lovite de restricţii şi nici nu au investit în alte afaceri pentru creşterea locurilor de muncă pe viitor. În 
schimb toate guvernele (printre care guvernul român este unul dintre cele mai ascultătoare de prima fiară şi a 
împrumutat cât i s-a poruncit şi la dobânzile cele mai mari) au împrumutat bani de la bănci şi le-au dat la companii 
transnaţionale şi la monopolurile care jefuiesc ţările pentru a le menţine în funcţiune. Bani care vor trebui plătiţi 
înapoi băncilor de o populaţie şi aşa sărăcită de aceleaşi guverne. 
 De altfel din primăvara anului 2021 urmează dezastrul planificat, catastrofa economică. Din cauză că deja 
slugile primei fiare au anunţat că doresc să reseteze economia mondială pentru a o armoniza cu scopurile Agendei 
2030 a O.N.U.. Citiţi pe site-ul Forumului Economic Mondial (World Economic Forum) totul despre Marele 
Reset. Veţi vedea că vor rămâne în funcţiune numai băncile, afacerile şi companiile transnaţionale ale primei fiare 
şi ceilalţi oameni de afaceri mai mici, care nu sunt absolut necesari pentru menţinerea la putere a primei fiare, vor 
dispărea. 
 Şi acum urmează partea cea mai importantă. Pentru că bolile transmisibile au nevoie şi de un tratament. 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi guvernele au luat măsuri ca să se producă de urgenţă un vaccin împotriva 
virusului care provoacă boala COVID-19. Astfel s-au furnizat fonduri uriaşe pentru cercetarea şi producerea cât 
mai rapidă a unui vaccin. 
 Evident că nu era nevoie de nici o cercetare. Azi se poate realiza o secvenţă genetică nouă în 2-3 ore. 
Recombinarea A.D.N.-ului o descoperiseră ruşii încă de pe timpul aşa zisului război rece. Iar tehnologia 
C.R.I.S.P.R. (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats) era operaţională deja în anul 2012. Cu 
această tehnologie chiar şi un absolvent de liceu cu un calculator poate modifica A.D.N.-ul organismelor încât, de 
exemplu, o întreagă specie să poată fi eliminată. La un moment dat chiar au fost încercări de a se elimina anumite 

 
103 De exemplu, A.M.A. a fost condamnată în tribunal pentru conspiraţie împotriva ordinului medicilor chiropractici. Ca să fii 
condamnat în America pentru acest gen de conspiraţie trebuie să faci nişte lucruri cu totul criminale şi de netăgăduit. Din cauză că în 
America toate organizaţiile guvernamentale sau care aparţin direct de prima fiară conspiră la unison împotriva lumii. 
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specii care erau considerate dăunătoare cum ar fi ţânţarii104 sau nişte şoareci din Australia. Dar au fost foarte mulţi 
care s-au opus şi s-a renunţat. Deocamdată! 
 La fel, tehnologia cu A.R.N. mesager, ca cea folosită la acest aşa zis nou vaccin, se foloseşte pe animale din 
anul 1990. Fireşte, atunci cu rezultate dezastruoase asupra animalelor de experiment. Este sigur că între timp au 
perfecţionat-o. Dar ca să se dea iluzia că acum este descoperit acest lucru şi să nu se trezească bănuieli în mintea 
poporului ignorant s-a declarat că este produsul cercetării de după pandemie. 
 Deci şi în acest caz populaţia a fost iarăşi păcălită. Deşi toată presa, medicii şi funcţionarii statului, care susţin 
această operaţiune mincinoasă a pandemiei, numesc „remediul“ la această aşa zisă boală vaccin, acesta nu este 
deloc un vaccin după definiţia obişnuită a medicinei oficiale consacrate. Pentru că vaccinul este o procedură 
medicală preventivă, adică se aplică oamenilor sănătoşi înainte să se îmbolnăvească. Vaccinul clasic nu se mai 
aplică celor care au avut boala şi au scăpat cu viaţă şi care sunt consideraţi imuni la boala respectivă chiar şi de 
medicina oficială. În cazul COVID s-a modificat şi această regulă şi acum chiar dacă ai avut boala nu capeţi 
imunitate la o nouă infectare. Numai vaccinul îţi poate oferi această imunizare. S-a aplicat modelul vaccinului 
contra virusului gripei105 cu care trebuie să te vaccinezi în fiecare an. Deşi se spune că boala COVID-19 nu este o 
gripă. 
 Vaccinarea preventivă constă în injectarea unei forme vii106, atenuate sau inerte a agentului patogen care se 
presupune că provoacă boala pentru care se doreşte imunizarea, în scopul obţinerii unui răspuns „imunitar“ 
precoce al organismului. Astfel că atunci când organismul omenesc se va confrunta cu boala adevărată să fie 
pregătit să o combată şi să o învingă. Însă în acest caz al COVID-19 se va apela la o tehnică nouă, neutilizată până 
acum la scară mare, numită I.G.T. (Imunization by gene transfer - imunizare prin transfer de gene) care constă în 
modificarea genetică a organismului uman astfel ca acesta să recunoască genele agentului patogen în scopul 
distrugerii de mecanismele „imunitare“ ale organismului. Conform tuturor regulilor ştiinţei această metodă se 
numeşte inginerie genetică şi nu vaccinare. Acest fapt este demonstrat indirect şi de faptul că noul „vaccin“ trebuie 
făcut şi celor care au suferit de boala COVID şi au scăpat cu viaţă. Ori în domeniul geneticii se cunosc foarte 
puţine lucruri la nivel public şi puţina practică anterioară cunoscută a demonstrat şi în alte cazuri că este 
imprevizibilă. Problema principală a modificărilor genetice este că nu sunt stabile pe timp îndelungat şi nu se ştie 
cum vor evolua în viitor. Acest lucru a fost constatat deja la plantele modificate genetic folosite pe scară largă în 
agricultură. 
 Mulţi oameni văd genomul în mod mecanic, ca un tipar prins în cuie, ceea ce nu este adevărat. Dar asta este o 
altă poveste. 
 Fireşte aceste informaţii sunt însă mai vechi. Probabil că problema s-a rezolvat între timp dar noi nu ştim pentru 
 că nu se publică aşa ceva şi este ţinut la secret. Faptul că specialiştii importanţi din mediul medical oficial, 
politicienii, presa oficială şi funcţionarii publici, toţi la fel, numesc în mod mincinos această procedură vaccinare 
este suficient ca să dea de gândit tuturor celor care mai gândesc cu capul lor şi să ridice nişte semne grave de 
întrebare. Mai ales că toţi pe la televizor se chinuiesc din toate puterile să ne convingă că nu este modificare 
genetică. Dacă nu era modificare genetică de ce se foloseşte A.R.N107.-ul mesager? La ce este nevoie de 
adjuvantul Polyethylene glycol108 sau prescurtat PEG? Etc. Etc. Pentru cei care se mai îndoiesc am să redau puţin 
mai jos imaginea schematică a mecanismului de lucru al tehnologiei mRNA de pe site-ul: 
 https://www.medscape.com/infectiousdiseases 
şi tot aşa, cei care vor să ştie mai mult, despre întreaga tehnologie a vaccinurilor A.D.N., să caute şi la adresa: 
 https://www.medscape.com/viewarticle/715527_8 
unde se poate citi întreg articolul cu titlul: „The Emerging Role of DNA Vaccines“ (Rolul emergent al vaccinurilor 
A.D.N.), din care se poate constata şi care sunt posibilele probleme, atâtea câte le prevăd cei care au scris articolul. 
Acest site este unul al medicinei oficiale unde sunt înscrişi foarte mulţi doctori care dezbat toate domeniile 
medicale şi noile descoperiri. Deci nu este un site de cercetători exotici ai conspiraţiilor. Este ceva cât se poate de 
oficial. 
 
 
 

 
104 În spatele afacerii cu ţânţarii a fost chiar „prietenul“ nostru Bill Gates. 
105 Nici în cazul gripei sezoniere nu s-a demonstrat contagiozitatea acesteia. Şi nici producătorii vaccinurilor antigripale nu susţin 
eficacitatea acestora contra gripei. Scrie şi pe prospectul vaccinului. 
106 A spune despre un virus că este viu este o contradicţie în termeni. Aşa zisul virus nu este decât un deşeu organic fără viaţă. 
107 Acid ribonucleic. A.R.N.-ul ca şi A.D.N. -ul (acid dezoxiribonucleic) fac parte din aşa zisele gene. 
108 Această lipidă uşurează pătrunderea mRNA în celulă şi stabilizează modificarea genetică. Substanţa în sine este foarte periculoasă şi 
poate provoca multe neplăceri. 



 
 
 
 

 
 
 Din imaginea de mai sus se poate vedea foarte bine cum vectorul A.D.N. (D.N.A. în engleză) intră în nucleul 
celulei şi modifică genomul care apoi foloseşte A.R.N. mesager (mR.N.A. în engleză). De fapt cei care vor citi şi 
celălalt articol „The Emerging Role of DNA Vaccines“ vor înţelege şi mai bine tehnologia pentru că acolo lucrurile 
sunt explicate în detaliu. Chiar şeful Moderna, Tal Zaks a admis că se face o modificare a A.D.N.-ului cu ajutorul 
tehnologiei mRNA în prezentarea pe care a făcut-o cu mulţi ani în urmă la Ted Talk în 2017. Filmul se mai găseşte 
pe YouToube şi se numeşte: „Moderna boss: mRNA jabs are "rewriting the Genetic Code" we call it "information 
therapy" (Ted 2017)“ (în română - „Şeful Moderna: vaccinul mRNA rescrie codul genetic ceea ce noi numim 
terapie informaţională“) 
 Adresa de internet este: 
 https://www.youtube.com/watch?v=lfXItfe07Wc&feature=emb_logo 
 https://youtu.be/lfXItfe07Wc 
 Iar pentru cine nu vrea să înţeleagă care sunt posibilele efecte să citească şi studiul intitulat „Modified RNA has 
a direct effect on DNA“ (adică: A.R.N.-ul modificat are un efect direct asupra A.D.N.-ului) publicat la adresa: 
 https://phys.org/news/2020-01-rna-effect-dna.html 
 Acest ultim studiu este produs de nişte cercetători de la Universitatea din Oslo, în 29 ianuarie 2020. 
 Deci concluzia importantă la noul aşa zis vaccin este că medicina oficială vrea să modifice genetic organismul 
omului ca să producă singur ceva care să stimuleze aşa zisul sistem imunitar, care nu există, şi astfel ca să reziste 
la un virus care nu s-a demonstrat că există. Există doar în imaginaţia virusologilor. Adică se vaccinează omul ca 
să reziste la un virus care nu există. Fireşte, nu este nimic nou sub soare cu această nouă acţiune! De exemplu, de 
peste 60 de ani se vaccinează oamenii contra poliomielitei şi pojarului109. Existenţa viruşilor care se presupune că 
provoacă aceste boli nu s-a demonstrat ştiinţific niciodată. Conform tuturor normelor internaţionale ale ştiinţei. 
Niciodată! 
 Aşa că, în concluzie, toţi cei care spun că noua injecţie, supranumită vaccin, nu modifică genetic celula mint. 
Adică MINT! 
 Şi apoi iată ştiri aici: 
 https://edition.cnn.com/2020/12/09/europe/french-army-soldiers-technology-ethics-scli-intl-scn/index.html 
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109 În Germania mai există încă un premiu continuu de 100000 (una sută mii!) de euro lansat în 24 noiembrie 2011 de către virusologul 
german Stefan Lanka pentru cine poate să demonstreze ştiinţific existenţa virusului care provoacă pojarul. Doctorul David Bardens a 
încercat să-l obţină în 2012 şi cum nu a adus dovada ştiinţifică a fost respins de cei care au oferit premiul. Atunci doctorul a dat în 
judecată pe ofertanţi şi a pierdut procesul după recursul din 2016 la înalta curte de justiţie a Germaniei, regiunea Stuttgart. În cursul 
procesului s-a constatat şi că Institutul Robert Koch din Germania, care se ocupă de bolile infecţioase şi este instituţie de stat, a încălcat 
legislaţia existentă în Germania, şi anume paragraful nr. 4 al legii Infection Protection Act care obligă instituţia respectivă să producă 
teste despre aşa zisul virus al pojarului şi să publice rezultatele. Deci cine crede în viruşi şi vaccinuri şi poate să demonstreze ştiinţific 
existenţa acestora poate să câştige acest premiu. Încă mai este valabil. Şi 100000 de euro sunt bani mulţi! Ce mai staţi pe gânduri? 
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 Titlul articolului este: „French army gets ethical go-ahead for bionic soldiers“ (adică, în limba română: „Armata 
franceză primeşte un acord etic pentru soldaţii bionici“). 
 La fel şi aici: 
https://edition.cnn.com/2016/03/07/politics/pentagon-developing-brain-implants-cyborgs/index.html 
 Titlul articolului este: „U.S. military spending millions to make cyborgs a reality“ (adică în limba română: 
„Armata S.U.A. cheltuie milioane pentru a transforma cyborgii în realitate“. Ştirea asta este din anul 2016). 
 Şi la fel la: 
„https://www.techtimes.com/articles/254752/20201204/china-super-soldiers-captain-america-warriors-allegedly-
works-through-biological.htm“ 
 Titlul articolul este: „China Super Soldiers: Captain America-Like Warriors Allegedly in the Works Through 
'Biological Tests'“ (adică, în limba română: „Super soldaţii Chinei: se presupune că sunt în lucru, prin teste 
biologice, războinici asemănători căpitanului America“ - eroul din filmul de ficţiune Căpitanul America care era 
un om cu nişte puteri supranaturale ca efect al modificărilor genetice) 
 Mai pe limba noastră, în aceste ştiri este vorba de experimente pe oameni pentru producerea de super-soldaţi. 
Aceasta se va face prin implantarea în creierul oamenilor a unor cipuri electronice şi prin modificarea genetică a 
lor. Iată că se poate şi chiar se produce aşa ceva. Şi dacă se poate cu militarii de ce să nu se poată şi cu civilii? De 
ce nu s-ar produce un cetăţean model care să corespundă cerinţelor primei fiare? Super-cetăţeanul model! Trăieşte 
numai 35 - 40 de ani, vârstă la care poate încă să muncească mult, nu ia pensie, nu are nimic în proprietate, nu face 
copii, munceşte tot timpul, nu mănâncă carne, mănâncă numai produse artificiale fabricate de industrie, nu 
gândeşte nimic şi execută ordinele fără să zică o vorbă de împotrivire. Hopa! Dar astea nu sunt condiţiile cerute de 
Agenda 2030? 
 Poate unii vor zice că nu se poate ca să facă cineva experimente pe oameni. Numai fasciştii lui Hitler au făcut 
aşa ceva dar omenirea a corectat crima şi i-a pedepsit pe făptaşi. Dar experimente pe oameni se fac de cel puţin 
120 de ani. Cele care sunt bine documentate şi există dovezi clare pentru ele. Din cauză că mai sunt şi altele mai 
vechi sau mai noi care nu sunt aşa bine documentate. De exemplu, în S.U.A. companiile farmaceutice au făcut 
experimente pe oameni încă de la începutul secolului XX. Şi guvernul american la fel. Cine se îndoieşte şi vrea să 
se convingă mai bine să citească cartea „The Plutonium Files: America's Secret Medical Experiments in the Cold 
War“ (Dosarele plutoniului: Experimentele medicale secrete americane din războiul rece) de autoarea Eileen 
Welsome şi are să găsească mai mult decât atât. Printre altele şi experimentul care s-a făcut pe nişte copii din 
America prin hrănirea acestora cu cereale - fulgi de ovăz mai exact - contaminate cu substanţe radioactive. 
 Aici permiteţi-mi o observaţie: dacă s-a făcut aşa ceva copiilor ce milă vor avea de noi, de creştini? Sau de 
bătrâni? 
 Guvernul american a făcut chiar şi un experiment colectiv îndelungat pe populaţia insulelor Marshall pentru a 
studia efectul căderilor radioactive de la bombele atomice. Nimeni nu a fost pedepsit pentru aceasta. 
 Deci companiile farmaceutice americane au folosit tot timpul deţinuţi pentru a testa medicamentele pe ei. Este 
mult mai ieftin! Sovieticii la fel. Chinezii tot timpul. Fasciştii lui Hitler la fel. Etc. 
 Când au fost judecaţi la procesul de la Nuremberg cei cca. 500 de medici ai lui Hitler, sub acuzaţia că au făcut 
experimente pe oameni, au adus ca dovadă în ajutorul lor practica medicilor din Statele Unite ale Americii, unde 
deţinuţii sunt tot timpul folosiţi la experimente medicale şi este legal. Fireşte că dovada nu i-a ajutat cu nimic pe 
doctorii fascişti şi unii au fost executaţi iar alţii au făcut ani grei de închisoare. Şi aceeaşi procurori şi judecători 
americani care i-au condamnat pe doctorii fascişti la Nuremberg s-au întors în America unde nu au incriminat şi 
condamnat pentru aceleaşi delicte nici o companie farmaceutică. 
 Dar, în ciuda atâtor informaţii accesibile oricui, nimeni dintre cei care ar trebui să pună întrebări, nu o face. 
Doar pe ici, pe colo mai există câţiva specialişti şi analişti care se opun dar cine să-i audă? Că la televiziuni nu-i 
primeşte nimeni iar pe internet aceştia sunt cenzuraţi. 
 Bineînţeles, ca să vorbeşti despre aceste noi injecţii şi să demonstrezi ceva despre ele îţi trebuie foarte mult 
timp, dar şi nişte cititori care să poată înţelege multe lucruri de natură ştiinţifică. Acest lucru nu este posibil decât 
cu foarte puţini oameni. Eu o să încerc să informez oamenii, cât de cât, dar nu pot să-i şi conving prin demonstraţii 
decât dacă aceştia sunt credincioşi şi buni cunoscători ai credinţei. Ca să găseşti în aceste timpuri şi oameni bine 
credincioşi dar şi buni cunoscători ai ştiinţelor este foarte greu şi aceştia sunt foarte puţini. 
 Deci ca să vorbim de aşa zisul vaccin împotriva COVID-19 trebuie mai întâi să vorbim puţină teologie. Am 
văzut mai înainte cum la Cartea Apocalipsei capitolul XIII o fiară îi sileşte pe toţi de pe pământ să îşi pună pe 
trupul lor şi un semn fără de care nu vor putea cumpăra sau vinde. Vedem de asemenea cum Sfintele Scripturi spun 
şi acestea: 
 „Şi al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte 
semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui, va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în 
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potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul 
chinului lor se suie în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi 
oricine primeşte semnul numelui ei.“ (sf. Ioan Evanghelistul, Cartea Apocalipsei, cap. XIV, 9 -11) 
 Vedem din acest pasaj că cel care „se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe 
mâna lui“ va suferi condamnarea la pedeapsa veşnică dar va suferi şi aici în viaţa aceasta. Acest lucru se 
demonstrează prin faptul că se spune că „...nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei 
şi oricine primeşte semnul numelui ei“. Ori existenţa zilelor şi nopţilor nu este posibilă decât în viaţa aceasta 
pământească. Dar după aceasta, în viaţa de după moarte, cei care vor merge la rai vor fi în lumină tot timpul iar cei 
care merg la iad vor fi în întuneric110 tot timpul. Fără pauze, fără concediu. 
 Deci supunerea către şi primirea semnului primei fiarei pe trupul omului va produce şi în această viaţă 
pământească lipsa odihnei şi chinul. Dar este suficientă numai supunerea şi fără primirea semnului. Cum ar fi 
acum. Oamenii se supun şi îşi fac injecţia. Nu au încă semnul pe mână sau pe frunte. Ca să producă aceste chinuri 
prima fiară şi slujitorii ei au avut deja la dispoziţie două metode. 
 Prima este prin distrugerea condiţiilor de trai. 
 A doua este prin injectarea unor otrăvuri în corpul oamenilor prin care să se provoace boli cronice sau moarte 
chinuitoare. Acest lucru s-a făcut şi până acum prin vaccinare. 
 Foarte mulţi oameni şi mai ales copii au şi murit din cauza acestor vaccinări. De asemenea şi mai mulţi au fost 
aceia care au suferit de tot felul de boli cronice sau de invaliditate, ceea ce le-a făcut viaţa un adevărat chin. Fireşte 
mulţi dintre cei care au fost vaccinaţi mai puţin, au suferit mai puţin. Dar cei care au fost vaccinaţi în copilărie de 
foarte multe ori au o incidenţă a bolilor cronice mult mai mare decât cei care nu au fost vaccinaţi sau au fost 
vaccinaţi puţin. 
 Cum am văzut în Statele Unite ale Americii, ţara unde se fac cele mai multe vaccinări din lume, sunt şi cei mai 
mulţi oameni care suferă de boli cronice. De asemenea S.U.A. este şi ţara cu cea mai mare mortalitate infantilă şi 
mortalitate în prima zi de viaţă111 dintre toate ţările dezvoltate. Dacă nu mă înşel, în acest clasament, S.U.A. este 
pe acelaşi loc cu Uganda, ţară africană în care condiţiile de viaţă sunt foarte rele. Nu la fel se întâmplă cu Japonia 
unde nu se fac vaccinări până la vârsta de doi ani şi în rest este la alegere, dacă, între timp, nu cumva s-a schimbat 
situaţia şi la ei. Astfel că Japonia este pe primul loc în lume având cea mai redusă rată de mortalitate infantilă. 
 Fireşte declaraţiile oficiale spun că vaccinarea este cea care a mărit durata de viaţă medie a populaţiei. Ceea ce 
este fals. Vaccinarea este cea care a micşorat durata medie de viaţă şi a degradat starea de sănătate a populaţiei. Ce 
a mărit durata de viaţă au fost îmbunătăţirea alimentaţiei, a condiţiilor igienice - canalizare, wc-uri igienice, etc. - 
asigurarea de apă potabilă şi în general condiţiile de trai mai bune de care au beneficiat oamenii. Acestea se pot 
demonstra uşor prin mai multe statistici. 
 În S.U.A., ca şi în celelalte ţări, statul este cel care plăteşte daune - bineînţeles din banii colectaţi prin 
impozitare din banii populaţiei - celor care au suferit reacţii adverse din cauza vaccinurilor. Numai că în S.U.A. 
aceasta nu se face pe cale normală în justiţie ci s-au înfiinţat tribunale speciale (V.A.E.R.S. - „Vaccine Adverse 
Event Reporting System“ - adică sistem de raportare a evenimentelor adverse ale vaccinurilor) care să judece 
aceste cazuri. Aceste tribunale de vaccinuri au legi speciale, diferite de cele ale sistemului de justiţie general, 
reglementări care limitează mult cazurile când cineva poate primi despăgubiri din cauza efectelor adverse ale 
vaccinurilor. Şi dacă aceasta nu era suficient, sistemul medical american - deşi este cel mai modern şi mai 
informatizat din toată lumea - nu are un mecanism de raportare obligatorie a efectelor adverse ale vaccinurilor ci 
aceasta este lăsată pe seama conştiinţei medicilor. Deci raportarea efectelor adverse ale vaccinurilor este voluntară 
şi doctorii pot refuza să raporteze. Şi cum tuturor le este frică să vorbească de aşa ceva, din cauză că un medic care 
îndrăzneşte să atribuie reacţii adverse vaccinurilor păţeşte tot felul de lucruri neplăcute112, aceste daune provocate 
de vaccinuri sunt neraportate în marea lor majoritate. Studii oficiale au demonstrat că doar cca. 1 % din cazurile de 
reacţii adverse sunt raportate. La următoarele adrese puteţi găsi unele dintre acestea: 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4632204/ 

 
110 „Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.“ (Sfânta 
Evanghelie după Matei, cap. XXV, 30). Şi tot aşa: „3. Nici un blestem nu va mai fi. Şi tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi în ea şi 
slugile Lui Îi vor sluji Lui. 4. Şi vor vedea faţa Lui şi numele Lui va fi pe frunţile lor. 5. Şi noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de 
lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor.“ (Cartea 
Apocalipsei, cap. XXII) 
111 Aceasta nu se întâmplă din cauza calităţii scăzute a asistenţei la naştere ci din cauză că imediat ce se naşte, copilului i se face un 
vaccin. Fireşte doctorii şi sistemul medical dau vina pe altceva, dar studii independente au dovedit că vaccinurile sunt cele care provoacă 
aceste decese de cele mai multe ori şi în plus pot duce la transformarea copilului într-un invalid pe viaţă. 
112 De exemplu, sunt clinici medicale private în care cca. 80% dintre veniturile obţinute provin din vaccinuri şi primele aferente. Cum ar 
fi ca acei medici să refuze să mai facă vaccinuri? 
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 https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1615747/ 
 Şi chiar şi în aceste condiţii foarte restrictive tribunalul V.A.E.R.S. care judecă reclamaţiile privind efectele rele 
ale vaccinurilor, tot a fost forţat să plătească, din anul 1986 până acum, aproape 5 (cinci) miliarde de dolari daune. 
Fireşte din banii poporului, nu din banii companiilor farmaceutice113. 
 De asemenea în cazul campaniilor de vaccinare în masă, când sunt vaccinaţi sute de mii sau milioane de copii 
în acelaşi timp, şi cazurile de reacţii adverse se înmulţesc proporţional, conducerea superioară a administraţiei de 
sănătate redenumeşte bolile care apar din cauza vaccinării sau boala împotriva căreia se face vaccinarea şi 
continuă să apară în ciuda vaccinului, astfel ca să se declare boala respectivă eradicată. Din cauză că de obicei 
vaccinurile, în afară de reacţiile adverse, provoacă chiar bolile împotriva cărora se face vaccinul. Şi cum ar putea fi 
altfel? Dacă injectezi în corpul copilului otrava, toxina care provoacă boala unui om, cei care au o sănătate mai 
precară sau o constituţie mai slabă, vor dezvolta aceeaşi boală în momentul când peste toxinele deja existente în 
cantitate mare în organism se injectează altele suplimentar. De asemenea din cauza toxinelor conţinute în vaccinuri 
acestea mai provoacă şi alte boli. De exemplu, vaccinul împotriva variolei (smallpox – în engleză) provoacă 
deseori sifilis, paralizie, lepră şi cancer. 
 Deci în concluzie, dacă vaccinarea obişnuită produce atâtea daune, injecţia de acum trebuie să fie mult mai rea 
pentru că nu se limitează doar la introducerea de otrăvuri114 în organism ci încearcă să modifice chiar natura 
organismului prin modificarea structurii celulelor. Chiar şi slujitorii primei fiare din instituţiile de sănătate se 
aşteaptă la multe efecte rele din partea acestor noi injecţii. Astfel Administraţia pentru Alimentaţie şi Medicamente 
(Food and Drug Administration - F.D.A.) din S.U.A. care aprobă folosirea alimentelor şi medicamentelor în 
America a emis un plan pentru monitorizarea siguranţei şi eficacităţii vaccinurilor COVID-19 unde la lista 
posibilelor efecte adverse ce trebuiesc urmărite sunt enumerate următoarele: 
 - Guillain-Barré syndrome (sindromul Guillain-Barré) 
 - Acute disseminated encephalomyelitis (Encefalomielita acută diseminată) 
 - Transverse myelitis (Mielită transversă) 
 - Encephalitis /myelitis / encephalomyelitis /meningoencephalitis / meningitis / encepholapathy (Encefalită / 
mielită / encefalomielită / meningoencefalită / meningită / encefalopatie) 
 - Convulsions/seizures (Convulsii / spasme) 
 - Stroke (accident vascular cerebral) 
 - Narcolepsy and cataplexy (Narcolepsie - cădere bruscă în somn cu halucinaţii şi cataplexie - paralizie sau 
slăbiciune extremă a muşchilor) 
 - Anaphylaxis (reacţie alergică puternică) 
 - Acute myocardial infarction (infarct miocardic acut) 
 - Myocarditis/pericarditis (miocardită şi pericardită - inflamaţii puternice ale vaselor de sânge ale muşchilor 
inimii şi ale membranei inimii) 
 - Autoimmune disease (boli autoimune) 
 - Deaths (moarte) 
 - Pregnancy and birth outcomes (probleme ale sarcinii şi naşterii la femei) 
 - Other acute demyelinating diseases (alte boli acute ale demielinăzării  
nervilor) 
 - Non-anaphylactic allergic reactions (Reacţii alergice non-anafilactice) 
 - Thrombocytopenia (scăderea trombocitelor din sânge) 
 - Disseminated intravascular coagulation (Coagulare intravasculară diseminată) 
 - Venous thromboembolism (Tromboembolism venos) 
 - Arthritis and arthralgia/joint pain (Artrită şi artralgie / dureri articulare) 
 - Kawasaki disease (boala Kawasaki) 
 - Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (Sindromul inflamator multisistem la copii) 
 - Vaccine enhanced disease. 
 Nu am să explic ce este fiecare. Din cauză că ar dura prea mult şi ar trebui descrise fiecare în parte cu 
mecanismul care le produce din cauza otrăvurilor din vaccinuri. Ce trebuie ştiut este că aceste simptome, boli şi 

 
113 În anul 1986 a fost adoptată de congresul american o lege prin care companiile producătoare de vaccinuri nu mai sunt obligate să 
plătească daune celor care suferă reacţii adverse de pe urma vaccinurilor ci acest lucru îl va face statul. Să mai spună cineva că nu se 
poate ca aceste companii să controleze politicienii! 
114 Vaccinurile obişnuite conţin multe otrăvuri printre care unele foarte dăunătoare cum ar fi săruri de aluminiu şi mercur al căror efect 
nociv este demonstrat chiar şi de medicina oficială. Dar cine să oprească pe fabricanţii de vaccinuri? Proprietarii acestora conduc lumea. 
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decese sunt şi dintre cele provocate în mod obişnuit de vaccinurile clasice. De altfel autorii listei lasă să se 
înţeleagă că lista este supusă schimbărilor şi se pot aştepta în cazul vaccinului anti-COVID şi alte efecte adverse în 
afara celor enumerate. 
 Dacă se face o simplificare a acestor posibile efecte adverse se poate observa că majoritatea lor sunt efecte ale 
atacării sănătăţii sistemului nervos al omului. În afară de faptul că îl face pe om client permanent al spitalelor, 
aceste efecte adverse sunt de fapt şi scopul real al vaccinurilor clasice. Ca să producă un fel de handicapat mintal 
cu posibilităţi reduse de gândire115. De exemplu, numărul din ce în ce mai mare de bolnavi de autism care apar în 
ţările aşa zis civilizate cu o rată de vaccinare foarte înaltă dovedeşte că operaţiunea a reuşit în mare parte. 
Simptomele acestei boli, autismul, nu sunt declarate decât la cei care sunt în stare foarte gravă. Dar în general toţi 
cei care s-au vaccinat cu mai multe vaccinuri suferă şi ei de aceleaşi simptome dar în forme mai uşoare în funcţie 
de numărul de vaccinuri şi tăria organismului. Simptomele caracteristice autismului sunt: capacitatea scăzută de 
reacţionare la nivel social (adică oamenii nu mai sunt aşa sociabili şi prietenoşi, sau în cazurile mai grave chiar se 
feresc să aibă relaţii cu alţi oameni), probleme de comunicare verbală şi nonverbală (adică oamenii nu sunt în stare 
să-şi exprime dorinţele şi ideile în faţa altor oameni), o lipsă de interes pentru alte activităţi şi un interes mai mare 
doar pentru nişte activităţi neuzuale, stereotipe şi repetitive (cum ar fi, de exemplu, şi statul toată ziua cu telefonul 
în mână), etc.. Fireşte mai sunt şi alte cauze care pot produce sau potenţa efectele autismului. De exemplu 
utilizarea telefoanelor portabile, a televizoarelor sau a computerelor la copii de vârste foarte fragede. Din cauza 
aceasta se străduiesc aşa de mult şi slugile primei fiare din guverne ca să introducă învăţământul online. Ca să 
producă cât mai mulţi handicapaţi mintal ce pot fi făcuţi mai uşor sclavi. Efectul dezastruos al privitului ecranelor 
de orice fel - calculator, telefon, televizor, etc. - este studiat şi se cunoaşte foarte bine. De altfel statisticile arată că 
în ritmul şi la condiţiile actuale, fără introducerea învăţământului online, până în 2025 vor deveni autişti cu forme 
severe circa 80 la sută din băieţii născuţi şi circa 50 la sută din totalul copiilor. Asta nu înseamnă că ceilalţi nu vor 
suferi de aşa ceva. Asta înseamnă doar că ceilalţi vor suferi forme mai uşoare. 
 În plus de toate aceste probleme expuse până acum, care se pot vedea şi studia, se pune problema încrederii în 
cei care fabrică vaccinurile ca şi în cei care le aprobă. De exemplu, numai firma Pfizer, care va furniza şi injecţiile 
pentru ţara noastră, are un trecut plin de toate crimele. Cine doreşte să vadă toată lista crimelor şi amenzilor plătite 
de firma Pfizer, pentru fiecare dintre ele, se găseşte aici: 
 https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?parent=pfizer 
 Şi deşi are o aşa mare influenţă în politică fiind în proprietatea primei fiare firma Pfizer nu a putut împiedica să 
fie amendată până acum cu aproape cinci miliarde de dolari (4712210359) pentru corupţie, etc. Aşa de scandaloase 
şi de evidente erau faptele criminale! Adică, în cazul că ar fi fost în America un sistem de justiţie absolut corect, 
această firmă ar fi dispărut de mult şi toată conducerea ei ar fi fost în închisoare până acum. Dar aşa, fiindcă îi 
apără mulţi corupţi din politică şi administraţie, au scăpat doar cu amenzile. Oricum, amenzile respective sunt bani 
de ţigări şi gumă de mestecat comparat cu profiturile uriaşe ale firmei. 
 Tot aşa şi firma AstraZeneca din Marea Britanie care va fi o mare producătoare de vaccinuri împotriva COVID. 
În numai 20 de ani aceasta a plătit amenzi în valoare de 1148775284 dolari. Adică peste un miliard de dolari. Lista 
este aici: 
 https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?parent=astrazeneca 
 De asemenea firma Moderna (numele provine de la tehnologia respectivă „modified R.N.A.“) nu a produs nici 
un vaccin până acum şi este în strânsă legătură cu departamentul apărării din S.U.A. şi cu chinezii. Există oare un 
om cu mintea întreagă pe planetă care să aibă un strop de încredere în departamentul apărării din S.U.A. şi în 
partidul comunist chinez? 
 Tot aşa şi cei care aprobă medicamentele şi vaccinurile. Cum ar fi F.D.A. (Administraţia pentru alimentaţie şi 
medicamente) din America care are şi ea o lungă istorie a corupţiei şi criminalităţii. De exemplu, jumătate din 
medicamentele aprobate de F.D.A. trebuie retrase din circulaţie în cca. cinci ani de la aprobarea lor din cauza 
reclamaţiilor şi efectelor otrăvitoare sau mortale ale acestora. Mai pe la începutul/mijlocul secolului XX retragerea 
unor medicamente de pe piaţă de către F.D.A. putea să dureze şi 15-16 ani de la constatarea nocivităţii lor. Mulţi 
îşi închipuie că specialiştii de la F.D.A. cercetează ei înseşi medicamentele şi vaccinurile respective şi apoi le 
aprobă. Ceea ce este absolut fals! Specialiştii F.D.A. doar citesc studiile furnizate de companiile farmaceutice, 
prin care acestea justifică valoarea vindecătoare a medicamentelor şi tratamentelor, şi apoi le aprobă la consum. 

 
115 De curând în S.U.A. s-a ajuns în situaţia că pentru prima oară în istorie - de când se fac aceste statistici - coeficientul general de 
inteligenţă raportat la sexe s-a inversat. Înainte băieţii erau întotdeauna superiori fetelor. Acum fetele sunt în general mai inteligente decât 
băieţii. Asta din cauză că boala cunoscută sub numele de autism îi afectează mai mult pe băieţi decât pe fete. Unii cercetători spun că 
acest lucru s-a făcut intenţionat de către producătorii de vaccinuri dar nu există suficiente indicii şi studii ca să demonstreze acest lucru. 
În afară de dorinţa evidentă a acestor fabricanţi de a face cât mai mult rău oamenilor. Într-adevăr o lume unde ar fi cât mai multe femei la 
conducere este mult mai uşor de condus şi de robit. 
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Adică îi cred pe cuvânt pe cei care le fabrică. Au încredere în ei. De asemenea orice companie farmaceutică poate 
plăti o sumă de bani în plus pentru a grăbi procesul de aprobare al F.D.A. Şi la fel, la conducerea F.D.A. sunt 
numiţi numai oamenii preferaţi de companiile farmaceutice. În ultima vreme aceştia sunt aleşi chiar dintre cei care 
au lucrat la companiile farmaceutice. După ce şi-au terminat mandatul la F.D.A. aceşti specialişti se întorc înapoi 
la lucru, de această dată pe posturi de conducere cu salarii mai grase ca înainte, tot la aceleaşi companii 
farmaceutice de unde au plecat. Şi ca să fie totul perfect, în acest caz al noilor injecţii s-a renunţat la unele condiţii, 
cum ar fi verificarea efectelor pe termen lung ale acestora, dându-se vina pe gravitatea bolii şi urgenţa găsirii unui 
remediu. 
 De asemenea nimeni nu ştie ce este în vaccinuri cu adevărat în afară de cei care-l fabrică. În zadar citeşti 
prospectul pus la dispoziţie de fabricant. Cine poate ştii cu adevărat ce este în ele? Din cauza pretenţiei firmelor 
farmaceutice de a fi protejate prin drepturi de autor acestea îşi apără secretul de fabricaţie şi este interzis prin lege 
de a se analiza compoziţia vaccinurilor. Dacă faci acest lucru fără autorizarea companiei care fabrică vaccinul şi 
numai pe loturi furnizate special de aceasta, indiferent ce găseşti în ele, instanţa de judecată te condamnă la ani 
grei de închisoare. Şi poţi găsi în vaccin şi bomba atomică că instanţa de judecată nu va ţine cont de acest aspect şi 
tot te va închide în închisoare. Aşa este legea, îţi va spune judecătorul! 
 Dar mai sunt şi doctori adevăraţi care nu ţin seama de riscuri şi calcă aceste legi. Cum ar fi cazul Asociaţiei 
Medicilor Catolici din Kenya care au descoperit că vaccinul anti-tetanos116 administrat în Kenya între anii 2014 - 
2015 conţinea substanţe special adăugate ca să inducă infertilitatea în femei. Adică să nu mai poată face copii. 
Acest vaccin a fost administrat în Kenya la 2,3 milioane de fete şi femei aflate la vârsta fertilităţii. Doctorii au fost 
intrigaţi şi alertaţi de faptul că vaccinul trebuia făcut în cinci doze consecutive la interval de cinci-şaşe luni117. 
Ceea ce nu se mai întâmplase până atunci. Toată acţiunea este descrisă şi bine documentată aici: 
 https://www.globalresearch.ca/mass-sterilization-kenyan-doctors-find-anti- 
fertility-agent-in-un-tetanus-vaccine/5431664 
 În articolul cu titlul: 
 „″Mass Sterilization″: Kenyan Doctors Find Anti-fertility Agent in UN Tetanus Vaccine“ (Adică: ″Sterilizare în 
masă″: Doctorii kenyeni găsesc agent împotriva fertilităţii în vaccinul antitetanos al Organizaţiei Naţiunilor Unite - 
de fapt al lui Bill Gates şi compania) 
 Ca să nu vă mai obosiţi cu cititul şi cu cercetatul surselor118 şi legăturilor, pe scurt, istoria a fost aşa. După ce au 
devenit suspicioşi, doctorii de la Kenya Catholic Doctors Association au colectat fiole de vaccin anti-tetanus din 
mai multe centre de vaccinare din diverse regiuni ale Kenyei pentru a elimina posibilitatea ca toate să fie din 
acelaşi lot. După aceea le-au dat la un laborator în Africa de Sud şi acel laborator a constatat că erau contaminate 
cu un agent împotriva HCG (hormonul fertilităţii umane). Fireşte, gangsterii de la guvern şi din ministerul kenyan 
al sănătăţii au făcut tot ce au putut ca să contrazică versiunea medicilor papistaşi. Dar doctorii catolici aveau 
dovada de la un laborator independent de Kenya şi cu vaccinuri reale care se făceau femeilor pe teren.  Nu trimis 
pe căi oficiale de companiile farmaceutice.  Bineînţeles că există şi aşa zise „vaccinuri“ special concepute doar 
pentru a preveni sarcina la femei. Faci o injecţie la câteva luni şi nu mai faci copii. Că doar sarcina la femei este o 
„boală“ care trebuie prevenită şi medicina oficială se ocupă cu succes şi cu mare glorie şi de profilaxia „bolilor“. 
Posibilitatea de a induce infertilitatea cu ajutorul unui „vaccin“ era cunoscută încă din anul 1989. Iată aici studiul 
ştiinţific respectiv: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1385402/pdf/immunology00140-0096.pdf 
 Iar despre aspectul conspirativ al problemei „vaccinului“ din Kenya am să vă ofer un articol pe această temă, 
bine întocmit, de către musulmani. Aceştia sunt cei mai interesaţi de fertilitate şi pentru că religia islamică 
presupune şi folosirea naşterii de cât mai mulţi copii pentru a cuceri lumea. Copiii sunt îndoctrinaţi şi fanatizaţi 
încă de mici ca să-i urască şi să-i ucidă pe infideli şi astfel lumea ajunge să fie umplută numai de musulmani. Deci 
nu numai prin război şi terorism cum cred unii. Iată aici articolul: 
 http://www.missionislam.com/health/vaccinebirthcontrol.htm 
 În articol veţi vedea că aceeaşi satanişti colcăie prin spatele întregii operaţiuni cu infertilitatea din Kenya ca şi 
acum cu operaţiunea COVID. Deci am dat această sursă ca să nu zică cineva: iar ne-ai dat articole scrise de 
teoreticieni ai conspiraţiei, din ăia pletoşi şi tatuaţi? Şi tocmai de la musulmani? Fireşte că şi de la ei! Ca să se 
vadă că sunt şi alte religii care luptă împotriva conspiraţiilor şi îşi dau seama de ele. Chiar dacă prin faptele lor se 
supun diavolului, musulmanii sunt şi ei tot victime ale demonilor şi slujitorilor lor. Sunt şi ei nişte bieţi oameni 

 
116 Dacă doctorii papistaşi ar fi cercetat mai cu atenţie despre vaccinul anti-tetanos, înainte să participe la campania de vaccinare, ar fi 
descoperit că acesta nu funcţionează şi că toată teoria din jurul tetanosului este falsă. 
117 Ca să inducă infertilitatea permanentă! 
118 http://www.cmq.org.uk/CMQ/2015/Feb/kenyan_catholic_drs_statement.html 
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care sunt îngrijoraţi de soarta lor. Deci diavolul nu este un înger bun. El este întruchiparea tuturor relelor. Cei care 
se aliază cu demonii sperând că măcar aici în viaţa aceasta se vor bucura de toate bunătăţile pământului se înşeală 
amarnic. Diavolul vrea să suferi şi aici şi mai ales să suferi şi după moarte, chiar dacă la vedere pare prieten cu 
tine. 
 Dar să continuăm. 
 Vaccinurile şi ce conţin ele au mai fost cercetate şi de alţii. Doi cercetători italieni, Antonietta M. Gatti şi 
Stefano Montanari, au publicat pe data de 23 ianuarie 2017 în International Journal of Vaccines and Vaccination 
(Jurnalul internaţional al vaccinurilor şi vaccinării) articolul intitulat: „New Quality-Control Investigations on 
Vaccines: Micro and Nano-contamination“ (Control nou de calitate al vaccinurilor: micro şi nano-contaminare) 
 Studiul a fost preluat şi de alte publicaţii medicale şi poate fi găsit şi aici: 
 https://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf 
 În acest studiu cercetătorii se concentrează pe găsirea contaminanţilor de natură anorganică care nu sunt 
declaraţi explicit de producători. Fireşte că vaccinurile clasice conţin o varietate foarte mare de contaminanţi şi de 
origine organică. Asta din cauza procesului specific de fabricaţie care se face utilizând tot felul de ţesuturi de la 
animale şi chiar celule de la fetuşi umani avortaţi. Şi nici aceşti contaminanţi organici nu sunt declaraţi deşi a fost 
demonstrată ştiinţific, deseori, prezenţa lor în vaccinuri. 
 Deci cercetătorii italieni au analizat doar 44 de tipuri de vaccinuri utilizate în două ţări, Italia şi Franţa, din care 
24 s-au găsit contaminate. Nu o să vă plictisesc cu descrierea întregului articol ci am să vă dau numai una din 
concluziile autorilor. Citez: 
 „Aşa cum se întâmplă cu toate corpurile străine, în special cu cele aşa de mici, ele induc o reacţie inflamatorie 
care este cronică din cauză că majoritatea acestor particule nu pot fi degradate. Mai mult, efectul corona-proteină 
(datorită unei interacţiuni nano-bio [18]) poate produce particule compozite organice/anorganice capabile să 
stimuleze sistemul imunitar într-un mod nedorit [19-22]. Este imposibil să nu adăugăm că particulele de 
dimensiunea observată adesea în vaccinuri pot pătrunde în nucleele celulare şi pot interacţiona cu ADN-ul119.“ 
 Deşi autorii studiului încearcă să nu se pună rău cu companiile farmaceutice şi declară că nu cred că această 
contaminare este intenţionată, totuşi efectul inflamator şi reacţiile de tip autoimun este comun tuturor vaccinurilor. 
Dar ce puteau să facă şi ei? Le este şi lor frică de mâna lungă şi atot-puternică a transnaţionalelor farmaceutice. Şi 
într-adevăr această mână a ajuns şi la ei din cauză că laboratorul lor a fost percheziţionat de poliţie, le-au confiscat 
tot felul de lucruri şi ei au fost cercetaţi de anchetatori. Sfârşitul întregii istorii nu-l cunosc pentru că nu am mai 
găsit ştiri despre ei. Probabil că acum cei doi stau cuminţi, poate chiar la închisoare, tac frumuşel din gură ca să nu 
li se întâmple ceva şi mai rău. 
 Despre vaccinuri au vorbit mulţi împotrivă dar aceştia sunt de obicei doctori şi cercetători independenţi care 
sunt pe faţă, public, împotriva vaccinurilor. Totuşi ca să vedeţi cât de duplicitari sunt ceilalţi doctori care susţin că 
vaccinurile sunt bune şi sigure am să vă dau şi un mic exemplu de la cei care susţin în public cauza vaccinurilor 
„salvatoare de vieţi“. Astfel omul de ştiinţă, care este un şef la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, dr. Soumya 
Swaminathan, are pe internet un videoclip, publicat de O.M.S. în 28 noiembrie 2019, în care face reclamă la 
vaccinuri. În acest scurt film doctoriţa respectivă afirmă cu tărie şi convingere că vaccinurile sunt foarte eficiente, 
foarte sigure şi că toată lumea trebuie să se vaccineze. Nici o îndoială nu există în discursul acestei aşa zise 
doctoriţe. Vaccinurile sunt sigure şi eficace în mod absolut! Dotată cu un talent actoricesc deosebit ea reuşeşte să 
inducă ascultătorilor multă încredere în vaccinuri vorbind la fel ca un zeu coborât din Olimp ca să reverse adevărul 
peste gloata de muritori. Filmul îl puteţi viziona aici: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Q2daHNASfLo 
sau aşa: 
 https://youtu.be/Q2daHNASfLo) 
 După câteva zile, pe data 02 decembrie 2019, aceeaşi aşa zis doctoriţă şef la O.M.S. prezidează întâlnirea la 
nivel înalt a specialiştilor din domeniul vaccinării (WHO Global Vaccine Safety Summit December 2019) privind 
siguranţa vaccinurilor. Când participanţii au început să vorbească între ei s-a schimbat toată istoria cu 180 de 
grade. Unii dintre ei au început să pună întrebări. Şi încă întrebări din acelea la care nu răspunde nimeni în public 
ci numai în spatele uşilor închise. Numai din analiza întrebărilor, oricine care ascultă cu atenţie, va trage o 
concluzie cu totul şi cu totul diferită de varianta oficială oferită publicului larg. Adică gangsterii respectivi, care 
susţin public vaccinarea ca fiind sigură şi eficientă, habar nu au dacă ce spun este adevărat sau nu. Selecţiuni din 
această conferinţă se pot viziona aici: 
 https://www.youtube.com/watch?v=V4ysYn5TYxc 

 
119 Păi sunt şi vaccinuri moderne contra COVID care folosesc nanoparticule pentru a obţine acelaşi efect ca şi vaccinul cu A.R.N. 
mesager. 
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 sau aşa: 
 https://youtu.be/V4ysYn5TYxc 
 Cineva a dorit să facă o faptă bună şi a tradus şi în limba română pentru cei care nu ştiu limba engleză şi filmul 
îl găsiţi aici: 
 https://www.youtube.com/watch?v=AjvJ1xfwDOw 
sau aşa: 
 https://youtu.be/AjvJ1xfwDOw 
 Deci aceasta este nivelul moral al celor care susţin vaccinarea şi vaccinează lumea. În public spun una şi între ei 
vorbesc altceva şi fac altceva. Mă mir că acest ultim film nu a fost încă şters de YouTube. Probabil din cauza 
pandemiei mafia de la cenzura YouTube nu a avut timp să se ocupe de el. Sunt prea ocupaţi cu cenzura celor care 
încearcă să demonstreze că pandemia este o legendă. Oricum filmul respectiv are numai cca. 7000 de vizualizări şi 
nu pune în pericol pe nimeni. Ia să fi fost o manea cu un manelist celebru. Să fi văzut atunci câte milioane de 
vizualizări ar fi avut! 
 Aş putea să continui cu exemplele despre vaccinuri foarte mult dar nu acesta este scopul acestei scrieri. Este 
suficient doar să demonstrăm că nu există boli transmisibile de la un om la altul. Cine vrea să ştie mai mult despre 
vaccinuri şi are timp poate să citească o carte scrisă în limba română de o doctoriţă româncă pe această temă. 
Cartea o găsiţi aici, fie pe hârtie fie în format electronic: 
http://www.pentruviatacluj.ro/vaccinurile-preventie-sau-boala-o-noua-patologie-pediatrica-dr-christa-todea-gross-
editura-christiana-2012 
 Cartea este scrisă de doamna doctor Christa Todea-Gross şi se numeşte „VACCINURILE: PREVENŢIE SAU 
BOALĂ? - O noua patologie pediatrică“ şi a apărut la Editura Christiana - 2012. Doamna doctor Todea-Gross era 
şi dânsa la fel ca şi ceilalţi doctori. Ignorantă şi credulă în legendele pe care le-a auzit la facultate. Din cauza 
aceasta şi-a vaccinat amândoi copiii, fiind foarte zeloasă şi credincioasă în dogma oficială. Abia după ce cei doi 
copii ai ei au ajuns handicapaţi a început să-şi pună întrebări. Şi a aflat adevărul. Acesta era acolo la îndemâna 
tuturor, pe internet, în studii ştiinţifice şi analize critice. Dar trebuie mai întâi să te îndoieşti de dogmele ce ţi s-au 
propovăduit la şcoală şi de ce se face în mod oficial ca să poţi merge mai departe. Şi cum cei mai mulţi nu se 
îndoiesc, totul merge înainte. Dacă tu nu păţeşti nimic şi banu‘ curge morman, de ce să faci valuri? De ce să pierzi 
atâta timp? 
 Îmi pare foarte rău pentru doamna doctor şi mi-e milă şi de bieţii ei copilaşi. Dar nu are pe cine să dea vina 
pentru faptul că acum va duce povara, toată viaţa ei, a doi copii care nu se pot îngriji singuri. Trebuie să se uite în 
oglindă şi să zică: „numai tu eşti de vină!“ Mai greu va fi cu Dumnezeu. Dar prin cartea pe care a scris-o şi a dat-o 
lumii a obţinut jumătate din iertarea divină. Şi, la fel ca şi tâlharul de pe cruce care a mărturisit fărădelegea sa şi a 
primit iertarea, va trebui şi dânsa să lucreze şi cealaltă jumătate ca să ajungă la limanul mântuirii. Căci după 
mărturisire tâlharul mărturisitor a trebuit să rabde chinul de pe cruce, zdrobirea fluierelor picioarelor şi moartea. 
Tot aşa şi doamna doctor a început să simtă efectul mărturisirii. Am auzit că a fost anchetată de colegiul medicilor 
sau aşa ceva. Nu prea am informaţii complete despre acest lucru şi nu ştiu dacă i s-a mai permis să lucreze în 
domeniul medical. Sigur este că acea carte încă se mai găseşte pe internet la adresa respectivă. Cât s-o mai găsi!
 Pentru cei care mai ştiu şi limba engleză există pe internet şi o altă carte foarte, foarte bună, despre vaccinuri. 
Aceasta este scrisă de doctor Suzanne Humphries şi Roman Bystrianyk şi se numeşte: „Dissolving Illusions: 
Disease, Vaccines, and The Forgotten History“ (Dizolvarea iluziilor: boli, vaccinuri şi istoria uitată). 
 Cel mai bun luptător împotriva vaccinurilor este dr. Sherri J. Tenpenny care are propria pagină de internet la 
adresa: 
 https://www.drtenpenny.com/ 
 Aceasta este considerată de O.M.S. ca cel mai periculos antivaccinist. Cărţile de referinţă ale acesteia sunt: 
„Saying No to Vaccines: A Resource Guide for All Ages“ şi „FOWL! Bird Flu: It's Not What You Think“. Mai sunt 
şi multe altele. Cine vrea poate să adâncească studiile. Dar nu uitaţi! Anti-vaccinist nu înseamnă că este şi luptător 
împotriva sistemului. Poate să însemene doar că încearcă să lupte împotriva efectelor negative produse de 
vaccinuri pe care foarte mulţi le văd dar puţini au curajul să le critice. Deci anti-vaccinist nu înseamnă şi că 
respectiva persoană luptă şi cu teoria germenilor producători de boli şi moarte. Pentru a lupta împotriva teoriei 
bolilor contagioase trebuie foarte mult curaj. Căci mafia medicală luptă cu toate puterile împotriva celor care se 
opun dogmelor ei. Una este să spui că vaccinurile nu sunt bune şi alta este să spui că nu există boli transmisibile. 
Pentru prima nu este nevoie de mare curaj fiindcă este voie de la „poliţie“. Toată lumea ştie că medicamentele au 
şi efecte adverse dar mai ştie şi că „beneficiile“ depăşesc cu mult pagubele. Şi deci eşti „precaut sau eşti prost“. 
Dar să spui că nu există boli transmisibile este cu totul altceva. Este lupta dintre adevăr şi minciună. Şi atunci intră 
în arenă chiar diavolul. Şi cu acesta nu se pot lupta cei slabi şi fără virtuţi căci diavolul va mobiliza toată ceata 
slujitorilor lui împotriva celui care luptă pentru adevăr. 
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 Deci, iată că nimic bun nu se poate aştepta nici de la noile injecţii aşa cum nu se putea aştepta nici de la cele 
vechi. Numai că de data aceasta nu vor mai fi oameni vaccinaţi care nu vor avea efecte adverse vizibile. Toţi vor 
suferi efectele acestora mai devreme sau mai târziu. De altfel şi cei care oferă informaţiile - aprobate de stat şi de 
specialiştii în sănătate despre aceste noi injecţii - au trebuit să avertizeze populaţia că noile vaccinuri vor provoca 
stări de febră, inflamarea locului injecţiei, dureri de cap, dureri în încheieturi şi în muşchi, etc. la toţi cei injectaţi. 
Dar li se spune oamenilor să nu se alarmeze că trece repede şi nu are urmări. Ca să nu se sperie oamenii şi să nu 
mai vrea să se injecteze. Dar nu este aşa! De exemplu, când omul face febră, aceasta nu este o boală în sine - care 
trebuie tratată cu medicamente împotriva temperaturii - ci este o metodă de auto-vindecare a organismului ca 
răspuns la alte cauze nocive care au provocat reacţia de apărare a organismului. Căci febra este un lucru bun şi nu 
trebuie combătută ci folosită. Ci cauza febrei trebuie combătută. 
 Medicina oficială, în general, nu se adresează cauzei bolii ci simptomului, ceea ce duce la agravarea bolilor, în 
general, pentru că, de exemplu, febra are un rol foarte mare în vindecarea trupului. Febra trebuie stimulată şi chiar 
produsă în anumite cazuri. Nu trebuie oprită! Numai că trebuiesc luate nişte precauţii. Deci febra ne dă nouă de 
ştire că ceva rău se întâmplă în organism şi odată depăşită această stare nu se ştie ce mai rămâne după aceea dacă 
nu se elimină cauza. Ce este important de ştiut este că toţi, dar absolut TOŢI oamenii injectaţi cu noul „vaccin“ vor 
suferi aceste efecte nedorite chiar dacă pe moment nu se va întâmpla nimic. Nu va mai fi ca înainte, când unii care 
au avut o sănătate de fier şi o alimentaţie corectă au trecut prin vaccinare fără daune prea mari şi au trăit mai 
departe. Problema majoră a injectării de acum este că aceste efecte adverse se vor observa mult prea târziu pentru 
a se putea face o legătură cu noul „vaccin“. Cei care vor pot urmări efectele adverse ale injectării împotriva 
COVID pe sit-ul V.A.E.R.S. (https://vaers.hhs.gov/) şi astfel îşi pot da seama de fenomen. Chiar dacă numai un 
mic procent - ca şi în trecut - din efectele adverse care au loc vor fi raportate. 
 Merită menţionată aici, la aşa zisa vaccinare anti COVID, şi opinia unui renumit doctor german privitor la noua 
injecţie. Despre aceste noi vaccinuri profesorul german Sucharit Bhakdi - care a lucrat în domeniul microbiologiei 
şi virusologiei aproape 50 de ani şi este un om de ştiinţă care crede în virusuri şi în vaccinuri - a spus, întrebat de 
un reporter dacă se va vaccina cu noua injecţie, că:  „Fireşte că NU! Doar nu sunt NEBUN?“120

 Şi acesta este un medic foarte cunoscut în meseria lui care a protestat în presă de multe ori şi i-a scris şi Angelei 
Merkel actualul cancelar al Germaniei pentru a protesta împotriva carantinei. 
 Şi apoi trebuie să gândim şi în ansamblu. Dacă este vorba să se vaccineze toată planeta trebuie să vedem toată 
fotografia. 
 S-a spus chiar în presă că virusul ar fi fabricat de oameni şi chiar s-a indicat cu degetul spre chinezi. Această 
ipoteză a provenienţei artificiale a bolii COVID-19 nu are nici un fundament ştiinţific adevărat din cauză că, în 
primul rând, cum am spus, organismul uman este creat de Dumnezeu în aşa fel încât să fie imposibil de atacat de 
boli infecţioase externe, transmisibile de la unul la altul. 
 Al doilea contra-argument împotriva veridicităţii acestei ipoteze ar fi că, şi în cazul imaginar că aşa ceva ar fi 
posibil, această armă biologică ar fi fost imposibil de utilizat şi controlat în lumea reală ca să aibă efect doar asupra 
virtualilor adversari. Adică doar asupra noastră, ăştia mulţi şi proşti. Arma respectivă ar fi distrus, în aceeaşi 
proporţie, atât pe adversari (adică pe noi) pe aliaţi (adică guverne, doctori, jurnalişti, poliţişti, etc. – în limbajul 
consacrat al primei fiare aceştia se numesc tovarăşi de drum pentru că ei doar ajută prima fiară să ia puterea după 
care sunt aruncaţi la gunoi) cât şi pe agresori (adică oamenii din prima fiară) la fel. Pur şi simplu, cei care ar fi 
putut scăpa ar fi fost doar cei care s-ar fi putut izola total de contactul cu ceilalţi, înainte de lansarea armei 
biologice, în incinte cu cel mai înalt grad de securitate biologică. Şi apoi după ce agentul biologic ucigător s-ar fi 
epuizat nu ar mai fi rămas în urma lui decât o planetă în ruină distrusă în mare proporţie, sau în totalitate, de 
deşeurile radioactive provenite de la cele 442 de centrale nucleare în funcţiune răspândite pe toată planeta. Căci 
centralele nucleare sunt nişte uzine care nu pot fi oprite şi lăsate în paragină ca orice alte fabrici obişnuite. Odată 
ce ai pornit o centrală nucleară combustibilul nuclear al acesteia, chiar şi epuizat, trebuie supravegheat, răcit şi 
întreţinut pe perioade de mii de ani! Şi dacă mor oamenii care ştiu să facă acest lucru cine se va mai îngriji de 
acestea? 
 Deci, cui i-ar fi folosit o astfel de planetă? Căci recuperarea totală a planetei se va putea face doar după mii de 
ani. Uitaţi-vă doar la dezastrul de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobâl. Au trecut 35 de ani de atunci şi tot 

 
120 Acest profesor motivează refuzul prin pericolul foarte mare de a păţi o boală gravă autoimună în urma vaccinării. În urma unui astfel 
de fenomen, de obicei, se întâmplă că mori în câteva zile şi nu există nimic care să te salveze. De fapt nu există boală autoimună. Această 
boală este o altă invenţie a vacciniştilor şi virusologilor. Dar în anumite condiţii se pot declanşa în organism nişte furtuni inflamatorii 
ucigătoare care nu pot fi tratate în nici un fel. Cei care au foarte multe vaccinuri făcute în viaţa lor, cei care au făcut noua injecţie, cei care 
suferă de intoxicaţie acută cu metale grele, cei care lucrează foarte mult timp în condiţii grele de poluare electromagnetică, etc. vor putea 
fi expuşi la unde radio cu ajutorul noilor tehnologii 5G şi vor dezvolta şi ei o boală „autoimună“. În câteva zile aceştia vor muri şi nimeni 
nu va şti de ce. Şi iar se va da vina pe vreun virus. 
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nu se poate trăi acolo. Şi acesta a fost o catastrofă limitată rapid doar la regiunea respectivă prin sacrificiul a sute 
de mii de oameni care au plătit cu viaţa şi cu sănătatea lor pentru a stopa efectele. 
 Povestea cu arma biologică, cu virusul ucigaş şi cu supravieţuirea doar a celor care au antidotul este doar o 
poveste inventată în laboratoarele de propagandă ale studiourilor cinematografice. Conform teoriei oficiale orice 
virus care provoacă o boală la om nu poate fi decât mortal. Nu există nici un mecanism în corpul omenesc care să 
oprească un virus să se răspândească în toate celulele organismului conform aceloraşi mituri. Teoria cu sistemul 
imunitar mai bun sau mai slăbit care ne apără sau ne abandonează viruşilor este şi ea tot o poveste inventată ca şi 
celelalte. 
 Această imposibilitate a creării de arme biologice bazate pe viruşi o demonstrează indirect şi istoria. Dacă ar fi 
fost posibilă existenţa unei asemenea arme ea ar fi fost deja folosită până acum. Este foarte uşor să infiltrezi în 
populaţia ţintă pe care vrei să o distrugi nişte bolnavi infecţioşi sau să catapultezi peste zidurile cetăţii inamice 
cadavre ale unor oameni morţi de o boală transmisibilă ca să declanşezi dezastrul. Iar pentru punerea în aplicare a 
planului au existat destui oameni sceleraţi şi psihopaţi la conducerea lumii care ar fi fost capabili de asemenea 
fapte. 
 Este drept, în vremurile moderne, au existat multe tentative pentru inventarea unor asemenea arme. De exemplu 
în anul 1943, la apogeul celui de-al doilea război mondial, armata japoneză a înfiinţat o divizie de arme biologice. 
Aceasta a făcut experimente pe prizonierii chinezi cu scopul de a produce o armă prin care doar populaţia chineză, 
presupus inferioară din punct de vedere evoluţionist, să fie eradicată sau cel puţin limitată, pentru a produce spaţiu 
vital poporului japonez considerat o rasă superioară de către ideologii evoluţionişti japonezi din acea perioadă. 
 Nici americanii nu s-au lăsat mai prejos şi sub pretextul că trebuie să fie pregătiţi la eventualele descoperiri ale 
japonezilor au înfiinţat şi ei o instituţie asemănătoare. S.U.A. a continuat cercetările şi în perioada următoare celui 
de-al doilea război mondial şi a întreprins multe operaţiuni cu experimente pe oameni, în mod ilegal. La fel s-a 
întâmplat cu sovieticii şi cu chinezii. Dar până la urmă nimeni nu a reuşit să producă altceva mai mult decât arme 
chimice şi nucleare. Aşa că cei care vor să reducă populaţia planetei au trebuit să se mulţumească până acum doar 
cu metodele clasice de otrăvire ale oamenilor amestecându-le mâncarea, apa, aerul, medicamentele, etc. cu 
substanţe toxice şi poluându-le mediul cu radiaţii electro-magnetice şi radiaţii ionizante. 
 Dar fiinţa umană s-a dovedit a fi foarte rezilientă şi omenirea, nu numai că a reuşit să supravieţuiască 
războaielor şi otrăvirii, dar chiar s-a şi înmulţit per total. Este adevărat însă că planul depopulării a reuşit, parţial, 
doar în ţările din categoria întâia, aşa zis dezvoltate, care acum suferă un dezastru demografic cu toate urmările 
nefaste ale acestuia. Dar oamenii din ţările dezvoltate nu fac aşa mulţi copii din cauza traiului zilnic care nu le 
permite acest lucru. Adică scăderea demografică este obţinută cu metode social-economice. Aşa că inamicii 
omenirii au venit acum cu această stratagemă a pandemiei COVID-19 ca soluţie finală. Fără această pandemie nu 
poate fi introdusă metoda obligatorie a vaccinării pentru toată populaţia planetei, singura posibilitate de control a 
populaţiei prin ucidere în masă, controlabilă perfect, şi care să poată fi ascunsă suficient de mult pentru a nu trezi 
suspiciunile populaţiei. Această cale este şi singura posibilă deoarece organismul uman are foarte multe 
mecanisme de apărare împotriva factorilor agresivi externi dar este lipsit de apărare la agenţii toxici introduşi 
direct în fluxul sanguin. Fiindcă una este să introduci otrava pe gură împreună cu mâncarea, apa şi aerul şi alta 
direct, în sânge. Ca să obţii acelaşi efect ca otrăvirea prin injectare cu mâncare, băutură şi aer ar fi trebuit doze 
uriaşe de otravă care s-ar fi putut descoperi de către oameni şi cei care ar fi introdus otrava ar fi fost pedepsiţi. 
Deci oamenii se adaptează la aceste otrăvuri şi trăiesc chiar destul de mult înainte să moară din cauza acestora. 
Exemplul cel mai clar este alcoolul. Mulţi ajung să bea şi doi litri de votcă pe zi şi tot trăiesc destul de mult. Dar 
dacă injectezi în sângele omului alcool el moare imediat după doze foarte mici. În plus împreună cu vaccinarea 
obligatorie pot fi introduse şi alte metode de control necesare împlinirii planurilor diavoleşti ale stăpânilor 
planetei. 
 Deci dacă s-ar fi putut fabrica o armă biologică ca să omoare şi să reducă populaţia planetei printr-o boală 
transmisibilă aceasta nu ar fi putut fi fabricată decât de către laboratoarele controlate de prima fiară. Numai aceasta 
are banii necesari pentru o finanţare aşa de mare, de multe sute de miliarde de dolari. Şi de asemenea şi specialiştii 
respectivi. Fiindcă nici aceştia nu se găsesc pe toate drumurile. Şi dacă slugile primei fiare ar fi reuşit şi ar fi 
produs o boală ucigaşă transmisibilă uşor, de la un om la altul prin aer, dar de care să fie protejaţi doar ei prin 
diverse metode extreme, de ce s-ar mai fi chinuit prima fiară după aceea să cheltuiască iar alte miliarde de dolari 
ca să producă şi un vaccin împotriva acesteia? Doar puteau să spună că nu există niciun remediu împotriva 
acesteia! Şi apoi nu le-ar fi rămas nimic de făcut decât să aştepte până ar fi murit cât mai mulţi şi ar fi rămas numai 
cei foarte sănătoşi şi puternici care s-ar fi putut adapta. Dar pentru că nu există posibilitatea să omori oamenii 
printr-o boală transmisibilă nu a rămas decât varianta cu injectarea de otrăvuri în trup, poluarea şi radiaţia 
electromagnetică. Dar ca omul să accepte injectarea trebuie să-l sperii foarte tare. Şi asta face pandemia. Îi sperie 
pe oameni de moarte! 
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 Dar unii spun că nu este aşa! 
 Că au făcut totuşi virusul ucigaş ca să sperie oamenii cu scopul de a îi forţa pe aceştia să cumpere vaccinul şi 
astfel ca să facă cineva foarte mulţi bani. Dar toate fabricile de medicamente sunt într-un fel sau altul dependente 
de prima fiară, dacă nu sunt chiar în proprietatea ei directă, acestea fiind cele mai multe. Pentru că nu este 
monopol mai mare pe planetă decât cel medical! Şi acest monopol câştigă trilioane de dolari pe an. Mult mai mult 
decât toată industria militară la un loc. La ce îi trebuie primei fiare atâţia bani? Ce să facă cu ei? Căci toată 
omenirea datorează acum băncilor proprietate ale primei fiare cca. 275 de trilioane de dolari. Adică 275000 de 
miliarde de dolari. Această cifră se scrie complet aşa: 275000000000000 de dolari. 
 De asemenea prima fiară are în proprietate şi o cantitate uriaşă de aur şi controlează toată piaţa aurului şi minele 
respective. La fel ca şi piaţa tuturor materiilor prime de orice fel. Numai în Filipine sunt depozitate peste 400000 
de tone metrice de aur într-un depozit păzit de armata S.U.A.121. Şi dacă mai vrea, prima fiară poate să-şi emită 
câţi bani vrea având în proprietate băncile, care asta fac. Emit bani din nimic. Ca să nu mai spun că în viitor toate 
ţările vor trebui să se împrumute în continuare de la băncile primei fiare şi deci vor plăti tribut în continuarea 
acesteia. 
 Deci nu-i trebuie primei fiare nici un ban în plus şi a fabricat povestea cu pandemia ca să-i sperie pe oameni şi 
să-i convingă să se lase injectaţi. Numai astfel se poate reduce populaţia lumii şi produce omul nou adaptat la 
cerinţele stăpânilor planetei. Aşa că şi această poveste cu provenienţa militară a virusului care provoacă COVID-
19 a fost inventată şi vehiculată tot de slugile primei fiare. Acest basm ajută foarte bine legenda COVID în mai 
multe feluri. Primul este că cimentează în mintea poporului legenda existenţei reale a virusului ucigaş. Al doilea că 
sporeşte teama acestuia faţă de viruşii ucigaşi din cauză posibilităţii ca cineva să mai facă şi alţii. Şi în al treilea fel 
pentru că creează un motiv fezabil pentru conflictul cu China în cazul că operaţiunea COVID eşuează în vreun fel. 
Adică nu se vor vaccina destui. Atunci varianta războiului va fi foarte atrăgătoare ca să împiedice pierderea puterii 
de către prima fiară. Războiul, pandemia, terorismul, etc. sunt cele mai bune metode pentru întărirea muşchilor 
slăbiţi ai statului-dumnezeu ca efect al aflării adevărului despre faptele ucigaşe ale guvernului de către populaţia 
ignorantă. Trecutul istoric a demonstrat-o din plin. 
 Creştinii trebuie să mai ştie şi că, din toate vremurile, visul de aur al tiranilor a fost ca să aibă un instrument de 
control perfect al slugilor lor. Acesta a fost deseori imaginat sub forma otrăvirii cu o otravă lentă a celor care le 
sunt robi care să omoare după o perioadă de timp destul de mare de la înghiţire şi la care să existe un antidot 
cunoscut numai de stăpânul cel mare. Nu execuţi poruncile sau nu mai eşti de folos, atunci stăpânul nu-ţi dă 
antidotul la vremea potrivită şi mori din cauza otrăvii122. 
 Poate că asta este şi schema de acum? Sunt destule indicii pentru a demonstra aceasta. Oare modificarea 
genetică de la noile injecţii nu face şi acest lucru? Astfel că după ce faci vaccinul va trebui să accepţi şi alte injecţii 
la diverse perioade regulate ca să nu mori sau să te îmbolnăveşti mai rău. În plus, este posibil şi ca cei care primesc 
vaccinurile în continuare vor trăi mai puţin123, maxim până la o vârstă de 40-50 de ani, atât cât vor mai putea fi 
folosiţi, nu vor mai putea face copii, după care vor muri şi nu vor mai prezenta o povară pentru societate la 
bătrâneţe. Iar cei care nu se injectează şi nu mai sunt de folos sau se opun planurilor fiarei pot fi ucişi şi prin 
diverse alte metode. Iar lumii la televizor li se va spune că aceştia au murit din alte cauze şi nu din cauza injecţiei. 
Având televiziunile şi internetul sub control, prima fiară poate spune orice şi nimeni nu are mijloace ca să o 
contrazică. 
 Mai departe. 
 Din cauză că nu circulă prea multă informaţie, în mod oficial, despre aceste noi injecţii trebuie să aflăm ce ar 
putea conţine din alte surse, ca să ne dăm seama ce efecte ar putea produce în organism. Una dintre substanţele 
care are cele mai mari şanse să apară în aceste noi injecţii este „luciferaza“. Aceasta este o enzimă care produce 
bioluminiscenţă. Aşa cum produc lumină şi licuricii, dar mai puţin intensă şi care nu se vede cu ochiul liber. Aici 
este studiul prin care s-a testat această substanţă pe şoareci şi efectul acesteia durează cel puţin două luni: 
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1690918/ 
 Din studiu se poate vedea şi că şoarecii au fost modificaţi genetic. Procesul se numeşte „transfection“, în 
engleză. Sunt foarte mari şanse ca această enzimă luminiscentă să fie introdusă în injecţie din cauză că stăpânii 
planetei nu au încredere în slugile lor din sistemul medical. Ei îi cunosc foarte bine pe aceştia. Doar ei i-au crescut, 
învăţat şi selecţionat! Şi deci ştiu foarte bine cât sunt de criminali şi corupţi, că nu se vor vaccina şi că nu se vor 

 
121 Din cauza aceasta are armata americană atâtea baze militare aşa de puternice acolo şi nu vrea să plece. 
122 Acesta este deja modul de lucru al stăpânilor de acum cu slugile mai mărunte din servicii secrete sau alte organizaţii care se ocupă cu 
lucrurile murdare la adăpostul întunericului. Sunt multe mărturii care susţin acest lucru. 
123 Cineva care s-a injectat susţine că şi-a făcut o analiză genetică înainte şi după vaccinare. După vaccinare i s-a spus de către 
specialiştii respectivi că telomerii genelor arată ca la un om de 70 de ani deşi el este de 35 de ani. Informaţia poate fi adevărată în 
principiu dar trebuie verificată în mai multe cazuri ca să poată fi confirmată. 
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feri să primească mită ca să declare pe unul sau pe altul că este vaccinat. Fireşte dintre cei care au destui bani ca să 
dea şpagă. 
 Oricum aceştia vor încerca să evite să se vaccineze chiar ei înşişi şi se vor ajuta unii pe alţii, fără mită, ca să se 
declare vaccinaţi. Eu personal cunosc un spital unde tot personalul, de la portar până la director, cu doctori, 
asistente, surori, femei de serviciu, etc. au conspirat şi s-au declarat vaccinaţi în trecut, cu semnătură pe acte 
oficiale. Asta ca dovadă de cât de multă încredere au doctorii în vaccinuri. Pentru doctori vaccinurile sunt bune 
doar că să le dea altora. 
 Este adevărat că mai sunt şi mulţi doctori care chiar cred, din ignoranţă, că vaccinurile sunt bune şi sigure. Dar 
aceştia sunt din ce în ce mai puţini şi sunt mai mult dintre cei care nu fac vaccinuri la copii şi astfel nu văd efectele 
rele ale acestora. Deci iată că de data aceasta li s-a înfundat şi lor, tuturor slugilor primei fiare din sistemul de 
sănătate. Vor trebui să guste şi ei din propriul lor medicament. Dacă ar fi fost doctori adevăraţi şi i-ar fi interesat de 
viaţa oamenilor, de mult s-ar fi luptat împotriva legendei virusurilor şi a vaccinării şi nu s-ar fi ajuns în această 
situaţie. Dar pe ei nu i-au interesat decât banii. Acum, când este prea târziu, mulţi au început să facă scandal. În 
Germania şi Anglia s-au deschis de către doctori procese la tribunal împotriva guvernului. Circa 35000 de doctori 
din toate ţările au semnat o petiţie contra carantinei. Petiţia o găsiţi aici: 
 https://gbdeclaration.org/ 
 Dar degeaba! Toţi încearcă să demonstreze că COVID-19 nu este o boală transmisibilă mai rea decât gripa sau 
răceala şi că guvernul nu trebuia să carantineze societatea. Nici unul dintre aceştia care protestează nu pune la 
îndoială existenţa viruşilor producători de boli. Şi cum ar putea? Dacă ei toată viaţa au trăit boiereşte din banii 
câştigaţi din minciuna cu virusul şi din crimele pe care le-au făcut prin vaccinări cum vor putea acum să spună că 
nu există viruşi? Şi fiindcă nu luptă având adevărul de partea lor vor pierde sigur. Minciuna nu poate lupta cu 
minciuna şi adevărul să iasă învingător. Va învinge totdeauna minciuna mai mare! Din cauză că guvernul va putea 
oricând să convingă mulţimile ignorante şi fricoase că este mai bine „să fii precaut decât să fii prost“ şi oamenii 
vor continua să creadă în pandemie şi nu în cei care se i opun. 
 Dar să mergem mai departe. 
 În afară de faptul că vor folosi un instrument de control ca să fie siguri că cei care zic că s-au vaccinat chiar s-
au injectat stăpânii planetei vor apela şi la armată ca să forţeze şi să verifice injectarea oamenilor. Militarii sunt 
cele mai ascultătoare slugi ale primei fiare şi cei mai idioţi dintre toţi lacheii acesteia. Pentru bani aceştia îşi pun în 
pericol chiar viaţa şi mor ca să îndeplinească planurile de realizare a stăpânirii planetei de către prima fiară124. 
Militarii sunt cei care vor îndeplini ordinele ca nişte tancuri cărora le trage motorul, fără să gândească, şi îi vor 
injecta pe toţi şi chiar şi pe ei înşişi. De altfel lucrurile vor fi organizate în aşa fel încât oamenii vor fi injectaţi doar 
în centre special pregătite unde se vor afla în acelaşi timp mai mulţi doctori, lucrători sanitari, poliţişti, militari, 
etc. şi nu se va putea da nici un fel de mită. Să nu se aştepte nimeni ca numai doctorul de familie, singur, la el în 
cabinet, să facă injecţia. Nu va exista aşa ceva! În plus pentru creştini mita este absolut inacceptabilă. Dacă vor da 
mită, ca să fie declaraţi vaccinaţi fără să fie injectaţi cu adevărat, creştinii vor deveni complici la crimele primei 
fiare. Şi acest lucru este absolut imoral. Cartea Apocalipsei o spune foarte clar. Tot aşa din cauză că creştinii se vor 
declara vaccinaţi, televiziunile se vor lăuda că şi aceştia au luat injecţia şi îi vor da ca bun exemplu celorlalţi. Şi 
astfel şi mai mulţi oameni se vor vaccina. Dar cel care nu-i pasă de fraţii lui oameni nu se poate numi nici măcar 
creştin. Creştini sunt doar cei care îi iubesc pe toţi oamenii la fel. Mită pot da doar oamenii fără credinţă în 
Dumnezeu. 
 Fireşte mai poate exista şi altă situaţie. Ca atunci când guvernul va vedea că nu sunt suficienţi cei care vor să se 
injecteze să implice în operaţiune şi doctorii de familie pentru a atrage măcar pe cei care nu sunt prea convinşi 
împotriva vaccinării încât să se deplaseze la o mare distanţă de casă şi să piardă toată ziua ca să stea la cozile 
uriaşe de la centrele de vaccinare. Oricum aceşti doctori de familie sunt în marea lor majoritatea foarte bine spălaţi 
pe creier de educaţia din şcoală şi sunt adevăraţi credincioşi COVID şi astfel mulţi vor refuza şpaga. Dar nu toţi. 
Deci de abia atunci va putea exista posibilitatea de a da şpagă. Sunt unii acolo care nu ezită când este vorba de o 
nouă posibilitate de a câştiga bani. Oricum chiar dacă nu se injectează toţi care zic că s-au injectat guvernul tot va 
fi mulţumit cu îndeplinirea planului de vaccinări cerut de stăpâni căci ăsta este primul lucru important pentru 
prima fiară. Ca să existe o masă mare de oameni care să fie injectaţi pe care să o folosească împotriva celor care nu 
vor să se injecteze. 
 Oricum şpaga nu-şi va avea rostul în cazul că această enzimă este în injecţie. Pentru că un om injectat cu 

 
124 De exemplu, ce interes are un militar român ca să se ducă să lupte în Afganistan sau în Irak dacă nu are o minte idioată şi criminală 
de mercenar? Ca să nu mai spun că de două sute de ani şi mai bine toate războaiele au fost instigate şi finanţate de către bancherii primei 
fiare care au împrumutat bani tuturor părţilor aflate în conflict. Căci războiul este cea mai mare afacere posibilă şi prin el poţi schimba 
societatea cel mai repede. 
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această enzimă luminiscentă poate fi verificat de orice poliţist-miliţian cu mintea întunecată şi satanizată de păcate, 
cu ajutorul aplicaţiei de pe un telefon obişnuit, aşa cum are toată lumea. Dacă cineva nu a observat cu câtă plăcere 
şi mândrie au dat poliţiştii, aceste slugi loiale ale primei fiare, amenzi uriaşe pe perioada pandemiei pentru tot felul 
de nimicuri, cum ar fi faptul că cineva nu a purtat botniţă, atunci înseamnă că trăieşte pe altă lume. Nici dacă ar fi 
luat ei banii din amenzi acasă poliţiştii nu ar fi fost mai harnici de atât125. Nu degeaba se spune în limba română că 
prostul nu e prost destul dacă nu e şi fudul. 
 Ba mai mult, prima fiară a luat în considerare şi faptul că nu poate asigura în timp util injectarea tuturor. Pentru 
aceasta s-a inventat de mult un sistem de injectare cu ajutorul unor plasturi dotaţi cu ace foarte mici şi multe, aşa 
ca o periuţă. Aceste mici ace vor avea în ele şi vaccinul dar şi enzima luminiscentă. Numai că luciferaza sau alt 
pigment se va afla doar în unele ace care vor forma pe pielea celui injectat un fel de cod numeric, aşa cum sunt 
codurile126 de pe ambalajele mărfurilor. Acestea vor putea fi citite tot aşa, doar cu ajutorul unui simplu telefon, dar 
plasturii cu vaccinul se pot aplica chiar şi acasă de persoana care doreşte să fie „vaccinată“, fără ajutorul nimănui 
şi fără durere. Numai că acest lucru este posibil să se întâmple mai târziu şi nu în primul val de injectare. Dacă ar 
face acum aşa ceva nu se vor mai injecta oamenii pentru că vor fi prea mulţi cei care îşi vor da seama că 
operaţiunea seamănă prea mult cu cele descrise în Cartea Apocalipsei la cap. XIII. 
 Important pentru prima fiară este ca acum lumea să îşi facă injecţia. Odată făcută cei care sunt injectaţi acum nu 
vor mai avea încotro. Vor trebui să aleagă. Ori prelungirea vieţii chinuite şi mergerea la iad, ori moartea şi 
mergerea la rai. 
 În concluzie eu cred că este aproape sigur că acest biomarcher luminiscent, luciferaza, o să fie adăugat în 
injecţiile din acest prim val de vaccinare. Dacă nu în primul val cel puţin în al doilea sau următoarele până se va 
putea implanta un cip electronic de urmărire în trupul oamenilor. Dar, cred că nu va fi folosit de la început pentru 
verificarea celor vaccinaţi ca să nu producă suspiciuni în populaţie. Această părere mi s-a transformat în 
convingere atunci când guvernul a declarat că în primul val vor fi vaccinaţi mai întâi toate slugile din aparatul de 
stat. Cei care fac să funcţioneze statul. Adică militari, poliţişti, jandarmi, pompieri, doctori şi personal sanitar, etc. 
Pentru că prima fiară are nevoie ca aparatul statal să funcţioneze în continuare pentru a introduce următoarele 
măsuri de înrobire a populaţiei. Şi prin injectare se va obţine legarea tuturor acestora de stat. Toţi cei care sunt 
salariaţi la stat sunt în general şi oameni cu o foarte scăzută calitate morală şi nu vor putea refuza vaccinul din 
cauză că îşi vor pierde sursa de venit şi de putere şi vor ajunge ca şi ceilalţi oameni, săraci. Gândiţi-vă numai! De 
exemplu, unde mai poate să se ducă să lucreze un poliţist sau un doctor cu vârsta cuprinsă între 40 şi 50 de ani? Un 
om care nu ştie şi nu a lucrat niciodată în viaţa lui ceva util şi nici nu are vârsta de pensionare. Şi problema se pune 
şi aşa. Unde se vor duce să lucreze că nu îi va mai primi nimeni fără vaccin? Şi în plus din primăvara anului 2021 
va fi şi un şomaj imens din cauză că nu vor mai fi locuri de muncă. 
 Fireşte la televizor li se va spune oamenilor că din grijă pentru sănătatea lucrătorilor publici vor fi aceştia primii 
la injecţie din cauză că ei vin în contact cu o mulţime de oameni bolnavi. Dar nu este aşa! Căci vaccinarea nu este 
făcută ca să scape cu viaţă slugile din aparatul de stat. Că nu este niciun pericol ca aceştia să se infecteze şi să 
moară deoarece nu există nici o pandemie de COVID. Pandemia adevărată este de altceva. Ci scopul vaccinării 
acestora primii este unul mai ascuns dar pe care-l vom discuta în detaliu puţin mai târziu. 
 Şi logica naturală, nu numai dovezile teologice, ne îndeamnă să credem că prima fiară nu va încerca, de prima 
dată, să-i ucidă pe cei care se vaccinează cu noua injecţie, aşa cum afirmă greşit unii analişti independenţi ai 
conspiraţiilor. Cei care se injectează primii sunt tocmai idioţii folositori de care are nevoie prima fiară pentru 
edificarea stăpânirii ei. Faptul că aceştia se supun este dovada prin care îşi manifestă voinţa de a face orice pentru 
a-şi menţine actualul statut social. Pe când cei care nu se vaccinează, chiar dacă nu toţi o fac din acelaşi motiv bun, 
sunt cei care se opun primei fiare şi care pot provoca probleme mai târziu. De ce i-ar ţine prima fiară în viaţă şi 
sănătoşi pe cei care nu i se supun? 
 Este adevărat că guvernul a anunţat şi că îi va injecta în primul val şi pe bătrâni pe motivul că are grijă de ei, că 
sunt mai slabi. Dar motivul este şi aici cu totul altul. Bătrânii sunt pensionari şi nu pot refuza injectarea pentru că 
nu pot munci şi nu pot trăi fără pensie. Căci fără injecţie şi certificat de vaccinare nu vor mai putea lua pensia. Din 
rândul pensionarilor se vor putea produce şi un număr mai mare de morţi pentru viitoarele valuri de pandemie. Ei 
sunt rezervorul de morţi ce poate fi folosit pentru a menţine pandemia. Fără morţi pandemiile nu pot înfricoşa 
oamenii. În plus pensionarii sunt categoria de oameni dintre care se pot ridica unii mai înţelepţi care îi pot deştepta 
pe tineri. Şi guvernul nu are nevoie de oameni înţelepţi, ci numai de idioţi folositori. În limba noastră este şi o 

 
125 Eu mă întreb, aşa ca prostul! Cât de întunecat la minte să fii ca să te sileşti aşa de tare ca să-ţi construieşti propria spânzurătoare, ţie şi 
copiilor tăi? Oare miliţienii nu-şi dau seama că şi ei vor trăi în lumea pe care o construiesc? 
126 În limbaj tehnic acestea se numesc coduri QR. Sunt pătrăţelele acelea cu puncte multe aranjate în tot felul de forme care se găsesc pe 
ambalaje. 



vorbă: dacă tinerii ar şti şi bătrânii ar putea altfel va arăta lumea! De asemenea, alt motiv ca guvernul să încerce să 
scape de pensionari este că aceştia chiar au ajuns o povară pentru prima fiară din cauza scăderii natalităţii în toate 
ţările dezvoltate. Pur şi simplu, sistemul de pensii este deja falit şi nesustenabil. Foarte curând, când criza 
economică din primăvara anului 2021 va intra în faza acută, pensia va fi înlocuită cu o formă de ajutor social egală 
pentru toţi pensionarii. Ceva cu care să poţi supravieţui, cât de cât, până la cealaltă plată. Oricum jumătate din 
pensionarii din România sunt deja la acest nivel. De aceea este necesar ca să se scape de pensionari într-un fel şi 
acum este momentul potrivit când moartea lor va fi folosită şi pentru a prelungi pandemia. Dar şi despre aceasta 
puţin mai încolo. 

O altă substanţă, care tot aşa are şanse foarte mari să fie introdusă în injecţie, încă de la început, este hidrogelul. 
Acesta este un produs foarte complex. Ca să descriu acest compus ar trebui foarte mult timp. Ca să simplific 
discuţia acest hidrogel, ce este un produs al nanotehnologiei127, poate introduce în organismul omului un fel de 
roboţei foarte mici care pot fi folosiţi în diverse scopuri. Cu ajutorul acestor nanoboţi se pot măsura parametrii de 
funcţionare ai organismului: pulsul inimii, ritm respirator, când ai menstruaţie, activitatea sexuală, existenţa 
sarcinii la femei, dacă alergi, dacă înnoţi şi multe, multe altele. Cu alte cuvinte, cu ajutorul acestui hidrogel 
organismul omului poate fi conectat mult mai uşor la un computer. Adică nanoboţii vor juca rolul unor traductoare 
de măsură ce pot fi folosite în conjuncţie cu un computer şi un sistem de transmisie radio. De asemenea prin 
vaccinare tot corpul omenesc poate fi transformat într-un computer unde nanoboţii vor juca rolul de traductori. 
Adică prin vaccin se va instala şi un fel de sistem de operare organic în trupul omului. Ca la computere sau 
telefoane inteligente. Sistem de operare ce va putea conlucra cu un calculator central aşa cum este acum orice reţea 
de calculatoare şi comunicarea dintre ele se va realiza prin radio. Afirmaţia aceasta nu este a mea, ci chiar a celor 
de la Moderna firma care produce şi vaccinuri mRNA. Ei fac această asemănare între procedura lor medicală şi 
sistemul de operare al unui computer. Cine nu crede să citească aici: 
 https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development 
 Titlul articolului este: „Permiterea descoperirii şi dezvoltării medicamentelor“. Aceasta este schema fotografică 
oferită de Moderna: 
 

 
 
 În articol este descrisă mai pe departe aşa, doar pentru cei care se pricep, că acest sistem de operare va putea fi 
folosit şi în viitor pentru tratarea bolilor. Adică mai pe limba noastră, aşa ca să nu înţeleagă totul poporul neştiutor, 
când prima fiară va considera că te-ai îmbolnăvit să-ţi poată administra un tratament, fie printr-o altă injecţie ca 
acum, fie prin radio. Atunci cu ajutorul unui semnal radio foarte bine calibrat şi modulat ţi va stimula organismul 
ca să producă o proteină, ceva, ca să te trateze şi să fii sănătos din nou. Fără să se piardă timp şi să moară oameni, 
fără să se mai cheltuie bani pe fabrici, pe transport, pe lucrători în ministerul sănătăţii, etc. Astfel că atunci când 
apare, de exemplu, o nouă boală transmisibilă, o pandemie - care va fi detectată tot prin radio căci toţi oamenii vor 
fi conectaţi la internet aşa cum sunt acum calculatoarele - se dă un semnal radio de la centru şi toată lumea este 
vaccinată pe toată planeta şi în acelaşi timp. De exemplu, te culci seara bolnav de boala COVID-2034 şi dimineaţa 
te trezeşti vaccinat şi sănătos! Pentru că prima fiară este bună şi îţi vrea binele. Numai dumnezeul cel rău vrea să fi 
bolnav şi să mori! Nişte jurnalişti mai glumeţi au făcut chiar şi o reclamă la acest aşa zis sistem de operare, care 
arată aşa: 
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127 Tehnologie care se foloseşte de elemente de dimensiune nanometrică. Nano este un submultiplu de unitate de măsură care arată că 
numărul respectiv este de 0,000000001 ori mai mic. De exemplu un nanometru este a 10-9 parte dintr-un metru. Deci ceva foarte, foarte 
mic care nu se poate vedea decât cu instrumente optice foarte puternice. De exemplu, microscopul electronic. 



 
 
 
 

 
 
 Deh! Ce să le faci? Pletoşii ăştia cu teoria conspiraţiei! 
 La început conectarea la reţeaua mondială a acestui calculator intern din organismul uman se va face cu ajutorul 
unei aplicaţii pe telefon iar după ce toată telefonia mobilă va trece la noua generaţie de emiţătoare radio tip 5G nu 
va mai fi nevoie de telefon ci doar de un cip electronic de localizare şi identificare ce va fi mai întâi aplicat şi apoi 
injectat în corpul omului. După părerea mea în America acest lucru se va încerca încă de la început. Departamentul 
apărării a pregătit deja cipuri injectabile de identificare şi urmărire pentru soldaţii din armată. În America există de 
multişor şi o lege care permite implantarea forţată cu cip-uri electronice a cetăţenilor. Ea aşteaptă numai punerea în 
aplicare. Acum ar fi un moment foarte bun. Şi ce se întâmplă azi în America se va întâmpla mâine în toată lumea. 
Pentru că America este a doua fiară a Apocalipsei. Aceste cipuri electronice de identificare şi localizare sunt 
fabricate şi testate mai demult pentru că armata americană doreşte ca tot personalul militar să poată fi urmărit în 
timp real unde este şi în ce stare de sănătate se află. Adică, nu trebuie să mai aştepte nimeni, cu nerăbdare, ca 
acestea să fie proiectate, testate şi realizate. Ele sunt deja pregătite. De asemenea aceste cipuri electronice 
implantabile în corpul omenesc au intrat de mult şi în uzul medical. De exemplu există şi cipuri care se montează 
când doctorii fac diverse implantări de proteze artificiale şi care au deja în ele cipuri (US Patent nr. 0204802 A1 
din anul 2010) sau chiar când pun o plombă dentară obişnuită şi în plombă adaugă un cip electronic şi nu 
informează pacienţii. Toate acestea sub pretextul că pot fi mai uşor urmărite evoluţia implanturilor respective. Un 
institut american independent chiar a făcut un studiu statistic pe un eşantion de 2955 de americani şi a descoperit 
că unul din trei oameni are un cip implantat, majoritatea fără consimţământul şi cunoştinţa acestui fapt. 
 Ar mai fi multe de spus despre aceste noi injecţii dar acestea sunt informaţii ce pot fi înţelese de oameni cu o 
pregătire şcolară superioară şi cu cunoştinţe medicale, de chimie, electronică, etc. destul de avansate. Ori de cele 
mai multe ori creştinii nu cunosc bine nici anatomia corpului uman. Ei sunt cel mai adesea oameni simpli care îşi 
văd de viaţa lor şi se luptă să crească în virtute şi în fapte bune. 
 Deci sunt suficiente aceste informaţii descrise în acest text, care nu a fost scris cu intenţia de a demonstra totul 
în manieră ştiinţifică, ci doar ca să ofere destule indicii teologice şi practice pentru a-i face pe creştini să înţeleagă 
ce-i aşteaptă în viitorul apropiat pentru a-şi organiza viaţa cum trebuie şi pentru a reuşi să obţină mântuirea. Deci 
creştinii trebuie să înţeleagă că aceste noi injecţii îi vor face pe cei injectaţi mai bolnavi, mai dependenţi de guvern 
şi mai uşor de expus la efectele radiaţiilor electromagnetice. Adică mai pe înţelesul nostru: când omul va fi supus 
la un semnal radio specific va simţi efectele rele ale acestuia la nivele mult mai mici de radiaţie. De asemenea, 
când se vor implementa şi măsurile de identificare şi localizare prin radio ale oamenilor, radiaţiile 
electromagnetice vor putea fi aplicate selectiv, la alegere, fiecăruia, în funcţie de ce doreşte să obţină prima fiară 
de la persoana respectivă. Tot aşa se poate ca modificările genetice introduse de noile injecţii să permită primei 
fiare să aplice şi bombardarea electromagnetică colectivă a oamenilor cu un anumit gen de modulaţie radio, foarte 
specific, încât să fie afectaţi grav doar cei care nu au fost vaccinaţi iar cei injectaţi să sufere mai puţin. Şi astfel va 
trebui să alegi între a fi omorât de radiaţiile electromagnetice sau să te injectezi şi să fii oarecum protejat, dar plin 
de boli şi chinuri, şi cu preţul de a te face sclav pe viaţă al primei fiare. Fireşte şi cu riscul ca să fii eutanasiat altă 
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dată, când nu va mai fi nevoie de tine şi mai ales cu preţul final al mergerii la iad după moarte. 
 Această ultimă ipoteză este şi cea adevărată, fiind prorocită deja în Cartea Apocalipsei şi este perfect posibilă şi 
cu mijloacele tehnologice deja existente. Adică chiar fără să fie puse în funcţiune tehnologiile 5G. Această variantă 
este ideală şi pentru prima fiară şi nu văd de ce aceasta nu ar aplica-o. Căci prima fiară nu are niciun motiv ca să 
existe pe planetă oameni care să nu i se supună, trup şi suflet. În plus această variantă este ideală şi pentru 
motivarea şi perpetuarea mitului pandemiei, fără de care puterea primei fiare nu mai este aşa de puternică şi 
stabilă. Acest lucru, cum am spus, este prorocit şi de Cartea Apocalipsei la capitolul XIII: 
 „15. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor 
închina chipului fiarei.“ Iar cei care se supun primei fiare se vor chinui „zi şi noapte“ pe parcursul scurtatei şi 
mizerabilei lor vieţi iar după ce vor muri vor merge la iad. (sf. Ioan Evanghelistul, Cartea Apocalipsei, cap. XIV, 9 
-11) 
 Deci, aşa cum am demonstrat la capitolul despre închinarea către prima fiară, chipul acesteia este un computer 
şi deci moartea celor care nu se închină este provocată de acesta. Lucru care nu se poate realiza de la distanţă decât 
prin unde radio. În felul acesta şi cei mai mulţi vor fi forţaţi de aparenţe şi se vor injecta să scape de „boala“ care-i 
afectează mai mult pe cei nevaccinaţi. Astfel nu va scăpa nimeni. Doar cei foarte bine informaţi care vor ştii cum 
şi vor avea şi mijloacele necesare pentru a se proteja de atacul cu radiaţii electromagnetice. Adică foarte, foarte 
puţini. Ceilalţi oameni vor deveni sclavi pentru tot restul scurtatei, mizerabilei şi chinuitoarei lor vieţi sau vor fi 
morţi. Din nefericire toţi aceştia care se supun primei fiare se vor duce inevitabil la iad. 
 Şi până acum s-au mai făcut aceste lucruri dar acestea au avut un caracter local şi procesul nu a putut fi mereu 
controlat în detaliu, la nivel de individ. Deci este posibil, din punct de vedere tehnic, ca folosind actualele 
telefoane moderne să se poată face acest lucru dar nu cu efecte extreme şi imediate. În plus, neavând acoperirea 
unei pandemii care să abată atenţia de la adevărata cauză, mulţi ar fi descoperit sursa şi ar fi fost probleme. 
 În concluzie aici este nevoie de o recapitulare şi o descriere mai schematică a întregii operaţiuni pentru putea fi 
înţeleasă de către oricine. 
 Deci Cartea Apocalipsei spune că cei care se supun primei fiare vor suferi chinuri după aceea, zi şi noapte. 
Acelaşi lucru îl spun şi slujitorii primei fiare, dar indirect: adică injecţia nu te apără de boală, nu te apără de 
infectarea cu virusul ucigaş, nu te opreşte nici să-l transmiţi mai departe, dar te apără de forma gravă a bolii care 
provoacă moartea. Tradusă în termeni reali situaţia este aşa: injecţia nu are cum să te apere, în general, de radiaţii 
electromagnetice şi nici de boala de radiaţie. Şi deci „infectarea“ şi „îmbolnăvirea“ de „COVID“ vor continua. Dar 
injecţia te poate apăra de efectele mai grave ale radiaţiei, al unui anumit tip de radiaţie, foarte specific. Nu vorbim 
aici de câmpul general de poluare electromagnetică la care cei injectaţi vor fi mai sensibili şi vor deveni mai 
bolnăvicioşi. Şi fireşte, din cauza căruia cei injectaţi vor suferi zi şi noapte. Şi tot aşa din cauza căruia cei care sunt 
mai slăbiţi - din cauza efectului radiaţiilor electromagnetice - sau sunt în vârstă şi inevitabil au o stare precară a 
sănătăţii vor muri şi aşa, imediat după injectare, ca urmare a sensibilizării provocate de injecţie la câmpul general 
de poluare. 
 Ţineţi minte vă rog! 
 Un atac cu unde radio poate fi foarte specific, foarte precis şi rezultatul depinde de intensitatea, frecvenţa, 
modulaţia şi perioada de timp a aplicării semnalului radio. Deci nu vorbesc aici de poluarea generală cu unde 
electromagnetice care va afecta - într-un fel sau altul în funcţie de starea de sănătate a fiecăruia - pe toţi oamenii şi 
fiinţele vii neprotejate de mijloace specializate de protecţie128. Ci de atacul specific şi precis cu unde radio care în 
prezenţa reţelelor de comunicaţii de tip 5G - sau de nivel superior pentru că şi acestea se vor optimiza cu timpul - 
se va putea face şi individual. În plus, în afară de radiaţii electromagnetice cei injectaţi cu noul „vaccin“ vor mai 
avea de înfruntat şi dependenţa de acestea din cauză că vor avea nevoie de noi injecţii. Modificările genetice 
induse în organism de noul „vaccin“ nu sunt stabile dacă nu se repetă operaţiunea la intervale suficient de reduse 
de timp. Şi astfel cei care nu vor mai continua să se injecteze au toate şansele să se îmbolnăvească foarte grav şi să 
moară din cauza modificărilor genetice aleatorii provocate de instabilitatea indusă prin injecţii în genomul 
celulelor. Fireşte la televizor se va spune că de la o tulpină nouă de virus s-a întâmplat acest lucru, din cauză că 
oamenii nu s-au injectat la timp sau altceva. Având televiziunile sub control guvernul poate spune orice. Şi cine îl 
poate contrazice? 
 Tot aşa cei injectaţi mai trebuie să înfrunte şi efectele atacurilor de altă natură decât cea produsă pentru uciderea 
celor neinjectaţi. Adică din cauza sensibilizării mai mari a organismului celor injectaţi la unde radio şi a condiţiilor 
de trai din ce în ce mai rele aceştia vor suferi şi o modificare de comportament, uşor de obţinut în acest caz, în 
afara faptului că vor fi mai bolnăvicioşi. Tot prin atac cu unde radio specifice sau numai din cauza creşterii 
nivelului general de poluare. Se poate şi una şi alta. 

 
128 Cum ar fi, de exemplu, costumele de protecţie special fabricate din ţesături semimetalice care ecranează undele electromagnetice. 
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 Din cauză că toţi cei care se injectează nu sunt credincioşi nu au nici posibilitatea să-şi ţină sub control stările 
mentale provocate de trup şi vor suferi tot felul de simptome. Nici cei care se nu injectează nu sunt toţi credincioşi 
şi vor suferi şi ei aceleaşi fenomene dar cu o amploare mai mică. Cum ar fi: gânduri de sinucidere, deprimare, 
panică, teamă exagerată, paranoie, irascibilitate excesivă, furie şi mânie, etc. Frica şi mânia asociată vor putea fi 
canalizate de televiziuni împotriva celor pe care guvernul are nevoie să-i asuprească. De exemplu, pot fi asmuţiţi 
cei injectaţi împotriva celor care vor fi descrişi de televiziuni că fiind de vină pentru situaţia gravă a omenirii. Fie 
că nu s-au injectat fie şi din alte motive. În schimb toţi cei care nu se vor supune primei fiare nu vor fi protejaţi la 
atacul cu unde radio specific şi care va avea efectul maxim pentru ei dacă nu-şi vor lua toate măsurile de protecţie 
individuală. Şi deci vor avea toate şansele să moară sau să se îmbolnăvească foarte grav. Fireşte, la televizor se va 
spune iar că din cauză că nu s-au vaccinat s-au întâmplat toate acestea. Oricum va fi toată lumea vie va suferi într-
un fel sau altul de pe urma efectelor creşterii nivelului general de radiaţie al câmpului electromagnetic. În plus 
aceştia, care nu se supun primei fiare, vor avea şi o viaţă mult mai grea decât cei injectaţi şi din cauza feluritelor 
lipsuri provocate de măsurile coercitive şi restrictive impuse prin discriminarea dintre cei injectaţi şi cei 
neinjectaţi. 
 În concluzie se vede foarte clar că mijloacele de care dispune prima fiară acum îi permit acesteia să ajungă din 
urmă profeţia din Cartea Apocalipsei şi să o împlinească. Singurii care mai stau acum în calea îndeplinirii profeţiei 
sunt doar creştinii adevăraţi. Deoarece profeţiile sunt făcute doar cu scopul de a oferi oamenilor buni posibilitatea 
să se opună celor răi şi să întoarcă cursul istoriei la făgaşul normal. Numai creştinii adevăraţi pot înţelege aceste 
profeţii şi au mijloacele necesare pentru a le contracara. Adică dragostea şi spiritul de sacrificiu în folosul celorlalţi 
oameni. Acest lucru s-a mai întâmplat şi în trecut. Chiar şi când nu existau creştini dar oamenii credeau cu 
adevărat în Dumnezeu, această credinţă le-a dat posibilitatea să se sacrifice unul pentru altul. De exemplu, prorocia 
făcută de profetul Iona în vechiul testament şi care nu s-a împlinit deoarece locuitorii cetăţii Ninive au crezut-o şi 
s-au întors de la faptele lor rele stă mărtuire pentru aceasta. 
 Deci şi noi putem să întoarcem cursul istoriei la făgaşul normal. Numai să vrem. 
 Tot aşa ca să înţelegem mai bine că aceste acţiuni diavoleşti, descrise mai sus, ce se pot face împotriva noastră 
sunt perfect posibile, noi creştinii nu trebuie să uităm cine sunt dumnezeii oamenilor care alcătuiesc prima fiară şi 
mulţimea slujitorilor lor. Şi astfel să ştim ce ne putem aştepta de la ei. Cred că este foarte clar pentru toată lumea 
că dumnezeii lor sunt diavolii. Şi nu trebuie prea multă demonstraţie pentru dovedirea acestui lucru. Ca să devii un 
admirator al diavolului şi colaborator al lui - chiar şi fără să-ţi dai seama şi chiar dacă spui că eşti ateu şi nu crezi 
în demoni - nu sunt nevoie de multe lucruri. Este suficient, de exemplu, să vrei şi să promovezi o stăpânire, un 
guvern mondial şi devii satanist automat pentru că toate acestea se opun poruncii directe a lui Dumnezeu iar 
efectul este întărirea puterii diavolului asupra lumii. Indiferent pe ce treaptă a scării sociale eşti. Iar dacă cel ce 
face acestea mai are şi mijloacele necesare ca să-şi pună în aplicare planul, omul acela devine complet demonizat. 
Şi deci el va lupta şi împotriva credinţei adevărate ca să îşi împlinească pofta. 
 În concluzie este foarte posibil ca modificările genetice urmărite de prima fiară prin această nouă injecţie să 
producă şi o alterare a trupului prin care cei modificaţi să nu mai poată nici crede aşa uşor în Dumnezeu. Aceasta 
nu este o ipoteză ci este o realitate tehnologică. Dovada că acest lucru este posibil o găsiţi aici: „Role of RNA 
modifications in brain and behavior“ (în română: Rolul modificărilor A.R.N. în creier şi în comportament) 
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29244246/ 
 si aici: 
 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gbb.12444 
 Deci avem toate condiţiile tehnologice necesare pentru a se realiza această modificare a creierului cum bine 
spunea un cercetător independent. Acesta s-a străduit pentru noi, a adunat toată documentaţia necesară şi a făcut un 
studiu mai concis despre problemă. Concluzia autorului este: 
 „Studiile de ultimă oră din biologia A.R.N. confirmă o realitate ştiinţifică care poate fi simplificată astfel: 
A.R.N. poate fi folosit nu numai ca o uşă din spate a ADN-ului tău, ci şi a creierului tău, cu potenţialul de a te face 
pe tine şi generaţiile tale viitoare mult mai prost, mai nătâng, fără ca nimeni să o bănuiască vreodată. Nu ştim dacă 
se face acest lucru în prezent, dar avem instrumentele, motivele şi psihopaţii care să o facă.“  
 Fireşte autorul a omis din ecuaţie şi faptul că aceste modificări pot crea şi condiţiile pentru a se ataca 
mecanismele trupeşti care ajută mintea în practicarea credinţei. Pentru că numai faptul că eşti mai prost sau mai 
nătâng nu te poate opri din practicarea credinţei. Întregul studiu îl găsiţi aici: 
 https://silview.media/2020/12/20/rna-modification-used-to-alter-dna-brain-functions-and-behavior/ 
 cu titlul: „RNA Used to Alter DNA, Brain Functions and Behavior (Biohacking p.2)“ (în română: „A.R.N.-ul 
utilizat ca să altereze A.D.N.-ul, funcţiile creierului şi comportamentul“ ‹‹Biohacking - activitatea de exploatare a 
materialului genetic în mod experimental, fără a ţine cont de standardele etice acceptate sau în scopuri 
criminale››). 
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 Deci diavolul nu poate lucra în lume cu toate puterile din cauza celor credincioşi care îl împiedică. Atât timp cât 
adevăraţii credincioşi îşi pot folosi toate mijloacele, inclusiv trupul, pentru a lucra faptele credinţei diavolul nu are 
şanse de succes. Pentru că şi trupul omului, nu numai mintea, participă la credinţă şi prin el ne şi îndumnezeim. 
Din cauza aceasta diavolii nu se mai pot pocăi niciodată din cauză că sunt netrupeşti. Şi apoi şi credinţa este parte 
a naturii umane care este compusă din trup şi minte. Pentru că aşa a făcut Dumnezeu oamenii. Credincioşi de la 
natură. Este scris foarte clar acest lucru în Sfânta Evanghelie: 
 „3. Arătându-vă că sunteţi scrisoare a lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului 
celui viu, nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimii.“ (A doua epistolă către corinteni a sfântului 
Apostol Pavel, cap. III) 
 Şi la fel: 
 „14. Căci, când păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia, neavând lege, îşi sunt loruşi lege, 15. Ceea 
ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi 
şi apără, 16. În ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale 
oamenilor.“ (Epistola către romani a sfântului apostol Pavel, cap. II) 
 Deci şi trupul omului are un rol important la lucrarea credinţei. Şi dacă trupul nu mai poate ajuta omul în 
credinţă, omului îi va fi foarte greu să lucreze credinţa numai cu mintea. Poate chiar imposibil. Este foarte greu să 
ştim cum se întâmplă acest lucru în plan fizic. Sfinţii părinţi vorbesc numai în metafore şi alegorii despre aceste 
lucruri spirituale. Dar avem indicii în Sfintele Evanghelii că din cauza lipsei lucrării trupului mântuirea ar putea fi 
imposibilă: 
 „21. Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. 22. Şi 
de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi se vor scurta acele zile.“ (Sfânta 
evanghelie de la Matei, cap. XXIV) 
 Deci spune Domnul Iisus Hristos că nu se va mai mântui nici un trup (în greceşte în original: ούκ ἂν ἐσώθη 
πᾶσα σάρξ) şi nu suflet sau om, ca să sublinieze că din cauza neputinţei trupului nu se va mai putea mântui nici 
un om. 
 În continuare vom vorbi puţin şi despre cum se va proceda pentru a se continua cu pandemia. 
 Foarte mulţi oameni sunt nerăbdători şi speră să apară cât mai repede un vaccin pe care să-l facă ca să se poată 
întoarce la viaţa lor de dinainte de pandemie. Dar aceştia îşi fac speranţe degeaba. Pandemia aceasta nu va înceta 
niciodată. Stăpânii planetei nu vor arunca la gunoi tocmai unealta lor principală prin care doresc să înrobească 
toată, TOATĂ omenirea. 
 Deci după ce se vor injecta destui oameni în aşa fel ca sistemul să meargă în plin se va proceda astfel. Mai întâi 
se va asigura „succesul“ vaccinării. Prima dată se va face o propagandă deşănţată despre cât de bun este vaccinul, 
cât de sigur şi inofensiv, deşi nimeni nu ştie sau nu vrea să spună ce se va întâmpla peste un an sau doi cu cei 
vaccinaţi. Când cineva totuşi va îndrăzni şi va întreba ce se va întâmpla cu cei injectaţi peste un an sau doi li se va 
răspunde acestora la alte o sută de întrebări şi cei care ascultă vor uita pur şi simplu care a fost întrebarea de la 
început. Iar dacă cel care întreabă insistă vor începe vociferările, injuriile, acuzele că întrebătorul este 
conspiraţionist şi antivaccinist, atacurile la persoană, etc. 
 Personalităţi din politică, medicină, presă, etc. vor apare la televizor injectându-se cu noul vaccin dând astfel 
dovadă poporului ignorant şi fricos de eficacitatea şi siguranţa „vaccinului“. Bineînţeles, cei care sunt personalităţi 
aflate în funcţii importante cunoscute publicului o vor face cu injecţii cu apă distilată. Nimeni, în afară de ei şi 
slugile lor apropiate, nu va şti ce este în siringa aceea cu care vor fi injectaţi şi nici nu se va putea verifica adevărul 
de nimeni altcineva. Şi nici nu se poate să fie altfel chiar dacă toată pandemia şi vaccinul ar fi adevărate 100%. 
Din cauză că există pericolul real ca o personalitate cunoscută de toată lumea să aibă o reacţie adversă gravă 
imediat după injectare, în direct, la televizor. Filmul s-ar împrăştia foarte repede pe internet şi va fi cunoscut de 
toată lumea. Astfel că toată operaţiunea de vaccinare ar fi total compromisă. Cine ar vrea să compromită succesul 
injectării în cazul unei pandemii adevărate? Tot aşa, cine ar dori să compromită succesul injectării în cazul nostru? 
Al pandemiei false? Nimeni dintre cei aflaţi la putere. Deci cu necesitate injecţiile personalităţilor care se 
vaccinează la televizor vor conţine altceva decât vaccinul şi cei care spun altceva mint cu neruşinare. Deci MINT! 
Toţi! 
 De asemenea operaţiunea de vaccinare va fi ajutată mult şi de idioţii folositori din sistemul medical care au o 
credinţă fanatică în vaccinuri, chiar şi le vor face şi vor îndemna pe toţi să le facă pentru că, iată, ei l-au făcut şi nu 
au păţit nimic. Ca să nu mai spun că şi acolo, printre lucrătorii sistemului de sănătate, sunt destui membri ai 
societăţilor secrete sataniste şi globaliste - racolaţi dintre elitele sistemului - care nu se vor injecta dar vor susţine 
că au făcut-o şi că nu au păţit nimic. 
 În continuare, după sau în timpul campaniei de injectare, se va proceda astfel: 
 1) Se va modifica uşor definiţia bolii. Ori se va scurta, ori se vor modifica parametrii necesari. Cum ar fi, de 
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exemplu, să se mărească temperatura de la care să se declare că este COVID-19, etc. 
 2) Se vor schimba procedurile de diagnosticare cu ajutorului testului P.C.R. La acest fel de teste analiza se face 
prin multiplicarea aminoacizilor din fluidele recoltate de la subiecţi. Prin micşorarea numărului de cicluri (în 
engleză cycles threshold) se vor obţine mai puţine rezultate fals pozitive. Practica de până acum a demonstrat că, 
folosind numărul de cicluri recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, duce la obţinerea de maximum de 
rezultate fals pozitive posibile şi din punct de vedere ştiinţific este fără sens. Numărul de cicluri folosit de experţii 
care ştiu să folosească cu adevărat aparatul P.C.R. este variabil în funcţie de situaţie şi necesită o experienţă şi un 
talent deosebit pentru a se reduce erorile cât mai mult. De asemenea se va reduce numărul de teste. Tot aşa se vor 
testa numai cei nevaccinaţi. 
 3) Se va restrânge practica actuală de a diagnostica cu COVID-19 orice persoană care vine la spital. 
 4) Cei din cercetarea medicală vor prinde din zbor şansa de a mai face ceva bani şi vor publica studii despre 
cum a crescut imunitatea din cauza vaccinului. 
 5) La fel vor apărea şi studii epidemiologice false care să demonstreze cum a scăzut transmiterea virusului din 
cauza vaccinului. 
 6) Se va face propagandă despre succesul certificatelor de vaccinare. Cum oamenii se simt în siguranţă şi cum 
afacerile cresc din nou şi se redeschid datorită acestora. Fireşte numai la televizor din cauză că în realitate va fi un 
dezastru economic cum nu a mai fost până acum. 
 7) Având toată presa slujitoare şi coruptă la dispoziţie e suficient ca să se repete zi şi noapte basmul cu succesul 
vaccinării. Pur şi simplu ceilalţi nu au cum verifica acest lucru în nici un fel. 
 8) Se va declara la cei vaccinaţi drept cauză a morţii alte boli iar la cei nevaccinaţi, când este nevoie pentru 
sporirea numărului celor decedaţi, drept cauză COVID-19. 
 9) Se va avertiza populaţia că imunitatea obţinută în urma injectării nu este permanentă şi vor fi necesare 
injecţii periodice pentru a o întări din nou. Mai mult se va spune că vaccinul nu împiedică apariţia bolii COVID-19 
şi nici transmiterea ei la ceilalţi dar va împiedica boala să devină gravă şi să ucidă omul infectat. 
 10) Se vor modifica şi definiţiile imunităţii dobândite în sensul că şi o prezenţă slabă a unor aşa zişi anticorpi se 
va considera o imunitate protectoare. 
 11) Numărul mare de oameni care au boli obişnuite cum ar fi gripa şi pneumonia, şi care acum sunt redenumite 
COVID-19, vor fi din nou denumite cu numele cu care se chemau în trecut. Scăderea numărului de bolnavi 
COVID-19 se va pune pe seama vaccinului. 
 12) În prezent marea majoritate a morţilor cauzate de COVID-19 sunt provocate de bolile ce le aveau înainte 
cei care erau diagnosticaţi ca fiind morţi din cauza virusului. Acum se va reveni la practica precedentă şi se vor 
declara cauzele reale ale deceselor. Succesul scăderii numărului morţilor provocate de COVID-19 se va pune pe 
seama vaccinării. 
 13) După introducerea injectării se va reduce încet şi progresiv rata de testare. Reducându-se testele se va 
reduce automat şi numărul infectaţilor. Succesul se va pune pe seama vaccinării. 
 14) Etc., etc. Pot să apară şi alte inovaţii. 
 Toate aceste procedee nu sunt invenţia mea. Ele sunt metode utilizate de mult timp. Unele dintre ele sunt vechi 
de pe vremea introducerii vaccinului antipoliomielitic din anii ’50. Altele sunt şi mai vechi. La fiecare introducere 
a unui nou vaccin aceste procedee s-au folosit, s-au perfecţionat şi au fost inventate altele noi. Totul a fost posibil 
din cauză că atâţia oameni au putut fi corupţi de prima fiară cu ajutorul banilor: politicieni, doctori, jurnalişti, etc. 
Pur şi simplu societatea modernă şi educaţia coruptă impusă de prima fiară în şcoli a produs o mulţime imensă de 
oameni care ar fi în stare să-şi vândă şi propria mamă pentru organe de transplant numai ca să câştige ceva bani în 
plus. Aceste adevărate hiene umane simt imediat duhoarea câştigului murdar şi se reped ca să obţină şi ei o halcă 
aliindu-se în mod instinctiv planurilor primei fiare. Astfel apar tot felul de indivizi pe internet, la televiziuni, în 
medicină, în administraţia guvernamentală, în politică, etc. care susţin cu cea mai mare tărie şi convingere cauza 
pandemiei. Nu vine prima fiară la ei acasă ca să le ceară aşa ceva sau să-i înveţe cum să facă. Prima fiară are grijă 
ca doar câţiva slujitori ai ei, devotaţi şi verificaţi129, să ajungă la conducerea statului, a politicii, a ştiinţei, etc. şi 
care ştiu ce este de făcut. Aceştia dau tonul pentru ce fel de muzică trebuie cântată. Ceilalţi doar îşi dau seama de 

 
129 Cercetători independenţi, care cunosc foarte bine istoria societăţilor secrete şi a demonologiei lor, susţin că nu mai există politicieni 
la nivel înalt, la conducerea serviciilor secrete, a diferitelor instituţii vitale ale statului, armată, poliţie, justiţie, sănătate, etc. care să nu fie 
membri ai societăţilor secrete şi care să nu fie compromişi prin participarea la ritualuri satanice, orgii sexuale cu sodomie şi/sau pedofilie, 
etc. la care aceştia sunt filmaţi pentru a putea apoi fi distruşi dacă încearcă să facă ceva, să scape. Pe mine nu mă interesează toate 
acestea. Este foarte posibil acest lucru şi se întâmplă de mii de ani. Eu apreciez fiecare om după faptele lui. Şi eu constat, că, în public, 
conducătorii din toate ţările au un comportament de demonizaţi şi psihopaţi. De exemplu, numai un demonizat poate să susţină şi să 
aprobe în faţa tuturor, public, pe cei care fac păcate aşa de dezgustătoare încât orice om normal simte o reacţie de scârbă numai când aude 
despre ele. Mai sunt şi alte fapte de ale lor. 
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unde vine mirosul cadavrului şi se reped ca nişte hiene să apuce şi ei o bucată. 
 Mai departe. 
 La fel ca şi în trecut şi ca la cea de acum se va proceda şi la fabricarea unei noi pandemii sau la continuarea şi 
amplificarea celei de COVID-19. Pentru aceasta se va proceda astfel: 
 1) Se va inventa un nou virus sau pur şi simplu se va spune că virusul care a provocat COVID-19 a suferit 
mutaţii semnificative şi vaccinul vechi nu mai are putere împotriva lui. Se va putea numi acum şi COVID-21. De 
asemenea se va putea spune şi că injecţia nouă este asemănătoare vaccinului gripal130 şi nu asigură imunitate decât 
pe perioade scurte. 
 2) Se va repeta circul cu COVID-19: teste fals pozitive, creşterea numărului de teste pentru a creşte numărul 
infectaţilor, redenumirea bolilor şi atribuirea cauzelor deceselor de boli obişnuite pe seama noii boli, etc. Numai că 
de data aceasta numărul de decese va fi din ce în ce mai mare pentru că va apărea o cauză obiectivă a îmbolnăvirii 
şi a morţii mult mai rea decât injectarea. Dar despre aceasta puţin mai încolo. 
 3) Se va produce un nou vaccin sau se vor revaccina oamenii din nou cu vechea injecţie şi se va spune că este 
nouă. 
 4) Noua injectare va fi mult mai uşor de primit de cât mai mulţi oameni fiindcă aceştia nu vor cunoaşte efectele 
rele de la primele injecţii şi vor căpăta încredere. Pur şi simplu pentru că nu au cum să cunoască toate efectele. Din 
cauză că atât presa cât şi instituţiile abilitate să furnizeze statisticile respective sunt controlate de stat, de slugile 
primei fiare. Şi oamenii fără credinţă în Dumnezeu, fricoşi şi ignoranţi, cred cu sfinţenie ce li se spune la televizor. 
Pentru mulţimea care nu crede în Dumnezeu, ignorantă şi fricoasă, care merge spre pierzarea eternă noua 
evanghelie a lumii moderne este televiziunea. 
 5) De acum încolo, despre toate injecţiile, se va spune că acestea nu previn nici îmbolnăvirea, nici transmiterea 
viruşilor de la unul la altul, ci numai vor preveni moartea prin contractarea unor forme grave ale bolii. Şi cum ar 
putea dacă boala este o greşeală de diagnostic şi simptomele bolii, acolo unde există şi sunt obiective, sunt 
provocate de altceva. Dar şi despre acestea puţin mai încolo. Această ultimă afirmaţie, despre eficienţa vaccinului, 
dacă nu ar fi aşa de grave şi tragice urmările ei, ar provoca un hohot de râs uriaş celor care mai gândesc un pic cu 
mintea lor. De ce să mai faci vaccinul dacă nu te scapă nici de boală, nici de transmiterea virusului la ceilalţi 
oameni? Mai ales că statisticile oficiale, aşa cum sunt ele de mincinoase şi manipulate, demonstrează că riscul de a 
muri de COVID nu este mai mare decât cel care era provocat de gripa obişnuită în trecut. Dar mulţimea uriaşă a 
fricoşilor şi ignoranţilor nu va râde deloc. Ba mai mult, mulţimea necredincioşilor în Dumnezeu se va umple mai 
mult de teamă, de paranoie şi va continua să se ferească, la fel ca şi până acum, purtând botniţă, stând prin case şi 
spălându-se în neştire pe mâini ca nişte oameni cu mintea tulburată. 
 De asemenea oamenii vor vedea că printre cei cunoscuţi lor şi care s-au vaccinat cu prima injecţie nu se va mai 
îmbolnăvi şi nici nu va mai muri nimeni de COVID-19 ci de altceva. Cei care vor vedea totuşi cum moare sau se 
îmbolnăveşte unul vaccinat din cauza injecţiei va şti numai el şi nu va avea cum să îi informeze pe ceilalţi pentru 
că nu are cum. Nu are televiziuni iar pe internet va fi cenzurat. În plus acesta nu va şti de ce a murit cel injectat, 
mai ales dacă decesul se va întâmpla peste un an sau chiar mai puţin. El va afla cauza morţii de la doctorul care l-a 
tratat pe decedat şi acesta va spune ce i se va indica, de sus, de la şefii lui. Nu va şti de ce s-a îmbolnăvit nici 
măcar cel care numai s-a îmbolnăvit şi nu a murit. După ce a scăpat din spital acesta va spune tuturor ce boală i-a 
spus doctorul că a avut. Acest lucru se întâmplă şi acum cu COVID-19. Şi toţi care îl cunosc pe cel scăpat din 
spital, după ce i-au spus doctorii că a avut COVID, vor deveni şi ei credincioşi şi vor alerga să se vaccineze chiar 
dacă înainte priveau cu neîncredere aceste lucruri. 
 Dacă acum, înainte de injectare, îi trebuie unui doctor curaj de erou de război ca să spună adevărul, după ce va 
începe campania de injectare îi va trebui aceluiaşi doctor un curaj de sfânt ca să spună despre cel decedat că a 
murit din cauza vaccinului. 
 De asemenea din cauza crizei economiei, care va ajunge într-o stare catastrofală la primăvară în anul 2021, 
oamenii vor avea de ales între a muri de foame sau a se vaccina şi a primi ajutoare sau ceva de lucru de la stat şi 
firme private. În acest fel va creşte continuu numărul celor injectaţi. 
 5) Cenzura presei va continua şi va lua forme extreme, demne de perioada când domnea Mao Tze Dong în 
China. 
 6) Slujitorii primei fiare, politicieni, medici, poliţişti, militari, jurnalişti, etc., se vor demoniza cu totul şi vom 
asista la instalarea unei dictaturi extreme. 
 7) Foarte puţini dintre slujitorii mai mici din aparatul de stat nu vor accepta noua injectare şi vor fi daţi afară 

 
130 Vaccinul anti-gripal nu asigură nici o imunitate, la nimic. Scrie şi pe prospectul de la fabrică pentru cine ştie ce înseamnă frazele de 
acolo. Şi cum ar asigura imunitate dacă gripa nu este provocată de un virus? Niciodată nu a fost demonstrată ştiinţific cauza gripei ca 
fiind de origine virală. Singurul scop al vaccinului antigripal este distrugerea sănătăţii celui care îl ia în sângele lui. 
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din serviciu nemaiputând să ajute pe ceilalţi oameni şi nici nu va mai auzi nimeni de ei. 
 8) Pandemia, carantinarea, izolarea, distanţarea obligatorie între oameni, purtarea botniţei, etc. nu se vor opri 
niciodată de aici încolo. Până ce toţi oamenii - fireşte dintre cei care vor mai rămâne în viaţă până atunci - nu vor fi 
conectaţi la internet prin intermediul unui cip electronic implantat în creier nu va fi nici pace, nici siguranţa vieţii 
şi nici libertatea de a-ţi practica credinţa. Asta nu înseamnă că după aceea vor fi. Asta înseamnă doar că după aceea 
toate acestea vor fi imposibil de realizat şi prima fiară şi-a împlinit toate dorinţele. Întreaga planetă este a ei. 
 9) Cei care sunt la putere sau au funcţii importante în medicină, presă, instituţii de forţă ale ţării, etc. nu se vor 
vaccina şi cineva foarte puternic îi va apăra o perioadă de timp pentru a putea prima fiară păstra controlul asupra 
ţării. Acestora li s-a promis deja că dacă fac tot ce li se cere şi sunt destul de bogaţi ca să-şi păstreze privilegiile, ei 
şi familiile lor, vor fi lăsaţi în pace. Din cauza aceasta toţi cei care ajung în funcţii de putere ale statului, se silesc 
aşa de tare şi repede ca să acapareze cât mai multe bogăţii, ca nişte hiene flămânde, încât ajung până şi la 
cunoştinţa publicului faptele lor murdare. Când acest control al populaţiei va fi total, toţi aceştia care au ajutat la 
punerea în funcţiune a noului sistem de dictatură planetară vor fi eliminaţi cu cea mai mare ferocitate din cauză că 
ei cunosc adevărul despre conspiraţie şi tehnologia puterii şi se pot întoarce împotriva primei fiare. Şi vremea 
aceea nu este deloc departe. Doar peste câţiva ani! 
 Deci degeaba îşi fac aceşti lachei ai primei fiare planuri şi cred că ei vor trăi destul de mult încât să apuce să se 
destrăbăleze cu banii furaţi şi nu vor apuca să vadă acele vremuri. Sentinţa la moarte a lor este deja semnată şi cele 
mai adânci cercuri ale infernului îi aşteaptă. Aceste slugi ale primei fiare din guverne şi societăţi secrete au mintea 
prea întunecată de păcate şi sunt aşa de slabi de minte încât nu au înţeles nimic din lecţiile istoriei. Ei nu au auzit 
dictonul care spune că: „Toate revoluţiile şi-au mâncat copiii lor!“ Şi acum suntem în plină desfăşurare a celei mai 
mari revoluţii din toate timpurile. Revoluţia oamenilor împotriva lui Dumnezeu. 
 

Capitolul X 
Ce provoacă aşa zisa boală COVID-19 

şi ce va provoca şi viitoarele boli „transmisibile“? 
 
 Acum trebuie să vedem de ce se îmbolnăvesc şi mor cei care merg în spitale şi sunt diagnosticaţi în mod fals cu 
COVID-19. Cei mai mulţi dintre cei care mor sunt dintre cei care deja aveau boli cronice şi care s-au agravat din 
cauza isteriei colective. Aceasta nu înseamnă că cei care nu ştiau că au boli cronice în stare incipientă sau care 
aveau o stare de sănătate mai proastă au fost feriţi de efectele fricii şi panicii. Numai că aceştia au dezvoltat o 
formă mai uşoară a bolii cronice. 
 Isteria colectivă este provocată de teamă şi panică. Ea provoacă la cei care suferă de ea simptome care nu au o 
cauză reală în organism131. Ba chiar provoacă uneori efecte reale în trup fără o cauză adevărată. Au fost 
documentate şi cazuri în istoria recentă când isteria de masă chiar a provocat epidemii cu simptome obiective dar 
fără cauze reale (cum ar fi de exemplu:„The Louisiana Twitching Epidemic of 1939“ şi „The Bin Laden Itch“132 
după 2001). 
 Frica este o reacţie naturală a omului căzut din Eden în faţa primejdiilor la care este supus în viaţă. Ea face 
parte din natura umană de după izgonirea din rai şi este de mult ajutor omului atunci când se află în situaţii de risc. 
De exemplu, un om care traversează un râu este surprins de viitură. Atunci cu ajutorul fricii tot organismul omului 
se mobilizează133 şi-l ajută pe acesta să o ia la fugă ca să ajungă la loc mai înalt ca să nu fie omorât de viitura apei. 
Deci frica este un lucru bun pentru că îl ajută pe om să-şi mobilizeze toate forţele trupului în foarte scurt timp. În 
limba noastră este şi o zicere: frica îţi dă aripi. Pentru că atunci când ţi-e frică fugi mai uşor, parcă ai avea aripi, 
deoarece organismul poate mobiliza foarte uşor toată energia necesară. 

 
131 Simptomele acesteia sunt ameţeală, pierderea cunoştinţei, greaţă, dureri de cap, respiraţie scurtă, pierderea gustului şi mirosului, 
slăbiciune a muşchilor, tremurături, hiperventilaţie, etc. Pierderea gustului şi mirosului, pe lângă alte multe cauze poate fi provocată şi de 
boala de radiaţie. Vedeţi studiul „Investigation of the Olfactory Sensitivity in Persons Subjected to the Influence of UHF - ultra high 
frequencies“ („Investigarea sensibilităţii olfactive la persoanele supuse influenţei UHF - frecevenţelor ultra înalte“) Ye. A. Lobanova and 
Z. V. Gordon, in „The Biological Action of Ultrahigh Frequencies“ („Acţiunea biologică a frecvenţelor ultra-înalte“), A. A. Letavet and Z. 
V. Gordon, eds., Moscow 1960, JPRS 12471 
132 Aceste cazuri sunt foarte amuzante dacă nu ar fi urmările lor aşa de tragice. În primul caz, în anul 1939 o fată de la un liceu din 
Lousiana, din cauză că nu ştia să danseze şi ca să nu o părăsească acesta, a spus prietenului ei că are o boală care se manifestă prin 
zvâcnirea bruscă a piciorului. După aceea, când au auzit aceasta, multe fete au început să acuze acelaşi simptom. Când epidemiologii au 
făcut anchetă au descoperit adevărata cauză şi epidemia s-a sfârşit. La fel şi cu celălalt. După demolarea turnurilor gemene din New York 
în 11 septembrie anul 2001, de frică, mulţi băieţi au simţit o mâncărime pe piele. La anchetă s-a determinat că aceasta nu are o formă 
obiectivă şi epidemia s-a terminat. 
133 În aceste cazuri trebuie pusă la lucru o mare energie în organism şi atunci când „arzi“ mult combustibil deodată faci şi multă 
„cenuşă“ care trebuie scoasă de organism afară cu ajutorul organelor care se ocupă cu acest lucru. 
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 Deci cea care declanşează frica este mintea omului şi frica este bună atunci când este folosită bine. Dar ea poate 
fi folosită şi rău. Atunci când omul nu crede în Dumnezeu şi în viaţa de după moarte frica este folosită rău. Din 
cauză că omul se teme de moartea trupului mai rău decât de moartea spirituală. Adică de intrarea în iad pentru 
vecie. 
 Ocaziile naturale în care omul poate fi pus în situaţia să-i fie frică sunt rare, de scurtă durată şi pot fi evitate 
uşor printr-un comportament precaut şi raţional. Dar sunt şi situaţii, mai ales dintre cele provocate de oameni, care 
îl supun pe om la frică. Acestea nu mai sunt scurte. Cum ar fi de exemplu un război. Şi nu vorbesc de cei care 
participă la lupte ca soldaţi, căci la aceştia efectul fricii de moarte este evident. Foarte mulţi dintre militari suferă 
de pierderea sănătăţii mintale, parţial sau total, până la moartea lor. Ci vorbesc despre cei care rămân civili şi nu 
participă la lupte. Aceştia, dacă nu apelează la mintea raţională ca să controleze frica, se îmbolnăvesc de diverse 
boli. Mai sunt şi alte situaţii în care omul poate fi supus unor atacuri de frică extremă din cauza oamenilor. Cum ar 
fi răscoale, revoluţii, tulburări sociale, atacul unor triburi barbare, etc. 
 Deci frica ajută la apariţia bolilor şi le agravează pe cele existente dacă nu este cumva chiar cauza bolii. Efectul 
îmbolnăvitor al fricii asupra oamenilor este recunoscut şi de medicina oficială pentru că nu a avut încotro. Numai 
că acolo frica este numită stres. Această recunoaştere se aplică în viaţa de zi cu zi prin oferirea de sporuri salariale 
şi alte câştiguri celor care lucrează în condiţii unde lucrătorii sunt supuşi fricii mai mult timp. Şi cu adevărat cei 
care lucrează în meserii cu mult stres suferă de mai multe boli cronice decât cei care nu lucrează în aceste condiţii 
şi au şi speranţa de viaţă mai redusă decât aceia. 
 De asemenea există şi un efect binefăcător al minţii asupra trupului. În medicină acest efect se numeşte 
placebo. Medicina oficială recunoaşte şi ea - este drept doar cu jumătate de gură - existenţa efectului placebo134, ca 
şi efectul negativ al stresului, al fricii asupra sănătăţii. Placebo este fenomenul de vindecare prin puterea minţii, 
aspect ce trebuie luat în consideraţie şi atunci când se fac testele pentru noi medicamente şi tratamente. Pentru că 
trebuie să dai unui grup de oameni, la fel de mare ca celor care iau medicamentul experimentat, un medicament 
fals, care nu conţine nimic în el. Doar substanţe neutre, cum ar fi, de exemplu, foarte puţin zahăr. Şi comparând 
efectele asupra celor două grupuri de oameni, cei care au luat medicamentul şi cei care au luat placebo, poţi să-ţi 
dai seama dacă medicamentul are efectul dorit. 
 În ultima vreme se încearcă scoaterea efectelor placebo din ecuaţie prin testarea medicamentelor pe culturi de 
celule şi nu pe subiecţi umani. În felul acesta se pot mai uşor susţine şi efectivitatea noilor medicamente din cauză 
că se poate manipula mediul de cultură. La fel ca la demonstraţiile existenţei viruşilor şi a efectelor lor letale. 
 Efectul placebo este mărit dacă pastilele sunt de mai multe culori, dacă sunt inscripţionate, etc. şi este maxim în 
cazul injecţiilor. Puterea minţii omului este aşa de mare încât şi în cazul că li se spune dinainte oamenilor că 
medicamentul respectiv este o substanţă inertă şi fără valoare totuşi efectul placebo are loc chiar şi la aceştia, 
conform unui studiu recent. 
 Deci şi efectul fricii iraţionale de boală poate provoca boala sau agravarea bolilor existente. S-ar putea ca acest 
efect să fie mai puternic decât efectul placebo din cauză că oamenii care nu cred în Dumnezeu au un nivel spiritual 
foarte scăzut şi cad mai uşor în capcana fricii iraţionale. Sunt cazuri când oamenii chiar mor de frică. Şi bolile 
transmisibile au toate condiţiile să provoace frică în cei care nu mai sunt raţionali şi s-au abandonat pradă panicii. 
Pentru că virusul este ucigaşul perfect. Nu-l poţi vedea, nu te poţi apăra de el nici în vârf de munte sau în mijlocul 
mării şi singurul remediu este vaccinul. Bineînţeles toate acestea nu sunt adevărate. Dar sunt minciunile care li se 
spun oamenilor, ignoranţi şi fără credinţă în Dumnezeu, la televizor şi oriunde aceştia mai întâlnesc o slugă a 
primei fiare, şi ei le cred. Şi aceste minciuni li se spun tot timpul, zi şi noapte ca să-i menţină pe ignoranţi în stare 
de frică permanentă. Fireşte că dintre aceştia, care sunt ignoranţi şi cred135 în oameni şi nu cred în Dumnezeu, vor 
apărea mai devreme sau mai târziu şi bolnavi adevăraţi pentru că trupul omului nu este făcut ca să stea tot timpul 
în frică şi încă în frică iraţională. Aceasta se întâmplă foarte simplu prin depăşirea capacităţii organismului de 
eliminare a substanţelor reziduale suplimentare ce se nasc în organism ca urmare a proceselor organice provocate 
de frică. Organismul are fabrica lui prin care produce energia necesară şi elimină deşeurile ce apar normal prin 
consumarea hranei şi celelalte. Organismul face această eliminare a deşeurilor prin urină, materii fecale, 
transpiraţie, respiraţie şi mai puţin prin menstruaţie la femei şi lichide seminale la bărbaţi. Dintre acestea cel mai 
sensibil organ prin care se poate face eliminarea substanţelor toxice din organism sunt plămânii. Deci cu cât sunt 
mai mult ocupate organele principale de excreţie a deşeurilor din organism cu atât mai mult trupul va căuta să 
scape de surplusul de toxine prin căi neobişnuite lui. Simptomele cele mai grave de intoxicare sunt diareea, voma, 

 
134 Nimeni dintre cei care fac parte din sistemul oficial de cercetare medicală nu vorbeşte despre acest placebo. Nici nu se studiază 
intensiv efectele minţii asupra trupului. Din cauză că ar trebui să recunoască originea divină a omului. Numai astfel poate mintea să aibă 
o putere aşa uriaşă. 
135 „Dă-ne (Doamne) nouă ajutor, ca să ne scoţi din necaz, că deşartă este izbăvirea de la om.“ (Psalmul 59, 13) 
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bolile respiratorii, febra pe termen scurt şi pe termen lung, erupţiile pe piele şi dacă nu se elimină cauzele bolilor, 
în timp, apar bolile cronice culminând cu cancerul. De asemenea, din cauză că oamenii sunt supuşi încă de mici la 
multe otrăvuri şi poluare (cu substanţe chimice, unde electromagnetice, etc.) foarte mulţi oameni din zilele noastre 
au o stare de sănătate deficitară. Peste acestea se adaugă şi păcatele pe care le fac aceşti oameni care aleg să 
mănânce şi să bea numai după poftele iraţionale care îi mână de la spate, să se drogheze sau să facă alte păcate 
care distrug sănătatea omului. 
 Deci cu cât omul este mai bătrân, chiar dacă a fost mai cumpătat, are o stare de sănătate mai rea decât tinerii. 
Dacă peste această stare de sănătate fragilă se adaugă frica şi panica provocată de legenda virusului rezultatul este 
garantat. Viaţa omului este în mare pericol! Omului i se va face într-o zi rău şi va ajunge sigur la spital unde o să i 
se facă mai întâi testul de COVID-19. Şi dacă la loteria testului reiese că este infectat începe lupta pentru 
supravieţuire. Din cauză că omul necredincios şi păcătos aflând că are această boală - despre care i s-a spus la 
televizor zi şi noapte că e provocată de virusul ucigaş - şi vede în jurul lui oameni cu mintea tulburată îmbrăcaţi în 
costume spaţiale, pe care el îi crede medici şi mult mai învăţaţi decât el, atunci îl cuprinde o frică iraţională de 
moarte care va provoca în organismul lui o adevărată furtună distrugătoare pe care trupul lui şi aşa slăbit de păcate 
şi otrăvuri-poluare nu o mai poate duce. Şi atunci starea lui de sănătate se deteriorează repede. Încât omul intră 
dimineaţa pe picioarele lui în spital şi a doua zi nici nu se mai poate scula din pat. Sau în unele cazuri, când omul 
vine la spital suferind de boli respiratorii, se poate să şi moară de frică până a doua zi. Bolile respiratorii sunt 
agravate cel mai mult din cauza fricii. Şi după ce că organismul omului venit la spital este deja depăşit de situaţie 
mai vin şi criminalii inconştienţi de doctori, bolnavi de isterie colectivă, care cred că îi fac bine bolnavului şi îl 
îndoapă cu cât mai multe medicamente inutile, toxice şi ucigaşe, în loc să încerce să lupte cu adevăratele cauze ale 
bolilor, panica, toxemia şi boala de radiaţie. 
 Aceasta este schema prin care se obţin cei mai mulţi morţi de COVID-19 de către sistemul medical oficial. 
 Deci în afară de faptul că nu există boala COVID-19 - aceasta este de fapt o uriaşă eroare de diagnostic - totuşi 
la această oră avem printre noi şi un nou venit care atentează la viaţa omului şi acesta a jucat şi va juca un rol 
foarte important în viitorul apropiat. Din cauza acestui nou venit mulţi, foarte mulţi oameni se vor îmbolnăvi şi vor 
muri. Acest nou oaspete nedorit este poluarea electromagnetică cu microunde, adică undele radio de înaltă 
frecvenţă. Poluarea aceasta este nouă şi veche în acelaşi timp din cauză că şi până acum a fost poluare 
electromagnetică, dar a fost de altă factură şi de altă intensitate ca cea care a apărut şi se extinde acum. 
 Efectul nociv, ca şi cel binefăcător al curentului electric şi câmpurilor electromagnetice - căci există şi din 
acestea - asupra corpului uman sunt cunoscute de foarte mult timp. Încă de la invenţia buteliei de Leyda din anul 
1745. 
 După al doilea război mondial, când folosirea radiaţiilor electromagnetice s-a generalizat şi au apărut şi s-au 
răspândit radarele militare şi civile, staţiile de radio şi televiziune, folosirea aparatelor electrocasnice, etc. s-au 
realizat şi multe studii ştiinţifice care au demonstrat efectele nocive ale acestor unde radio şi curenţi electrici. 
Multe dintre studii au fost realizate de ruşi sau alţi cercetători din spatele „cortinei de fier“ şi nu au pătruns în 
lumea aşa zis liberă din cauza barierei de limbă. Unele dintre ele au fost traduse. Dar sunt foarte, foarte multe şi în 
limba engleză. 
 Încă din anul 1946 s-a demonstrat ştiinţific efectul nociv al acestor unde electromagnetice asupra 
metabolismului glucidelor, metabolismului grăsimilor, asupra sistemului nervos, asupra inimii, asupra ochilor, 
efectul cancerigen, efectul nociv asupra enzimelor, asupra sângelui şi procesului de producere a globulelor roşii 
din sânge, asupra plămânilor, asupra circulaţiei calciului, etc. Dar aceste efecte rele ale undelor electromagnetice 
nu au oprit prima fiară şi pe slujitorii ei ca să ignore toate acestea şi să impună folosirea acestora în toate 
domeniile. Pentru că fără transmisii radio - fără fir - prima fiară nu şi-ar fi putut extinde prea uşor controlul asupra 
lumii. 
 În lumea medicală oficială efectul nociv al acestor unde electromagnetice este aproape necunoscut, nu se învaţă 
la şcoală şi marea majoritate a doctorilor îl ignoră pur şi simplu. Numai o elită de cercetători s-a ocupat cu acest 
lucru atunci când a avut bani şi timp. 
 Ca să dau numai un mic exemplu pentru a demonstra despre cum pot afecta aceste unde electromagnetice 
sănătatea oamenilor, vom descrie cazul ţării care se numeşte Bhutan. Aceasta este o ţară mică, într-o zonă 
muntoasă, la poalele masivului muntos Himalaia. Undeva între India şi China, aproape de Nepal. Această mică 
ţară nu a avut reţea de curent electric până în anul 2014. Până la acea dată în Bhutan bolile cronice de inimă erau 
foarte rare iar de diabet nu se auzise. Şi asta într-o ţară unde hrana de origine animală - carnea, produsele lactate, 
ouăle - sunt la baza alimentaţiei din cauza reliefului muntos care nu permite o producţie vegetală abundentă şi 
diversificată, ci mai mult creşterea de animale. Se cunoaşte foarte bine faptul că excesul de produse de origine 
animală în alimentaţie este dăunător şi riscant pentru sănătate. Şi totuşi, chiar dacă aveau o alimentaţie 
nesănătoasă, aceşti bhutanezi aveau o stare de sănătate foarte bună. 
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 În anul 2014 Bhutanul s-a electrificat şi toată lumea a început să-şi cumpere aparate electrocasnice, televizoare, 
telefoane, etc.. De atunci cazurile de boli cronice cardiovasculare şi de diabet au început să crească exponenţial. 
Diabetul este dovedit, de mult timp, ca fiind provocat de influenţa câmpurilor electromagnetice. În afară de studiile 
ruşilor care au demonstrat efectul nociv al undelor electromagnetice asupra metabolismului glucidelor mai sunt şi 
studii din vest care au demonstrat acest lucru. Merită menţionat aici următorul studiu cu titlul: „Efectele 
câmpurilor electromagnetice de frecvenţă şi intensitate scăzută asupra metabolismului şobolanilor“ publicat aici: 
 https://link.springer.com/article/10.1186/1477-044X-6-3 
 Şi aici: 
 https://biomagres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-044X-6-3 
 Deci diabetul este provocat de unde electromagnetice. Astfel că cineva a avut ideea de a încerca vindecarea 
diabetului tot cu unde electromagnetice. Titlul studiului este: „Expunerea la câmpuri magnetice şi electrice statice 
tratează diabetul de tip 2“ şi se poate găsi aici: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550413120304903 
 şi aici: 
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131%2820%2930490-3 
 Evident, vindecarea prin această metodă este oarecum forţată şi nu poate să dureze. Dar ajută prin oferirea unei 
stări favorabile imediate pentru abordarea pe termen lung a unor măsuri adevărate de vindecare. Toată problema 
trebuie abordată în mod natural pentru a se asigura continuitatea stării de bine. 
 Bolile cardiovasculare şi diabetul nu erau cunoscute nici în restul lumii până în secolul XIX. Abia după 
introducerea telegrafului şi curentului electric au început să apară şi să se înmulţească. Atunci a apărut şi aşa zisă 
gripă sau influenţă. De exemplu, în anul 1889 a avut loc în America o mare epidemie de gripă în zonele urbane 
electrificate. La fel s-a întâmplat şi cu marile epidemii din secolul XX. Acestea au fost produse de fiecare dată 
când s-au introdus noi tehnologii electromagnetice care au mărit fondul de poluare electromagnetică. De exemplu, 
cum ar fi gripa spaniolă din anii 1918 - 1920. De fapt ea nu era spaniolă deloc dar ca să se înşele publicul originea 
ei a fost falsificată. Gripa spaniolă a fost produsă în principal de primul război mondial din cauza folosirii pe scară 
largă de către militari a staţiilor primitive de radio de mare putere bazate pe descărcări electrice în loc de modulaţie 
de amplitudine şi a intrării în funcţiune a multor staţii de radio comerciale. Apariţia gripei spaniole a fost pregătită 
şi ajutată şi de starea de război cu frica asociată dar şi de vaccinarea masivă care se făcea în aceea vreme 
militarilor şi populaţiei civile. Militarii primeau până la 24 de vaccinuri înainte de a pleca la război. Este 
documentat faptul că din cauza vaccinurilor, numai în America, au murit mai mulţi militari americani decât în 
război, pe câmpul de luptă. De asemenea vaccinurile rămase fabricanţilor după terminarea războiului au fost 
impuse populaţiei ca să nu se piardă banii folosiţi la producerea lor şi nici profitul. 
 Mai sunt şi alte cauze care au ajutat la producerea numărului uriaş de morţi în epidemia de gripă spaniolă. Cum 
ar fi folosirea de către medici a dozelor uriaşe de aspirină şi lipsa îngrijirii corespunzătoare în spitalele de medicină 
oficială din cauza diagnosticării greşite a bolii. Aspirina era pe vremea aceea ceea ce sunt astăzi AZT-ul, Kaletra, 
Tamiflu, Ribavirin, Remdesivir, etc.. Adică medicament „minune“. Şi de asemenea şi doctorii din sistemul medical 
oficial aveau aceeaşi mentalitate ca şi cei de acum: loveşte boala cu tot ce ai şi în cantităţi din ce în ce mai mari ca 
să vindeci bolnavul cât mai repede. Cercetări moderne au stabilit că aspirina în cantităţi mari agravează şi chiar 
provoacă, nu numai hemoragii interne dar şi pneumonii. Vedeţi, vă rog, următorul studiu: „Salicylates and 
Pandemic Influenza Mortality, 1918–1919 Pharmacology, Pathology, and Historic Evidence.pdf“. La adresa: 
 https://watermark.silverchair.com/ 
 Deşi autorul articolului recunoaşte efectul dăunător al folosirii aspirinei în tratarea gripei spaniole totuşi nu se 
poate despărţi de ipoteza infecţioasă şi ignoră evidenţele. Aspirina nu a făcut altceva decât să agraveze cauzele 
reale ale gripei spaniole. Adică boala de radiaţie. Astfel că bolnavii de aşa zisă gripă spaniolă trataţi cu metode 
naturopate în spitalele de medicină alternativă au supravieţuit în proporţii foarte mari (6 la 1) faţă de cei trataţi de 
medicina oficială. Era şi o vorbă pe vremea aceea. Cei fără mască i-au salvat pe cei cu mască! 
 Din cauza similitudinilor dintre pandemia de gripă spaniolă din 1918 şi cea de COVID de acum, aceasta chiar 
merită descrisă în detaliu. Gripa spaniolă a izbucnit136 mai întâi în jurul bazelor militare americane, la bordul 
navelor de război echipate cu noile tehnici de telecomunicaţii şi în porturile unde acestea îşi aveau bazele. Focarul 
timpuriu cel mai mare a avut loc în februarie la Naval Radio School din Cambridge, Massachusetts137. În martie, 
gripa s-a răspândit în bazele armatei unde se pregătea „Signal Corps“ (armata de transmisiuni) în utilizarea 
telecomunicaţiilor fără fir: 1127 bărbaţi au contractat gripă în Camp Funston, statul Kansas şi 2900 de bărbaţi în 

 
136 Aşa şi acum boala COVID a început mai întâi în oraşul Wuhan, China, unde tocmai se pornise, de o lună şi ceva, o reţea 5G extrem 
de mare, ca pentru un oraş de 11 milioane de locuitori. 
137 Sursa: Annual Report of the Surgeon General 1919, pp. 411-12. 
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taberele Oglethorpe din statul Georgia. La sfârşitul lunii martie şi aprilie, boala s-a răspândit la populaţia civilă şi 
în jurul lumii. 
 Bolnavii de gripă spaniolă sufereau, în mod repetat, timp de luni de zile la rând. Simptomul care i-a dezorienta 
cel mai mult pe medici au fost hemoragiile. Cincisprezece până la douăzeci de procente138 din pacienţii civili 
consultaţi de doctorii din cabinetele private şi peste patruzeci la sută din pacienţii militari ai marinei139 au avut 
hemoragii nazale foarte puternice. De asemenea hemoragii au avut loc şi la nivelul rinichilor, organelor genitale 
feminine, gingii, urechi, stomac, intestine şi mai ales la nivelul pielii. Cei care au avut hemoragii pulmonare au 
fost cei care au murit cel mai repede din cauza insuficienţei respiratorii la fel ca la înec. La cei care s-au efectuat şi 
autopsii s-a constatat că cel puţin o treime au avut şi hemoragii cerebrale140. Chiar dacă un pacient părea că se 
recuperează de simptomele de boală respiratorie se întâmpla deseori ca acesta să moară de hemoragie cerebrală. 
 Doctorul Arthur Wright Erskine (1885-1952) din Cedar Rapids statul Iowa, a avut intuiţia să testeze sângele 
bolnavilor de gripă spaniolă la viteza de coagulare şi a constatat că aceştia sufereau de scăderea drastică a vitezei 
de coagulare. Astfel că doctorul Erskin a vindecat pacienţii săi prin administrarea de lactat de calciu în doze mari 
pentru a uşura coagularea sângelui. Astăzi se cunoaşte foarte bine efectul undelor electromagnetice asupra 
metabolismului calciului din organism. Din cauza undelor radio canalele de pătrundere a ionilor de calciu în celule 
sunt perturbate (Voltage-gated calcium channels -VGCCs). 
 Fireşte afectarea sângelui nu se potriveşte cu teoria virusurilor infecţioase care se presupune că provoacă bolile 
respiratorii ci cu ceea ce se cunoştea despre efectul electricităţii asupra coagulării sângelui încă din secolul XVIII. 
 Toate acestea vă sună cunoscut? Vă mai aduceţi aminte ce am scris mai sus la capitolul IX? 
 „În 23 aprilie 2020 apare următoarea informaţie: ca urmare a autopsiilor efectuate de medicii italieni s-a 
demonstrat că nu este vorba de o pneumonie în cazul COVID-19 ci este o coagulare intravasculară diseminată 
(tromboză) a sângelui. Informaţia a apărut şi în cotidianul italian „Il Giornale“ pe data de 03 mai 2020. 
 Deci, modalitatea de combatere a acestui fenomen, conform opiniei medicilor respectivi, este cu anticoagulante, 
antiinflamatoare şi antibiotice. De atunci protocoalele au fost schimbate. Conform noilor informaţii valoroase de la 
patologii italieni, ventilatoarele nu au fost niciodată necesare şi nici nu a fost necesară unitatea de terapie 
intensivă.“ 
 Deci s-a întâmplat, din nou, ceva cu sângele pacienţilor cu adevărat bolnavi. Adică nu vorbim de cei 
diagnosticaţi în mod fals pe baza testelor. De data aceasta, în cazul aşa zisei boli COVID, fiind vorba de o 
coagulare masivă. Şi într-adevăr efectul asupra sângelui diferă în funcţie de frecvenţa câmpului electromagnetic, 
de intensitate, durată şi modulaţie. La frecvenţe mici sunt mai frecvente problemele deficienţei coagulării şi la 
frecvenţe mari cea a coagulării prea mari. 
 La această adresă: 
 https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/mobile-phones-electrosmog-exposure/live-blood-cells-and-
electrosmog/ 
 puteţi viziona un film foarte scurt în care veţi vedea, în timp real, ce se întâmplă cu sângele uman atunci când 
este expus, pentru o perioadă scurtă de timp, la unde electromagnetice de înaltă frecvenţă şi anume la radiaţia 
emisă de un telefon fără fir, din acela de care au majoritatea oamenilor în casă. 
 Tot aşa, ceva uşor de citit, relativ la acest lucru, puteţi găsi şi aici: 
https://www.drrobertyoung.com/post/the-effects-electromagnet-frequencies-on-the-blood-and-biological-
terrain?fbclid=IwAR0vl58u-kZDBfUvCNcJAyzUO8dtifdk_h6t2YT79dT6z_2gtGLUeufBmw4 
 articolul are titlul: „The Effects of ElectroMagnetic Frequencies (EMF) on the Blood and Biological Terrain“ 
(Adică: „Efectele frecvenţelor electromagnetice (EMF) asupra sângelui şi a terenului biologic“ 
 Tot referitor la această gripă spaniolă a fost faptul că această pandemie nu are nici un sens logic dacă ar fi fost 
de natură infecţioasă, ci doar dacă a fost cauzată de unde radio. Şi aceasta se demonstrează uşor prin faptul că 
această pandemie nu a lovit în cei slabi şi bolnăvicioşi ci a ucis în general doar tineri viguroşi cu vârste cuprinse 
între optsprezece şi patruzeci de ani. La fel cum se întâmplase la epidemia anterioară, care s-a manifestat, cu mai 
mică amploare, în anul 1889 în America şi care fusese produsă de valul de electrificare din acea vreme. De 
asemenea femeile însărcinate au fost afectate foarte mult. Deci peste două treimi din toate decesele cauzate de 
gripa spaniolă au fost în acest interval de vârstă. Pacienţii vârstnici au fost foarte rari. Unii au semnalat cazuri de 
pacienţi care au murit de pe o zi pe alta. De asemenea s-a observat de foarte mulţi doctori că cei care aveau o 

 
138 Se pare că procentul celor care suferă de hipersensibilitate la unde electromagnetice s-a menţinut căci şi astăzi cam acelaşi procent de 
populaţie suferă de hipersensibilitate radio. Cauzele nu sunt complet elucidate. Poate fi doar o slăbiciune genetică a celor născuţi din 
părinţi slăbiţi de influenţe diferite sau doar faptul banal că aceştia sunt mai expuşi. 
139 Sursa: Annual Report of the Surgeon General 1919, pp. 411-12. 
140 Sursa: Journal of the American Medical Association 1918e, p. 1576. 
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sănătate foarte şubredă, cum erau cei subnutriţi, cu handicap fizic, anemici sau tuberculoşi, etc. au avut cele mai 
mari şanse să nu se îmbolnăvească.  
 Alt fenomen neobişnuit observat la bolnavii de gripă spaniolă, în afara problemelor cu sângele, a fost şi 
bradicardia. S-a observat că după scăderea temperaturii pulsul a scăzut141 până la valori de 45 - 35 de bătăi pe 
minut. De asemenea alt lucru neobişnuit pentru o boală respiratorie a fost şi căderea părului142 la câteva luni după 
recuperarea din gripă. În schimb în foarte multe cazuri nu s-au observat simptomele bolilor respiratorii cum ar fi 
gâtul iritat, curgerea nasului, etc. Deşi s-au luat măsuri de carantinare, de izolare şi de purtare a măştilor de 
protecţie acestea nu au avut nici un efect deşi acţiunile s-au desfăşurat pe perioade îndelungate. La fel ca şi în 
zilele noastre. În acea perioadă chiar şi o ţară foarte izolată cum era Islanda nu a reuşit prin măsurile de carantinare 
şi purtare a măştilor de protecţie să stopeze epidemia de gripă spaniolă. 
 Un alt fenomen observat la vremea respectivă de foarte mulţi epidemiologi a fost viteza foarte mare de 
răspândire a bolii ce a depăşit posibilitatea fizică a diseminării. În acea vreme cele mai rapide mijloace de transport 
erau trenul şi vaporul pe mare. Ori, de exemplu, boala a apărut mai repede în Africa de Sud decât s-ar fi putut 
deplasa oamenii cu vaporul. Mai ales că pe vremea aceea nu se prea călătorea ca acum în zilele noastre. Se vede 
foarte clar, din cele spuse până acum, că aceste simptome nu pot fi provocate de o boală respiratorie ci de boala de 
radiaţie. 
 Dar dovada cea mai clară că gripa spaniolă nu a fost provocată de un agent infecţios au fost chiar încercările 
disperate de a se demonstra transmisibilitatea ei. Aceste încercări au fost făcute între noiembrie şi decembrie 1918 
şi între februarie şi martie 1919. O echipă de medici din Boston ce lucrau pentru United States Public Health 
Service (serviciul de sănătate publică de atunci) au întreprins o acţiune foarte curajoasă pentru a demonstra 
contagiozitatea bolii. Aceştia au încercat într-un experiment colectiv să infecteze 130 de voluntari sănătoşi cu 
vârste între 18 şi 25 de ani recrutaţi dintre prizonierii închisorilor sub recompensa iertării pedepsei. Şi la fel şi cu 
alt grup de voluntari mai târziu. 
 Cum s-a procedat? S-au colectat de la bolnavi probe de sânge şi de secreţii din plămâni şi căi respiratorii şi s-au 
introdus în căile respiratorii ale cobailor umani sau direct în trup prin injectare. Şi acestea s-au încercat de câteva 
ori. De asemenea s-a procedat la încercarea de a se infecta voluntarii prin metode naturale creându-se condiţii 
maxime de apropiere astfel încât şansa de a se transmite boala să fie maxime143. Fireşte toate încercările au eşuat şi 
nimeni nu s-a îmbolnăvit. La fel ca şi încercarea de a se demonstra transmisibilitatea bolii la cai, căci şi caii au 
suferit de gripă spaniolă. 
 Toate aceste dovezi au fost respinse de vânătorii moderni de virusuri care au încercat să demonstreze că totuşi a 
fost un virus cel care a transmis boala. Astfel cercetătorii au deshumat din Alaska trupuri ale celor decedaţi de 
gripă spaniolă, care s-au păstrat intacte în permafrostul îngheţat, şi au găsit - fireşte, cum se putea altfel? - doar 
bucăţi de A.R.N. de la virusul care se presupune că provoacă gripa. Iar despre faptul că voluntarii din experimentul 
menţionat mai sus nu s-au îmbolnăvit cercetătorii moderni au susţinut că aceasta s-a întâmplat deoarece erau 
sănătoşi şi aveau un sistem imunitar puternic. Deci vechile legende ale virusologilor şi care în acest caz nici măcar 
nu s-au obosit să ia în calcul evidenţa. Cei care au constituit marea majoritate a victimelor gripei spaniole din 1918 
au fost cei tineri, sănătoşi şi puternici. Dar, astăzi, cine are curajul să combată miturile virusologiei? 
 La fel ca în cazul gripei spaniole s-a întâmplat şi în cazul altor epidemii. De fiecare dată când s-a trecut la un 
nivel superior de tehnologie electromagnetică, cu un nivel mai mare de poluare, s-au produs şi epidemii. Cum au 
fost cazurile celorlalte două mari epidemii de influenţă din secolul XX, din anii 1957 şi 1968. 
 Cea din 1957 a fost provocată de extinderea numărului de staţii de radar necesare supravegherii spaţiului aerian 
în cadrul războiului rece, radare care nu erau montate doar la sol. Acestea se găseau şi la bordul avioanelor care 
patrulau în continuu în aer pentru a asigura detectarea precoce a atacurilor de la mari distanţe de ţărm, dar şi pe 
baze flotante, ancorate de fundul oceanului, la mare distanţă de ţărm. La aproape două sute de kilometri. Fireşte şi 
marina a avut aportul ei din cauză că toate navele şi chiar şi submarinele au şi ele radarele lor. În zilele noastre 
cercetători independenţi au constatat că numai marina Statelor Unite ucide anual cca. 10 (zece!) milioane de 
animale marine în cursul operaţiilor sale de rutină şi a exerciţiilor de război. 
 La fel s-a întâmplat şi în 1968 când S.U.A. şi-a extins reţeaua sa de sateliţi militari de telecomunicaţii cunoscută 
cu numele de Initial Defense Communication Satellite Program (IDCSP). Ea a fost operaţională în 13 iunie 1968 şi 
pandemia de gripă Hong Kong a început în iulie 1968 şi a durat până în martie 1970. 

 
141 Sursa: Journal of the American Medical Association 1919b 
142 Era atunci o ciudăţenie. Dar acum nu este o ciudăţenie. Căderea părului în cazul bolii de radiaţie este un fapt bine cunoscut şi 
documentat. Se întâmplă şi acum în cazul aşa zisei boli COVID şi doctorii se prefac că nu cunosc cauza acestui efect pe termen lung la 
cei care au experimentat boala „COVID“ şi au scăpat cu viaţă din spitale. 
143 Toată povestea se găseşte în: „Public Health Report“ vol. 34, 10 ianuarie 1919. 



 88

                                          

 La fel se întâmplă şi acum, în zilele noastre. Astăzi asistăm la generalizarea folosirii telefoniei mobile şi de zece 
ani au început să crească în număr şi să se generalizeze folosirea telefoanelor mobile aşa zise inteligente. 
Smartphone în engleză. De fapt acestea nu sunt telefoane ci computere în miniatură foarte puternice. Acestea sunt 
purtate zi şi noapte pe trupul utilizatorilor inconştienţi care nu au citit niciodată un prospect de folosire de la 
acestea şi unde scrie negru pe alb că trebuie ţinute la distanţă de trup. Efectul folosirii acestor telefoane s-a arătat şi 
prin creşterea cazurilor de cancer şi a numărului de alte boli cronice. 
 Deci, la fel, şi în cazul pandemiei de COVID-19, s-a constatat că trecerea la un nou nivel tehnologic prin 
adoptarea tehnologiei 5G a avut şi ea un efect dăunător. Astfel incidenţa cazurilor de boli respiratorii diagnosticate 
fals ca fiind COVID-19 în zonele unde s-a introdus deja această tehnologie nouă este, în medie, dublă faţă de 
zonele unde nu s-a introdus. În unele zone, punctual, este chiar şi de zece ori mai mare. Faptul că ţările cele mai 
puţin dezvoltate au avut cele mai puţine cazuri de COVID demonstrează în plus această legătură corelaţională. 
Una este să ai un oraş plin de staţii 5G cum sunt oraşele Wuhan144 din China, Milano din Italia, New York din 
America, Guayaquil în Ecuador etc. şi alta este să ţi se mărească doar fondul total de radiaţii prin mărirea 
numărului de sateliţi care bombardează din cer pământul cu microunde. Căci pandemia de COVID-19 s-a născut 
odată cu intrarea în funcţie a reţelei de sateliţi Starlink. Astfel în mai 2019 compania SpaceX condusă de 
miliardarul Elon Musk a lansat primii 60 de sateliţi din reţeaua Starlink. Şi de atunci se lansează zilnic alţii. În 
2021 erau deja lansaţi pe orbite joase 1378 de sateliţi noi. La această dată aproape că s-au dublat numărul 
sateliţilor de pe orbitele pământului fiindcă înainte de Starlink mai erau pe orbită doar 2218 sateliţi. Lansarea 
sateliţilor Starlink va continua până la un total de 11943 sateliţi având ca termen anul 2025. Bineînţeles că mai 
există şi alte companii de telecomunicaţii care au lansat sateliţii lor şi vor mai lansa încă. Dar numărul sateliţilor 
lansaţi de acestea este mai mic deocamdată. Deci este evident că pandemia de „COVID“ se va amplifica şi va 
produce şi mai multe efecte tragice. Nici o şansă să se oprească „pandemia“ de COVID odată cu aşa zisul vaccin. 
 Fireşte nu trebuie să uităm şi celelalte cauze care au contribuit la producerea de mulţi bolnavi cum ar fi, de 
exemplu, poluarea aerului. Oraşul Wuhan, din China se numără printre cele mai poluate oraşe din lume. La fel şi 
oraşul Milano, regiunea Lombardia unde au avut loc cele mai multe decese de COVID în Italia. De New York nu 
trebuie să mai insist. 
 Altă cauză ajutătoare a fost şi campania de vaccinare pe scară largă înainte de pandemie în unele zone cum ar fi 
Wuhan145 în China, Milano în Italia, etc.. La fel ca şi situaţia din perioada gripei spaniole. 
 Deci unul dintre multele motive pentru care s-a introdus chiar acum pandemia de COVID este şi pentru a se 
ascunde adevăratele efecte ale introducerii noii tehnologii de comunicaţie 5G. La fel cum s-a procedat şi în trecut. 
Pandemia de COVID este o perdea de fum care va ascunde multe alte lucruri rele pentru oameni. Introducerea 
acestei noi tehnologii 5G va face posibil controlul şi mai strâns al fiinţei umane. Acest lucru s-a făcut şi până 
acum, dar operaţiunea era oarecum limitată din cauza tehnologiei vechi. Dacă până acum influenţa prin radio se 
făcea la nivel de mase de oameni şi zonal, în viitorul apropiat se va putea face şi individual, fără inerţie de timp. 
Imediat! 
 Dar cum se poate face rău omului prin unde radio? 
 În afară de efectul nociv şi bolile pe termen lung care apar la cei care folosesc în mod obişnuit aceste mijloace 
electronice de telecomunicaţie146 şi aparatură electronică (televiziune, internet, calculatoare, telefoane, dispozitive 
fără fir adică „wireless“, etc.) există şi o influenţă directă, imediată, ce se poate face prin intervenţie umană. Adică 
oricine, care are controlul asupra reţelei de telefonie sau internet respective, chiar cu vechea tehnologie fără 5G, 
poate să aplice un câmp electromagnetic specific şi precis asupra unei persoane sau a unui grup de persoane, fără 
ştirea acestora şi astfel să le provoace aceste efecte: 
 - Modificarea stării de conştiinţă. Cum ar fi de exemplu frică, anxietate, depresiune nervoasă, gânduri de 
sinucidere, panică, mânie excesivă, agresivitate, lipsă de răbdare, „ceaţă“ pe creier, lipsă de concentrare, scăderea 
capacităţii intelectuale, amnezie, etc.; 
 - Agravarea stării de sănătate prin provocarea de tulburări în organism; 
 - Pierderea cunoştinţei, leşinul şi chiar moartea; 

 
144 În Wuhan, un oraş cu peste 10 milioane de locuitori, reţeaua 5G a intrat în funcţie la întreaga capacitate în luna octombrie a anului 
2019 având în componenţă peste 3000 de staţii principale şi peste 10000 secundare. 
145 În China a intrat în vigoare la data de 01 decembrie 2019 şi legea vaccinării obligatorii. Comunismul este mult mai bun pentru prima 
fiară decât capitalismul. Agenda primei fiare se implementează mult mai eficient şi la timpul potrivit nu ca în democraţie unde trebuie 
mai întâi să păcăleşti populaţia ca să poţi face ceva. 
146 Nu faceţi greşeala să credeţi că numai acestea au o influenţă nocivă asupra omului. Şi celelalte aparate electrocasnice produc şi ele 
efectele lor. Frigiderele, lăzile frigorifice, maşinile de spălat, aspiratoarele, aparatele de condiţionare a aerului, etc. produc şi ele câmpuri 
electromagnetice dăunătoare sănătăţii. Cele mai dăunătoare aparate electrocasnice sunt cuptoarele cu microunde care nu numai că produc 
câmpuri electromagnetice dăunătoare dar şi modifică mâncarea încât o umplu de produse cancerigene pentru organism. 
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 Multe dintre aceste efecte sunt provocate oricum din cauza expunerii îndelungate la astfel de câmpuri. Dar în 
momentul când se vor introduce aceste noi tehnologii cu microunde de foarte înaltă frecvenţă, se poate face orice, 
absolut orice cu fiinţa umană. Adică se poate modifica genetic omul de la distanţă, se pot produce epidemii de 
diverse boli, se pot ucide oamenii prin stop cardiac, prin accidente vasculare, etc. Se poate chiar să-i vorbeşti 
omului de la distanţă şi acesta să te audă cu sistemul nervos, nu cu urechile147. Cine nu crede poate să vadă că 
acest lucru a fost descoperit de mult timp fiind patentat de cineva în anul 1989. Tot procesul este descris în acest 
patent şi se poate găsi pe internet: United States Patent nr. 4877027, octombrie 31, anul 1989. 
 Toate aceste acţiuni care se pot realiza cu ajutorul undelor electromagnetice depind de următorii parametrii: 
intensitatea semnalului radio, durata, frecvenţa şi tipul modulaţiei acestui semnal. Şi sunt specifice fiecărei 
operaţiuni descrise mai sus. Dar ca toate acestea să poată fi realizate mai uşor este necesar şi ca omul să fie un pic 
modificat ca să poată fi mai uşor atins de undele electromagnetice şi astfel ca acestea să aibă un efect şi mai mare 
asupra lui. Cel mai bun mijloc - în afară de modificarea genetică de care am vorbit mai înainte şi care creează un 
mediu mai sensibil la unde radio în organismul omenesc - de influenţă directă prin care se poate realiza acest lucru 
este hidrogelul despre care am vorbit deja şi care, mai mult ca sigur, se va injecta cu aşa zisul vaccin. Poate mai 
sunt şi altele despre care nu avem cum să ştim fiind secrete. Poate că am fost deja toţi intoxicaţi de substanţele 
împrăştiate de avioanele care se ocupă, zi şi noapte, cu manipularea climei. Este posibil ca aceste otrăvuri şi metale 
grele să poată fii activate prin radio şi să producă în oameni diverse reacţii inflamatorii ucigaşe. Nu avem cum să 
le ştim pe toate acestea decât din principiu şi din cauză că există prima fiară care are voinţa necesară de a ucide şi 
subjuga omenirea. 
 Tot aşa, cum am spus deja, şi modificările genetice provocate în corp de injecţie vor uşura controlul prin radio. 
De asemenea se cunosc informaţii despre posibilitatea de a se „vaccina“ populaţia prin radio. Adică ceea ce se face 
acum printr-o injecţie să se facă cu ajutorul microundelor, a undelor radio de înaltă frecvenţă. Astfel, se va spune 
oamenilor că nu se poate ţine pasul cu apariţia bolilor transmisibile şi fabricarea vaccinurilor clasice. Şi din această 
cauză trebuie să se asigure vaccinarea imediat ce apare boala pentru a se ţine în frâu epidemiile. Şi atunci 
modificările genetice ale corpului omului se vor putea face oficial prin acceptarea vaccinării prin radio sub 
pretextul stopării pandemiilor. 
 Mai departe. 
 Tot aşa pentru a se ajuta această operaţiune, de îmbolnăvire a omului, s-au otrăvit de mult timp alimentele, apa 
şi aerul148 cu diverse substanţe chimice care conţin şi metale grele. Acestea la rândul lor măresc sensibilitatea 
radio a organismului. De exemplu, este prezent în alimentaţie, pastile, pastă de dinţi, săpun, gumă de mestecat, etc. 
dioxidul de titan care este folosit pentru a da culoare albă produselor. Nu se cunoaşte prea bine ce efecte produce 
în organism această substanţă şi de obicei se consideră inertă, deşi se acumulează în organism. Dar în prezenţa 
poluării electromagnetice aceasta poate provoca procese inflamatorii grave în organism. Tot aşa şi aluminiul este 
prezent peste tot. În alimente, în apă şi în aer. 
 Fireşte mulţi nu vor crede aceste lucruri descrise mai sus. Dar cercetările privind controlul minţii omului prin 
unde electromagnetice durează de foarte mult timp - sunt informaţii publice din care rezultă că acestea au început 
chiar imediat după al doilea război mondial - şi s-a ajuns foarte departe încât acum se poate conecta creierul direct 
la internet. Cine nu crede să citească despre Neuralink şi ce face. 
 De asemenea am să dau şi două exemple minore de patente vechi pe care le poate citi oricine: 
 - patent number: 5356368 din octombrie 18 anul 1994 care are titlul: „Metoda şi aparatul pentru inducerea 
stărilor dorite de conştiinţă“; 
 - patent number: 6506148B2 din ianuarie 14 anul 2003 care are titlul: „Manipularea sistemului nervos prin 
câmpurile electromagnetice din monitoare (adică ecrane de televizor, calculator, etc.)“ 
 Fireşte aceste metode şi cipuri electronice de control al minţii au fost testate şi în laboratoare dar şi în viaţa 
reală, însă în mod ilegal. Cei care vor să ştie mai mult să se informeze despre experienţa personală a suedezului 
Magnus Ollson care, fiind şi un om cu o educaţie superioară, a putut să iasă din acest experiment şi să cerceteze 
mai în detaliu toate acestea. Mărturia lui o găsiţi la adresa de internet: 
 https://magnusolssonsweden.wordpress.com/ 

 
147 Deci, cei care auziţi voci nu vă repeziţi să mergeţi la psihiatru ca să vă distrugă creierul cu tot felul de otrăvuri. Oricum psihiatria 
modernă, ca şi virusologia, este o ramură a medicinei moderne în totalitate inutilă şi dăunătoare şi singurul scop pentru care a fost 
înfiinţată este ca să poată fi folosită ca mijloc de represiune împotriva dizidenţilor care se opun statului satanist. Cei care din disperare, 
ignoranţă sau din întâmplare nefericită intră sub un tratament psihiatric sunt condamanţi la chinuri pentru tot restul mizerabilei şi scurtatei 
lor vieţi. 
148 De foarte multă vreme se împrăştie în atmosferă cu avioanele substanţe chimice foarte dăunătoare oamenilor pentru controlul şi 
manipularea climei, aşa zisele „chemtrails“. Substanţa cea mai folosită este aluminiul. Aluminiul este foarte toxic pentru organism şi se 
găseşte şi în vaccinuri. Fireşte mai sunt şi altele dar nimeni nu s-a ocupat ca să urmărească tot timpul ce se împrăştie în aer. 
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 sau aici: 
 http://www.whitetv.se/en şi alte site-uri. 
 Bineînţeles că mai sunt şi alte mărturii despre acest experiment şi chiar există o coaliţie europeană împotriva 
hărţuirii electronice ascunse pe care o puteţi găsi la adresa de internet: 
 https://www.facebook.com/eucach/ 
(European coalition against covert hassment) Adică în română „Coaliţia europeană împotriva hărţuirii ascunse“.Se 
poate găsi şi una americană la: 
 http://www.uscach.org/ 
 şi de asemenea mai există şi o coaliţie internaţională la: 
 http://www.icaact.org/ 
 Despre acest experiment al controlului minţii prin intermediul tehnologiei în zilele noastre există multe mărturii 
şi se estimează că la ora actuală zeci de milioane de oameni din toată lumea sunt victimele lui, fără să ştie. 
 Iată că se poate ca omul să poată fi controlat şi îmbolnăvit cu ajutorul undelor radio şi această informaţie este 
publică şi verificabilă. Trebuie doar ca să existe cineva care să aibă controlul asupra societăţii umane şi voinţa 
necesară pentru a face acest lucru. Şi după cum am văzut şi demonstrat deja acest cineva există. Se numeşte prima 
fiară şi slujitorii ei. 
 De asemenea este evident că aceste mijloace de influenţă au fost folosite şi până acum. După cum am văzut în 
zonele unde au fost deja instalate noile emiţătoare 5G numărul de cazuri de aşa zisă boală COVID-19 a fost în 
medie dublu. Sau chiar şi mai mare prin unele locuri. Tot aşa şi cei internaţi în spitale cu simptome minore, sau 
chiar fără simptome, au suferit agravarea stării de sănătate şi din cauza acestora. Spitalele moderne au un mediu cu 
poluare149 electromagnetică uriaşă. Spitalele sunt pline de instalaţii electrice, de aparatură electronică150 şi 
mijloace de comunicaţie „wireless“, adică fără fir. Adăugaţi panica şi teama de moarte de care este cuprins omul 
necredincios în Dumnezeu şi ignorant care se vede înconjurat acolo de oameni cu mintea tulburată îmbrăcaţi în 
costume spaţiale şi rezultatul este sigur. Boala şi moartea. 
 Bietul om abia intrat în spital, când vede personalul medical că se fereşte aşa de tare de el şi nici măcar nu vine 
să-l îngrijească de frică să nu se îmbolnăvească, îşi spune în sinea lui: „Înseamnă că am ceva foarte grav, sfârşitul 
meu este aproape şi sunt în pericol să mor!“ Şi apoi îşi mai aduce bietul om aminte şi că la televizor i s-a spus, zi şi 
noapte, că nu există alt leac decât vaccinul pentru boala lui şi îşi doreşte să ia orice numai ca să scape cu viaţă. Şi 
orice îi dau medicii, sperând că astfel se va face bine, va lua fără să se gândească. Nu va ţine cont nici că după ce 
ia acele aşa zise leacuri - care nu sunt decât otrăvuri - se va simţi din ce în ce mai rău şi le va lua în continuare 
sperând că pe el îl vor vindeca până la urmă. După aceea bolnavul mai caută şi pe internet unde va auzi că nu ştiu 
care leac este mai bun şi va face apel la oricine ca să îi facă rost şi de acel leac. Şi astfel bietul om intrat în spital 
îşi sapă singur groapa ajutat cu multă râvnă de „eroii în alb“. 
 Şi dacă omul scapă cu viaţă până la urmă din mâinile medicilor, pentru că a avut un organism puternic care a 
rezistat la toate acestea, apoi viaţa lui nu va mai fi aşa ca înainte. Că acum va fi mai bolnav vreme îndelungată şi 
chiar şi tot restul scurtatelor şi mizerabilelor lui zile. Şi apoi se duce acel om şi începe să povestească la unul şi la 
altul cât de bolnav a fost el şi că boala COVID este adevărată. Ba chiar mai apare şi pe la televizor unde îi imploră 
cu lacrimi pe oameni să aibă grijă, să se ferească, să poarte botniţă şi să aibă încredere în doctori şi în guvern că 
aceia le vor binele, împingându-i în prăpastia pierzării şi pe ceilalţi, ateii şi ignoranţii care îl ascultă cu gura 
căscată. Şi astfel basmul cu pandemia continuă în timp ce prima fiară şi slujitorii ei îşi văd de planurile lor, la 
întuneric, strângând laţul în jurul gâtului omenirii. 
 Deci pandemia nu se va mai termina nici după ce se vor injecta oamenii cu aşa zisul nou vaccin. Pentru că 
adevărata cauză a bolii COVID-19 va continua să existe şi să se amplifice exponenţial. Botniţa, interzicerea 
apropierii dintre oameni, izolarea, carantina, interzicerea libertăţii de exprimare, interzicerea demonstraţiilor, 
închisoarea la domiciliu, etc. vor fi ceva permanent de acum încolo. La fel va continua şi injectarea oamenilor în 

 
149 În spitale nu există numai poluare electromagnetică ci şi poluare chimică. Fiindcă acolo se folosesc substanţe foarte dăunătoare 
sănătăţii în scop de curăţenie, printre care şi cele pe bază de clor. Clorul a fost folosit ca substanţă toxică de luptă pe fronturile primului 
război mondial şi este foarte toxic. În concentraţie suficient de mare ucide. În concentraţii mai mici îmbolnăveşte. Dar instituţiile care 
administrează igiena publică pun clor şi în apa de băut nu numai în produsele de curăţenie. Şi clorul nu este singur în acele materiale de 
curăţenie. Astfel că în spitale oamenii sunt supuşi la o grămadă de factori de risc: lipsa expunerii la lumină şi la soare, lipsa aerului curat 
din cauză că nu există instalaţii de ventilare corespunzătoare, poluarea chimică şi electromagnetică foarte mare, lipsa unui iluminat 
corespunzător căci toate spitalele sunt iluminate cu corpuri de iluminat moderne cu lumină nocivă sănătăţii, lipsa hranei adecvate din 
cauză că toată lumea fură de la bucătărie şi în plus doctorii nu prea îşi bat capul cu dietele căci nu cred în puterea curativă a alimentelor, 
lipsa contactului şi dragostei de oameni de care omul este înconjurat în familie, etc. ceea ce face ca spitalul să fie cel mai periculos loc 
unde se poate duce un om bolnav. Adevărat a spus acela care a zis că la spital te duci doar dacă eşti împuşcat sau călcat de maşină! 
150 Şi toate sunt îngrămădite cât mai aproape de capul pacientului. 
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fiecare an sau chiar mai des. Apoi după ce se vor injecta destui oameni şi se vor extinde mai mult reţelele actuale 
de 5G numărul celor morţi va creşte foarte mult. Estimez acest timp ca fiind de un an sau maxim doi. Depinde cât 
de repede se mişcă slugile primei fiare. 
 La data când am corectat acest text deja au apărut informaţii că procesul a început. La această adresă de internet 
găsiţi informaţiile respective: 
https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2021/04/Survey-Results.pdf 
în articolul cu titlul: „Global sickness reported after an unprecedented number of satellites had been launched“ 
(Adică: „Îmbolnăviri raportate pe tot globul după lansarea unui număr fără precedent de sateliţi“) 
 Acest lucru a fost semnalat de nimeni altul decât de cel mai mare activist împotriva tehnologiei wireless (radio 
fără fir) Arthur Robert Firstenberg (născut pe 28 mai, 1950) şi cel mai mare cercetător al interacţiunii dintre viaţă 
şi electricitate. Fireşte mai sunt mulţi alţii cei care au cercetat aceste interacţiuni. Dar un altul pe planetă aşa de 
cunoscător în acest domeniu nu mai este. Acesta a fost în tinereţe o victimă a tehnologiei radio suferind de 
supersensibilitate radio. Cartea scrisă de acesta cu titlul: „The Invisible Rainbow: A History of Electricity and 
Life“ („Curcubeul invizibil: O istorie a electricităţii şi vieţii“) este unică în istoria umanităţii deoarece îmbină 
interdisciplinar cele două domenii ale medicinei şi electricităţii în contextul istoric al revoluţiei industriale până în 
zilele noastre. Pentru conceperea cărţii autorul a trebuit să consulte un ocean de literatură medicală şi industrială. 
Orice doctor de pe planeta pământ ar trebui să nu se despartă de această carte şi să o poarte cu el peste tot. Şi nu 
costă foarte mult. Oricine şi-o poate permite. Aceasta se găseşte tipărită pe hârtie la adresele de internet: 
https://www.amazon.com/Invisible-Rainbow-History-Electricity-Life/dp/1645020096 
https://www.chelseagreen.com/product/the-invisible-rainbow/ 
 Un alt text al acestui mare cercetător independent este şi cartea cu titlul: „Microwaving Our Planet: The 
Environmental Impact of the Wireless Revolution“. Acest text este foarte important pentru medici şi poate fi 
utilizat şi ca un nomeclator al bolilor produse de radiaţia electromagnetică. Ea se găseşte tipărită pe hârtie la 
această adresă de internet: 
https://www.amazon.com/Microwaving-Our-Planet-Environmental-Revolution/dp/B0030L4IBI 
 Aşa că aceste ipoteze pe care le descriu aici încep să capete contur şi în lumea reală. Pur şi simplu nu pot eu 
compune acest text aşa de repede pe cât de repede se petrec evenimentele. 
 Deci întrebarea nu este dacă, ci când se vor întâmpla toate acestea? 
 Atât de mulţi morţi vor fi atunci încât oamenii vor rămâne neîngropaţi cu zilele pe marginea drumurilor. 
Oamenii din serviciile publice de salubritate vor aduna morţii cu camioanele şi excavatoarele şi îi vor îngropa în 
gropi comune sau îi vor arde în crematorii improvizate. Atunci şi mulţi dintre cei care acum mai au îndoieli faţă de 
existenţa virusului ucigaş, când vor vedea mulţimea de morţi plini de bube151 ulcerate152 pe piele, umflaţi, 
îngrozitori la vedere, vor crede şi ei legenda pandemiei şi se vor supune injectării. Ba chiar se vor lupta între ei ca 
să ajungă înaintea celorlalţi la injecţia „salvatoare“. 
 Şi nu numai oamenii vor muri. Peste câţiva ani vor muri insectele - al căror număr este şi aşa foarte scăzut acum 
- vor muri animalele şi vor scădea dramatic recoltele de alimente din cauza radiaţiilor electromagnetice153. 
Informaţia că şi animalele sunt bolnave de COVID şi mai ales cele domestice - cum s-a întâmplat şi la gripa 
spaniolă - şi că se pregătesc şi pentru ele vaccinuri a trecut neobservată de marea majoritate a oamenilor. Mai mult 
ca sigur că prima fiară vrea să reducă drastic alimentarea cu proteine de înaltă calitate din dieta oamenilor ca să 
poată introduce alimentele de sinteză industrială. În felul acesta oamenii vor putea fi mai uşor controlaţi şi 
îmbolnăviţi. Deja lupta împotriva produselor de origine animală a început şi propaganda mass-mediei primei fiare 
pentru o dietă compusă numai din vegetale şi chimicale a ajuns la nivele de ridicol greu de suportat. Şi astfel se 
mai împlineşte o profeţie a Sfintei Scripturi: 
 „1. Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la 
duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor, 2. Prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul 
lor. 3. Aceştia opresc de la căsătorie şi de la unele bucate, pe care Dumnezeu le-a făcut, spre gustare cu mulţumire, 
pentru cei credincioşi şi pentru cei ce au cunoscut adevărul, 4. Pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună şi 
nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumire;“ (Epistola întâi către Timotei, cap. IV) 

 
151 Şi astfel se va mai împlini o altă profeţie a Sfintei Scripturi: „Şi s-a dus cel dintâi şi a vărsat cupa lui pe pământ. Şi o bubă rea şi 
ucigătoare s-a ivit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care se închinau chipului fiarei.“ (Cartea Apocalipsa, cap. XVI, 2) 
152 Deja aceste epidemii au fost exersate de slujitorii primei fiare şi amândouă au fost produse de expunerea la radiaţii electromagnetice. 
Aşa zisele epidemii mortale de „Marburg“ şi „Ebola“ au fost testate şi se cunosc efectele lor. Printre acestea sunt şi rănile provocate la 
suprafaţa pielii. Un decedat din aceste cauze arată îngrozitor la vedere. 
153 Puteţi încerca şi acasă un mic experiment. Luaţi un lot de seminţe proaspete, certificate, şi împărţiţi-l în două cantităţi egale. O parte 
puneţi-o chiar lângă router-ul wireless de internet şi cealaltă undeva departe de orice influenţă radio. După o lună plantaţi-le şi veţi vedea 
că cele expuse la unde radio nu vor încolţi. 
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 Fireşte la televizor se va spune că toate acestea se întâmplă din cauza bolilor transmisibile şi schimbării climei. 
 De asemenea toţi oamenii vor primi în curând un aşa zis senzor medical154 pe trupul lor155 pentru a se putea 
detecta când se vor îmbolnăvi de o nouă boală transmisibilă şi fără de care oamenii nu vor putea să cumpere sau să 
vândă şi nici măcar să iasă din casă. 
 Cei puţini care vor mai rămâne în viaţă dintre cei neinjectaţi vor fi prinşi, arestaţi şi izolaţi în lagăre medicale ca 
să nu-i îmbolnăvească pe ceilalţi. Până la urmă vor fi ucişi şi ei, pe tăcute, dându-se vina pe virus şi pe faptul că 
aceştia nu au vrut să primească injecţia „salvatoare“. Fireşte, dacă nu vor fi ucişi mai înainte de mulţimile furioase 
asmuţite de televiziuni împotriva celor care nu vor să se vaccineze şi „răspândesc“ boala. 
 Tot aşa nu va mai fi nici un fel de libertate religioasă şi oamenii se vor feri să se mai ducă la biserică din proprie 
iniţiativă. Marea majoritatea a ierarhilor - mitropoliţi, episcopi, preoţi şi diaconi şi care acum tac şi nu fac nimic, 
doar mai vorbesc pe ici pe colo - vor apostazia de la credinţă şi se vor supune orbeşte guvernului obligând pe 
credincioşi să facă şi ei la fel. Cei care vor mai susţine cauza credinţei vor fi trataţi drept extremişti, fanatici şi 
nebuni de către toată lumea şi vor fi internaţi în spitale de psihiatrie unde vor fi ucişi cu tot felul de medicamente 
distrugătoare. Credincioşii adevăraţi care nu îşi vor pierde credinţa până atunci se vor ascunde pe unde vor putea, o 
vreme, până când vor muri de foame, de frig sau vor fi prinşi şi internaţi cu forţa în lagăre unde vor fi şi ei ucişi. 
 Fireşte vor fi mulţi cei care vor întreba: „Dar cei care provoacă toate acestea nu vor suferi şi ei efectele acestor 
catastrofe?“ Bineînţeles că nu! Superbogaţii primei fiare au toate mijloacele necesare ca să evite aceste lucruri. 
Chiar şi acum ei locuiesc în zone depărtate de sursele de poluare, au mijloace prin care îşi produc propria lor hrană 
curată, naturală şi sănătoasă, apa cea mai bună şi aerul cel mai curat. De asemenea ei au şi asistenţă medicală 
adevărată156. Casele lor sunt construite cu cele mai noi tehnologii care îi feresc de influenţele externe. În rarele 
ocazii când trebuie să se deplaseze îşi iau cu ei armate de slujitori şi hrana produsă de ei. Şi nu umblă prin oraşele 
suprapopulate şi suprapoluate ale planetei. În plus şi-au construit un paradis pământesc în continentul de la polul 
sud157 al planetei departe de emisfera nordică, cea mai afectată zonă a pământului. Şi locul unde vor fi cele mai 
mari catastrofe viitoare. Acolo au fost şi sunt construite în ritm constant centrale electrice, uzine, fabrici, exploatări 
miniere, etc. supertehnologizate conduse şi exploatate de roboţi. Căci Antarctica este un continent foarte bogat în 
resurse minerale, petrol, etc. Din cauza aceasta accesul oamenilor este aşa restricţionat acolo. Mai mult prima fiară 
a depozitat în Antarctica alimente158 îngropate în permafrost care pot hrăni toată omenirea pe cel puţin o sută de 
ani. Tot surplusul producţiei alimentare globale de după al doilea război mondial a fost depozitat acolo în 
perioadele de recolte îmbelşugate ca să se menţină preţul ridicat la alimente. Deja super-bogaţii primei fiare au 
autonomie totală faţă de restul planetei. Iar pentru slugile lor mai puţin bogate care controlează guvernele ţărilor au 
pregătit aici în nord, fortăreţe subterane dotate cu tot ce este necesar pentru a se perpetua controlul puterii asupra 
populaţiei. Aşa că vă rog să nu vă faceţi griji pentru ei. Aceştia deja au luat toate măsurile necesare pentru 
scopurile lor. Voi aţi făcut ce trebuie? 
 Făceţi-vă griji pentru voi, copiii voştri şi pentru cei ca voi! 
 
 
 

 
154 Cine nu crede nu are decât să caute pe internet despre compania americană „Profusa“ ce produce ea şi cu cine este parteneră în 
cercetările şi producţia ei. 
155 La data când corectez acest text această previziune este depăşită. S-a produs deja varianta injectabilă sub piele a acestui senzor. La 
această adresă de YouTube puteţi găsi filmuleţul cu explicaţia chiar de la cel care l-a inventat: 
 https://www.youtube.com/watch?v=No5Bz2eHNtA&t=46s 
 https://youtu.be/No5Bz2eHNtA 
Cu titlul: „A sensor that can tell you if you're sick“ Adică: „Un senzor care poate să-ţi spună dacă eşti bolnav“ 
156 Sunt indicii foarte puternice despre o cercetare paralelă cu cea oficială. Mulţi cercetători independenţi afirmă că ştiinţa paralelă care 
se desfăşoară în centre secrete ale primei fiare este cu 50 de ani mai avansată decât cea cunoscută public. Iar în medicină sunt foarte multe 
cazuri de cercetători geniali care au descoperit câte ceva foarte important şi după aceea au dispărut sau au fost asupriţi până la moarte de 
către sistemul primei fiare. Cazul lui Royal Raymund Rife un cercetător genial de la începutul secolului XX care a descoperit o formă de 
tratament a bolilor bazată pe unde acustice şi radio este simptomatic. Acesta a inventat şi un microscop cu o putere de mărire comparabilă 
cu cea a microscoapelor electronice de astăzi dar care putea vizualiza în timp real materialul de studiat şi despre care nu s-a mai auzit 
nimic încă de când Rife a fost arestat şi închis. La fel este şi cazul lui Nicola Tesla un cercetător genial în domeniul fizicii care a făcut 
primul generator cuantic de curent electric în anul 1894 (U.S. Patent nr. 511916). Dacă această invenţie nu ar fi fost suprimată şi ţinută la 
secret atâţia ani astăzi toată omenirea ar fi avut energie electrică gratis şi stăpânirea primei fiare nu ar fi existat. 
157 Antarctica este de două ori mai mare ca suprafaţă decât Australia şi jumătate cât Africa. Deci este loc pentru toată lumea acolo. 
158 În insula Svalbard, departe de lume în nordul arctic, superbogaţii şi-au construit un buncăr unde sunt depozitate toate seminţele de 
plante care s-au putut găsi pentru a se păstra diversitatea plantelor după ce plantele modificate genetic produse de transnaţionalele primei 
fiare vor distruge vegetaţia de pe toate suprafeţele cultivabile astfel ca cei care vor supravieţui până atunci să nu poată să-şi cultive hrana 
lor şi să depindă numai de lanţul de aprovizionare cu hrană al primei fiare. 
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Capitolul XI 
Ce trebuie făcut? 

 
 Prea multe lucruri nu mai sunt de făcut din cauză că este prea târziu. Adică vorbim despre acţiuni fără risc şi 
fără eforturi mari, extreme. Mulţi se aşteaptă la soluţii facile. O petiţie, o demonstraţie simbolică, un protest, ceva 
uşor şi de scurtă durată după care fiecare se poate duce pe la treburile şi plăcerile sale. Toţi oamenii au trăit până 
acum într-o lume imaginară, au ignorat ce se întâmplă în viaţa reală şi acum sunt surprinşi de tragedia ce s-a abătut 
asupra lor. În special creştinii s-au ferit atât de mult să participe la viaţa socială a ţării, închizând ochii la toate 
păcatele care se făceau în jurul lor159, încât acum nu prea mai au ce face decât să lase totul, TOTUL deoparte şi să 
scoale la luptă folosind toate resursele şi timpul lor doar în acest scop. Creştinii, în special, îşi primesc acum, cu 
dreptate, răsplata pentru faptele şi păcatele lor. Cele mai mari dintre ele fiind lenea şi nepăsarea. Şi într-adevăr ce 
poţi să mai faci când eşti cu gâtul în ştreang, cu mâinile legate la spate şi călăul de-abia aşteaptă să-ţi dea un picior 
peste scaunul de sub picioarele tale ca să rămâi spânzurat în aer? De-acum nu mai rămâne decât speranţa ca cei 
care mai vor şi cred în Dumnezeu să lupte pe viaţă şi pe moarte ca să-şi salveze măcar sufletul lor de la iad. 
 Deci, în primul rând toţi creştinii trebuie să crească în credinţă. Din cauza credinţei lor căldicele se întâmplă 
toate acestea. Rugăciunea şi postul nu trebuie să lipsească. Este bine şi folositor de citit actele martirice şi vieţile 
sfinţilor mucenici pentru ca cei mai slabi în credinţă să se îmbărbăteze şi să capete curaj. Deoarece singura 
speranţă pentru mântuire rămasă pentru cei mulţi este martiriul creştin. Numai prin credinţă creştinii pot abandona 
frica iraţională rea şi să se umple de frica cea bună. De frica pierderii sufletului pe vecie în iad. Fireşte se poate 
încerca să se întârzie cât mai mult sfârşitul prin fugă, ferindu-se, ascunzându-se, etc.. Dar cu cât se vor amâna 
lucrurile mai mult timp cu atât va fi mai greu după. Situaţia în care au ajuns creştinii acum stă mărturie. Aşa că 
fiecare să-şi spună în sinea lui: „A venit vremea sfârşitului meu şi trebuie să mă pregătesc din tot sufletul şi cu 
toate puterile“. Şi pentru aceasta primul lucru pe care trebuie să-l facă fiecare om este să înţeleagă că în orice fel şi 
CU ORICE PREŢ trebuie să refuze injectarea. De asemenea creştinul trebuie să lupte cu toate puterile şi ca să 
convingă şi pe cei din jurul lor să nu se injecteze. Tot aşa atunci când vine cineva la creştinul respectiv să-i ceară 
să se vaccineze să spună clar, răspicat şi tare că el este creştin adevărat şi crede în Dumnezeu şi nu în oameni. 
Adică să mărturisească cu toată gura şi pe faţă că el este creştin şi că Dumnezeu nu a făcut viruşii şi bolile 
infecţioase. 
 Iar dacă va veni un doctor şi va spune: „Dar eu sunt doctor trebuie să asculţi de mine!“ Acestuia să-i spună 
astfel: 
 „Domnule doctor sau doamnă doctoriţă şi tu eşti om. Nu eşti Dumnezeu! Nu eşti nici măcar un sfânt al lui 
Dumnezeu! Arată-mi şi mie un doctor care vindecă oamenii pe gratis, duce o viaţă cumpătată şi trăieşte ca sfinţii, 
în sărăcie, mulţumindu-se doar cu cele absolut necesare traiului! Nu există nici unul! Toţi doctorii trăiesc în lux şi 
în desfrâu! Deci doamnă şi domnule doctor nu eşti nici Dumnezeu şi nici sfânt şi poţi greşi ca şi ceilalţi oameni. 
 Şi apoi ai făcut şcoala de medicină acum atâţia ani. 
 De unde ştiu eu că ai învăţat bine acolo şi ai ţinut minte tot ce te-au învăţat la şcoală? Poate ai trecut prin 
facultate ca gâsca prin apă şi ai luat notele pe bani sau, Doamne fereşte, pe favoruri sexuale făcute profesorilor? Şi 
apoi acolo la facultate ai învăţat un plan de afaceri al unui monopol de companii farmaceutice ca să le vinzi 
otrăvurile. Nu prea ai învăţat multă medicină160. 
 Apoi, după ce ai terminat şcoala şi ştiinţa a avansat foarte repede161. De unde ştiu eu că tu ai ţinut pasul cu ea? 
În fiecare an apar în lume peste 30-35 de mii de studii de medicină şi trebuie să citeşti foarte multe dintre ele. Le-ai 
citit? Le-ai învăţat? Le-ai pus în practică? Ca să nu mai spun că acum dintre acestea foarte multe, aproape de 98%, 
sunt mincinoase. De unde ştiu eu că tu eşti în stare să dai la o parte învăţăturile mincinoase şi să le păstrezi pe cele 

 
159 Ştiu atâţia creştinii care se bat cu pumnul în piept că sunt creştini şi care nu s-au dus la referendumul pentru familie ca să nu câştige 
Dragnea nu ştiu ce. Deci din cauza urii pe care o aveau către acela creştinii au preferat să-şi dea copiii lor şi ai semenilor lor la pierzare 
sufletească şi trupească. Din cauză că referendumul nu a reuşit acum se introduc legile care vor obliga şcolile să-i înveţe pe copii tot felul 
de nebunii. Dacă referendumul ar fi reuşit educaţia copiilor nu ar fi putut fi făcută decât cu acordul părinţilor. Şi nu mă mir că creştinii de 
rând nu au înţeles acest lucru că ei sunt oi proaste şi nu ştiu pe ce lume trăiesc. Dar păstorii lor unde au fost? N-au citit aceştia în Sfintele 
Scripturi că decât să sminteşti pe unul dintr-aceştia mici mai bine nu te năşteai? Sau mai bine îţi legai o piatră de gât şi te aruncai în 
fundul mării? 
160 În facultăţile de medicină de-abia se învaţă 3 - 5 ore de curs despre viruşi. În cursul acestor câteva ore se învaţă mai mult timp despre 
graficele de vaccinare şi metodologia vaccinării decât despre viruşi. Aşa că doctorii, în general, care nu fac o altă facultate în plus despre 
microbiologie, imunologie, etc., nu ştiu nimic mai mult despre viruşi decât ceilalţi oameni care nu au fost la facultatea de medicină. 
Aceasta nu înseamnă că ceilalţi ştiu. Aceasta înseamnă doar că ceilalţi sunt şi mai „spălaţi pe creier“ decât doctorul simplu. 
161 Avansul ştiinţei este aşa de rapid încât în domeniul ştiinţelor obişnuite, unde lucrurile sunt mult mai clare, studenţii învaţă la şcoală 
despre cunoştinţe care sunt depăşite de mulţi ani în urmă şi trebuie să mai înveţe şi în particular pentru a ajunge cu ştiinţa la realitatea 
zilnică. 
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bune? 
 La fel, de unde să ştiu eu dacă şi tu, ca foarte mulţi alţi doctori, când ai început să lucrezi ca medic nu ai început 
să primeşti mită de la oamenii bolnavi şi să dai la rândul tău mită la cei de sus ca să te avanseze? Sau de unde ştiu 
eu dacă nu cumva te-ai asociat cu nişte criminali aflaţi la putere, primeşti favoruri de la ei şi îi ajuţi minţind 
poporul? Dacă te-ai făcut membru al unor societăţi secrete şi acum eşti francmason, etc.? Şi apoi cine garantează 
că după ce ai terminat şcoala nu te-ai apucat de satanism? Ia uită-te pe internet! Sunt atâtea filmuleţe cu doctori 
care fac diverse ritualuri satanice prin spitale sub formă de dansuri drăceşti. Dar pe doctorii aceia mascaţi care 
maimuţăresc cina cea de taină din tabloul lui Michelangelo i-ai văzut? Nu vezi cum doctorii îşi bat joc de 
Dumnezeu? Cum se cred ei dumnezei? Dacă şi tu eşti dintr-aceia? 
 Şi chiar dacă nu te-ai apucat de satanism, oricum toată viaţa ta şcolară ţi-ai petrecut-o în şcoli unde s-a învăţat 
evoluţionismul. Adică o religie de inspiraţie satanică care spune că un nimic a explodat şi s-a făcut tot universul 
din el. Şi că dintr-o piatră, din întâmplare, s-a făcut omul. Dacă şi tu ai crezut toate legendele acelea? Cum putem 
noi să credem că medicina ta poate ajuta vreunui om când ea îşi trage ideologia de bază din religia evoluţionistă? 
Cum putem noi să credem că-ţi pasă de noi când tu crezi că doar cei mai adaptaţi la lupta pentru supravieţuire 
merită să trăiască? Iar ceilalţi trebuie să moară ca să lase loc omenirii ca să evolueze! Şi apoi omul se cunoaşte şi 
după rezultatele muncii lui. Şi individual şi colectiv. Dacă voi doctorii sunteţi aşa de buni şi vreţi binele oamenilor 
de ce sunt din ce în ce mai mulţi bolnavi cronici? De ce mor atâţia oameni de pe urma sistemului medical? Uite în 
America, unde se cheltuiesc cei mai mulţi bani din lume pe sănătate, la cauze ale morţii medicina a ajuns pe locul 
trei, după cancer şi boli cardiovasculare. La mortalitate infantilă şi la mortalitate infantilă în prima zi de naştere, 
numărul copiilor morţi este aşa de mare încât America a ajuns pe ultimul loc între ţările dezvoltate. Pe acelaşi loc 
cu Uganda! Ştii tu care! Ţara aceea africană care nu are apă potabilă, nici canalizare, oamenii nu au nici măcar 
sobe în casă, fac foc deschis ca să gătească şi îşi fac nevoile pe unde apucă. Dacă medicina şi-ar fi făcut datoria am 
fi ajuns astăzi ca toţi medicii să nu mai aibă de lucru ci să se ocupe doar de accidente. Tu, doctore, câştigi mai 
mulţi bani dacă noi toţi suntem din ce în ce mai bolnavi! 
 Deci acestea sunt destule motive ca să nu am încredere în tine doctore şi să mă facă să cred că faci şi păcate 
îngrozitoare care îţi întunecă mintea cu totul încât nu mai ştii ce faci şi acum eşti în stare să omori şi oameni numai 
ca să câştigi cât mai mulţi bani! Dacă sunt omorâţi de doctori atâţia oameni în fiecare an în S.U.A., ţara cea mai 
avansată în medicină dintre toate, în România care practică acelaşi fel de medicină - dar cheltuie mult mai puţini 
bani pe sănătate decât americanii - nu sunt omorâţi tot la fel de mulţi? Sau poate şi mai mulţi? Cine ştie? Că nu 
cercetează nimeni aceste lucruri la noi în ţară. De unde ştiu că nu eşti şi tu un doctor criminal ca americanii? Că şi 
la noi creşte numărul de bolnavi cronici în fiecare an. Nu scade deloc! 
 Deci domnule/doamnă doctor vedeţi-vă de banii voştri şi lăsaţi-mă pe mine în pace. Dacă mor sau trăiesc, tot 
spre slava lui Dumnezeu va fi şi nu este treaba voastră. 
 NU v-a pus Dumnezeu stăpâni peste mine!“ 
 Iată demonstrat, în vorbe puţine, că cine îşi pune orbeşte nădejdea în doctori şi îi crede pe cuvânt ori este nebun 
ori nu-şi dă seama ce face. Trebuie să verifici omule tot ce-ţi spune cineva. Oricine ar fi el! Nu te repezi aşa, ca 
turma de oi în prăpastie, să crezi tot ce ţi se spune şi să faci tot ce ţi se comandă! 
 Mai departe. 
 De asemenea trebuie să se ştie că şi în domeniul bolilor infecţioase, ca şi la celelalte boli, există trei feluri de 
medici. Primul fel, care constituie marea majoritate a doctorilor, este cel care cunoaşte numai dogma, se supune 
primei fiare necondiţionat şi face tot ce i se porunceşte şi fără să protesteze ca să trăiască bine şi să câştige mulţi 
bani. Dintre aceştia se aleg şi cei care doresc să câştige şi mai mulţi bani, mai multă influenţă şi faimă şi pentru 
aceasta sunt aleşi în funcţii de conducere pe la ministerul sănătăţii, instituţiile de administrare a sistemului 
centralizat de sănătate, la conducerea facultăţilor de medicină, profesori pe la facultate şi la conducerea spitalelor, 
etc. Aceştia află pe parcurs despre ce este vorba, că totul este o minciună, şi sunt cei mai periculoşi, înşelători şi 
mincinoşi dintre toţi doctorii. Pentru că ei ştiu că dacă spun adevărul vor fi daţi afară sau vor păţi şi alte necazuri. 
Aceştia sunt aşa zişii experţi, somităţi cum sunt numiţi la televizor. Aceştia nu trebuie crezuţi niciodată. Chiar şi 
când spun frânturi de adevăr o fac din cauză că urmăresc să obţină o înşelare mai mare a oamenilor prin câştigarea 
încrederii lor. 
 Al doilea fel de doctori sunt cei care sunt moderaţi. Aceştia spun şi ei că viruşii provoacă boli, dar că unele boli 
nu sunt aşa de rele ca să fie nevoie de carantină şi de botniţe. Mai spun şi că vaccinurile sunt bune dar nu pentru 
toată lumea şi nu este bine să fie vaccinarea obligatorie. Apoi mai critică pe ici pe colo companiile farmaceutice, 
dar în general nu sunt împotriva lor. Doar încearcă să facă lucrurile să meargă mai bine în situaţia care este acum. 
Ceea ce este imposibil! 
 Al treilea fel de doctori sunt cei care se opun pe faţă sistemului medicinei oficiale, spun că nu există boli 
infecţioase şi nici viruşi care să provoace boli. Aceştia sunt dintre cei mai morali şi luptă de mulţi ani împotriva 
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sistemului medical oficial. Şi bineînţeles şi împotriva vaccinurilor. Dar aceştia sunt foarte puţini şi nu sunt 
cunoscuţi de marele public fiind cenzuraţi şi asupriţi de slugile primei fiare. 
 Acum, când doctorii au văzut că li se vor aplica obligatoriu şi lor vaccinurile cu care îi injectau pe alţi oameni şi 
pe copiii acelora s-au deşteptat. Dar este prea târziu! Au căzut în propria lor capcană. Dacă spun că nu există viruşi 
şi boli infecţioase nu îi va crede nimeni din cauză că toţi oamenii au fost „spălaţi pe creier“ de mici copii ca să 
creadă basmul cu viruşii. De asemenea îi vor lua în derâdere toată presa şi toţi slujitorii primei fiare, vor fi daţi 
afară din serviciu şi pot ajunge şi la închisoare. Şi apoi vor trebui să răspundă în faţa oamenilor. „Dacă ştiaţi asta 
de ce nu ne-aţi spus până acum?“. „Dacă ştiaţi aceasta de ce ne-aţi mai vaccinat pe noi şi pe copiii noştri atâţia ani? 
Ca să ne omorâţi?“ Dacă spun numai că există virusul care provoacă boala COVID dar nu este deloc periculos, ci 
este mai puţin periculos decât gripa sezonieră şi deci nu este nevoie nici de carantină şi nici de vaccinuri, atunci tot 
de degeaba. Slugile primei fiare din guvern, medicină şi presă vor spune că mai bine este să fii precaut decât prost 
şi toată minciuna va funcţiona în continuare. Şi vor trebui şi ei să se injecteze până la urmă. Acum când se vede 
clar că prima fiară vrea să-i vaccineze şi pe ei, au început şi dintre medicii primului fel, cei ascultători de guverne 
şi iubitori de bani, să se trezească şi să facă gălăgie. Că ei nu se vaccinează, că este prea devreme, că mai întâi să 
se cunoască efectele noii injecţii pe termen lung, etc. Dar este prea târziu! Vor fi siliţi să aleagă. Ori vor rămâne 
medici şi vor lua vaccinul, ori vor pleca acasă şi vor muri şi ei, mai devreme sau mai târziu, de foame şi alte 
calamităţi produse de guvern ca şi ceilalţi. 
 Şi apoi ce vor mai putea spune, peste vreun an sau doi când foarte mulţi se vor vaccina, şi li se va spune la 
televizor că, uite, cei vaccinaţi n-au păţit nimic! Atunci ce vor mai putea spune? 
 Acum s-au înţeles între ei, cei din primul fel şi din al doilea fel de medici, să protesteze măcar împotriva 
distrugerii economiei şi pentru libertatea de circulaţie a celor care nu sunt bolnavi. Ca să poată şi ei să iasă din casă 
fără vaccin şi să se bucure de averile pe care le-au strâns din suferinţa bolnavilor. În Germania şi în Anglia s-au 
deschis chiar şi procese la tribunal împotriva statului. Dar degeaba! Pandemia şi vaccinarea nu le vor opri în acest 
fel. Cu minciuni diferite de ale guvernului. 
 Dar să mergem mai departe. 
 Desigur mai sunt şi alte acţiuni care se pot face. Cum ar fi înfiinţarea unui partid politic liber, necontrolat din 
afara ţării, care să participe la alegeri în cazul că, după dezastrul economic care va începe în primăvara anului 
2021, românii se vor mai trezi puţin şi vor forţa slugile primei fiare de la putere să facă alegeri anticipate. Dar 
pentru politică şi partid trebuiesc oameni puternici, cu autoritate, care ştiu ce trebuie făcut şi în care să se aibă 
încredere. Şi din cauză că ierarhii bisericii mor de frică, stau ascunşi, nu vor să facă mai nimic, nu prea mai ai cum 
să faci partid. Fiindcă colectarea de fonduri pentru funcţionarea partidului şi selecţia oamenilor care să conducă 
partidul nu o poate face decât ierarhia bisericii care are autoritate printre credincioşi şi îi cunoaşte de la spovedanie 
pe fiecare ce şi cum este. Fără bani şi fără selecţie riguroasă este aproape imposibil să faci ceva în politică. 
 Oricum dacă nu vor fi alegeri anticipate în primăvară totul este în zadar pentru că următoarele alegeri la termen, 
peste patru ani, nu vor mai putea fi câştigate decât de slujitorii primei fiare. Dacă vor mai fi alegeri! S-ar putea să 
ajungem o dictatură militară când criza în ţară va ajunge la dezastru. Şi fireşte, dictatura militară o vor cere chiar 
oamenii cei mulţi de pe stradă! 
 Deci următoarele alegeri, peste patru ani - dacă vor mai fi - vor fi fără buletine de vot, ca acum, şi se vor face 
numai pe calculatoare, electronic. Votul electronic este cerut de mult timp de către slujitorii primei fiare din partide 
şi chiar de unii alegători care nu ştiu pe ce lume trăiesc. Dar aceasta nu s-a putut realiza, încă, din cauză că oamenii 
nu au avut toţi o identitate digitală şi nici nu există infrastructura respectivă. Dar lucrurile se corectează repede. 
Cîţu Florin, ministrul de finanţe din guvernul P.N.L. al lui Orban Ludovic - sluga devotată a bancherilor, care a 
îngropat financiar România pentru vecie - a împrumutat bani şi pentru realizarea identităţii digitale şi votului 
electronic. Din cauza aceasta nu a reuşit nimeni să afle încă pe ce a cheltuit banii împrumutaţi! 
 Aşa că, peste patru ani, oamenii vor sta acasă, vor avea un cip electronic pe mână sau în cap cu care se vor 
identifica şi vor vota cu calculatorul sau telefonul. Şi dacă acum se fac fraude electorale162 când se votează cu 
ştampila atunci, când va fi vot electronic, totul va fi un spectacol de teatru, numai aşa de ochii lumii, şi vor câştiga 
doar candidaţii care sunt doriţi de prima fiară. 
 Această acţiune politică, prin înfiinţarea unui partid şi prin luptă politică în parlament trebuia făcută încă de la 
„revoluţia“ din decembrie 1989. Nu ar fi fost prea târziu nici la începutul pandemiei pentru că astfel s-ar fi putut 

 
162 Şi acum alegerile sunt controlate cu calculatorul din cauză că rezultatele sunt colectate şi calculate de sistemul informatic 
supravegheat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (S.T.S.). Acesta este o instituţie militară al cărui conducător este numit prin căi 
oculte la indicaţii din afara ţării. Nici un partid dintre cele care au fost în parlament nu a avut curajul să facă ceva ca să schimbe situaţia. 
Nicăieri în lume nu se întâmplă aşa ceva decât în Coreea de Nord. În toate ţările se încearcă salvarea aparenţelor astfel ca lumea să mai 
creadă în democraţie. 
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participa la alegerile din 6 decembrie 2020 şi partidul creştinilor ar fi intrat sigur în parlament în condiţiile actuale 
când sunt atâţia oameni nemulţumiţi în rândul populaţiei. Dar ce poţi să faci dacă ierarhilor le este lene şi frică să 
iasă din apartamentele lor şi să facă ceva pentru creştini, în afară de praznice, mese bogate şi predici insipide? 
 Totuşi încă se mai poate face ceva şi pe cale judiciară dar va fi mai greu. 
 Deci ţinând cont de faptul că toată criza porneşte de la declararea pandemiei pe un motiv fals cea mai bună 
abordare este să combatem această cauză şi astfel efectele nedorite asociate vor dispărea în mod natural. Aşadar, în 
primul rând, trebuie acţionat urgent în mod juridic, prin acţiuni în tribunal îndreptate împotriva statului. Aceste 
acţiuni juridice trebuie să se concentreze pe faptul că nu există această boală transmisibilă numită COVID-19 aşa 
cum nu există nici un alt fel de boală transmisibilă. Adică să combatem minciuna cu adevărul. Numai adevărul are 
putere să schimbe ceva. Chiar dacă multora li se va părea la început adevărul prea dificil de crezut totuşi adevărul 
are o putere extraordinară care va învinge până la urmă. În alte ţări acţiunea a început deja prin cererea pe care au 
făcut-o anumite persoane care au petiţionat instituţiile respective ca să le fie eliberate dovada ştiinţifică că virusul a 
fost purificat şi s-a stabilit legătura cauzală dintre acesta şi boala COVID-19. 
 La ei ca şi la noi există o lege care dă dreptul cetăţeanului la informare şi deci obligă statul să furnizeze 
informaţiile respective. Ca să nu mai pierdeţi timpul căutând, cineva a adunat aceste cereri din mai multe ţări şi 
răspunsurile primite la ele la adresa: 
 https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-
of-sars-cov-2-isolation-purification/ 
 Cu titlul: „FOIs reveal that health/science institutions around the world have no record of SARS-COV-2 
isolation/purification, anywhere, ever“ (Adică „cererile sub legea de libertate de informare au arătat că instituţiile 
de ştiinţă/sănătate din jurul lumii nu au nici o înregistrare a purificării/izolării, nicăieri, niciodată“ - Atenţie! 
Izolare în sensul cuvântului care se găseşte în dicţionarul limbii şi nu în forma folosită de virusologi pentru că la 
virusologi acest cuvânt înseamnă cu totul altceva şi se găsesc o grămadă de studii, din acestea false, care pretind că 
au izolat virusul şi au în titlu ″Izolarea virusului...″ dar în ele nu se demonstrează nimic. Cineva a spus chiar că 
dacă vrei să înfurii un virusolog fanatic trebuie să-i ceri să-ţi arate un virus purificat.) 
 De asemenea în legătură cu acest articol este şi acesta. 
 https://www.fluoridefreepeel.ca/freedom-of-information-reveals-public-health-agency-of-canada-has-no-
record-of-sars-cov-2-isolation-performed-by-anyone-anywhere-ever/ 
 Deci este oficial. Nimeni, niciodată nu a purificat coronavirusul care se presupune că provoacă boala COVID-
19 şi nici nu a demonstrat legătura cauzală între acesta şi boală. Şi cum ar putea dacă nu există viruşi? 
 Este util de menţionat aici că se poate folosi ca precedent juridic şi verdictul dat de curtea superioară de justiţie 
din Stuttgart, Germania şi desfăşurarea procesului dintre virusologul german doctor Stefan Lanka şi oponentul său 
dr. David Bardens. Despre dr. Stefan Lanka şi activitatea sa puteţi afla mai multe informaţii aici, pe site-ul său: 
 https://wissenschafftplus.de/ 
 Iar despre procesul dintre acesta şi dr. Bardens aveţi un rezumat onest aici: 
 https://learninggnm.com/SBS/documents/Lanka_Bardens_Trial_E.pdf 
 Acum că toate procesele din Uniunea Europeană trebuie să ţină cont de precedentele juridice din toate ţările ce 
fac parte din comunitate procesul şi verdictul curţii superioare de justiţie din Germania poate folosi la ceva şi în 
România. Nişte avocaţi mai dibaci pot găsi căi de atac folosind aceste precedente. 
 O altă cale foarte eficientă este şi acţionarea în judecată, la tribunal, a tuturor virusologilor, infecţioniştilor şi 
epidemiologilor din România, pe persoană fizică, separat. Chiar dacă nu se poate a tuturor măcar a celor mai 
proeminenţi, care apar pe la televizor şi sunt mai cunoscuţi de poporul ignorant. Motivul procesului trebuie să-l 
constituie faptul că aceştia fac fraudă ştiinţifică prin susţinerea existenţei bolilor transmisibile şi a viruşilor ucigaşi 
şi pe deasupra au şi conflicte de interese. Celor care au tratat direct bolnavii presupuşi a avea boala COVID-19 cu 
medicamente antivirale li se poate adăuga la acuze şi infracţiunea de malpraxis medical şi ucidere din culpă. 
 Tot aşa ar fi foarte utilă şi acţionarea în justiţie a jurnaliştilor de la televiziuni pe motivul că aceştia nu au 
prezentat ambele versiuni ale existenţei sau inexistenţei pandemiei şi bolilor transmisibile în emisiunile lor. Lucru 
cerut de altfel şi de legea audio-vizualului în vigoare în România. De asemenea jurnaliştii trebuie judecaţi şi pentru 
faptul că şi ei au conflicte de interese privind pandemia. 
 Dacă aceste acţiuni juridice se petrec în mai multe tribunale regionale simultan sunt şi şanse mai mari ca să se 
găsească şi judecători cu un oarecare nivel de conştiinţă şi curaj care să dea un verdict corect. Odată spartă ghiaţa 
tăvălugul adevărului nu mai poate fi oprit. 
 Evident că şi această cale juridică depinde cel mai mult de voinţa creştinilor. Ceilalţi oameni, care nu sunt 
creştini, nu au nici o motivaţie spirituală superioară care să le permită să facă aşa ceva. Dacă creştinii nu se vor 
lepăda de lene şi de necredinţă totul va fi în zadar. Pentru că trebuie să se unească unul cu altul, să strângă bani şi 
să lucreze cu toţii, împreună. Ceea ce până acum nu au făcut călcând toate poruncilor evanghelice. Dacă fiecare 
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biserică din orice localitate va face acest lucru, apoi va trimite delegaţi la alte biserici cu care să se unească şi 
dintre aceşti delegaţi, la urmă, se vor alege oameni credincioşi şi mai cu şcoală, se poate încropi un fel de sindicat 
care să susţină cauza colectivă a creştinilor la tribunal. La fel şi banii se vor strânge de către persoane alese dintre 
cei care frecventează bisericile de mai mulţi ani şi comunitatea are încredere în ei. Şi preoţii pot ajuta mult aici 
dacă le-ar fi frică de Dumnezeu şi nu ar muri de frica statului-dumnezeu. Cu aceşti bani se pot plăti avocaţi mai 
deştepţi, specialişti adevăraţi, oameni de ştiinţă cinstiţi şi se poate face propagandă ca toată acţiunea să fie 
cunoscută de cât mai mulţi oameni pentru a primi şi ajutor din partea acelora care se vor mai trezi atunci când vor 
vedea care este adevărul. 
 Cu cât vor fi mai mulţi cei care vor cunoaşte adevărul cu atât mai mari sunt şansele de victorie. Dar pentru toate 
acestea creştinii vor trebui să creadă în Dumnezeu şi nu în oameni, vor trebui să lase lenea, mesele bogate şi 
televizoarele şi vor trebui să transpire niţel mai mult. De asemenea creştinii trebuie să întrerupă activităţile cu care 
sunt ocupaţi până peste cap acum. Care oricum nu-şi mai au rostul. Pentru că dacă îşi fac injecţia, ca să continue ce 
fac acum, se vor supune la tot felul de riscuri, printre care şi boala şi moartea. Iar după moarte îi aşteaptă inevitabil 
iadul. Şi pandemia tot nu se va opri şi tot nu vor putea umbla liberi. Oricum ar fi şi economia va fi distrusă foarte 
repede şi va fi un dezastru cum nu s-a mai văzut. Aşa că mai bine este ca fiecare să facă tot ce poate acum pentru a 
lupta împotriva pandemiei. Dacă creştinii reuşesc să oprească pandemia vor putea să-şi continue viaţa ca şi până 
acum. Dacă nu reuşesc va fi acelaşi rezultat ca şi în cazul că nu ar face nimic sau s-ar vaccina cu speranţa că vor 
mai putea continua viaţa normală. Mai bine fiecare să-şi spună către sine: „ori mă lupt până la moarte şi mă duc la 
rai, ori nu mai contează nimic, beau şi mănânc, că mâine oricum mă duc la iad şi lasă-i pe ăştia să facă ce vor!“. 
Nu va fi o a treia cale mai uşoară pentru că aceasta nu există. Zicala românească „mă fac frate cu dracul până trec 
puntea“ este cea care a dus poporul ăsta în prăpastia în care se află acum. La capătul punţii pe care o treci ajutat de 
diavol te aşteaptă întotdeauna iadul. 
 Deci creştinii trebuie să înţeleagă că şi în cazul că ei nu fac injecţia acum tot nu rezolvă nimic. NIMIC! Vor 
exista mult mai mulţi oameni fricoşi, ignoranţi şi fără credinţă în Dumnezeu care se vor injecta în raport cu cei 
care nu se vor injecta. Când injectaţii vor fi suficienţi de mulţi guvernul va porni cu toate armele împotriva celor 
care nu s-au injectat şi-i va închide în case, în lagăre medicale sau va face şi alte nebunii. Pentru că va avea sprijin 
popular. Guvernul poate, de exemplu, să-i asmută pe cei injectaţi împotriva celor neinjectaţi şi astfel creştinii vor 
ajunge să se lupte cu fraţii lor şi nu cu guvernul. Şi să te ferească Dumnezeu de nebunia şi ura oamenilor ignoranţi, 
lipsiţi de credinţă în Dumnezeu şi fricoşi! Aceştia vor fi în stare şi să ucidă şi creştinii vor împărţi vina acelora cu 
ei din cauză că nu i-au luminat la timp. Dacă, creştinii nu se scoală din lene, şi vor întârzia prea mult, de atunci 
încolo singura şansă care stă în alegerea lor este calea martirajului. Această cale este foarte grea pentru cei cu 
credinţă puţină şi mai ales pentru cei care au copii. Şi puţini vor fi cei care o vor alege. Şi astfel foarte mulţi vor 
ajunge la iad. Chiar dacă se va ajunge în această tragică situaţie, din cauza lenei noastre, nu trebuie să 
deznădăjduim! Dumnezeu promite cele mai mari răsplăţi pentru cei care aleg calea adevărului: 
 „29. Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru 
numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică.“ (Sfânta evanghelie de la Matei, cap. XIX; la fel şi 
la Sfânta Evanghelie după Marcu, cap. X, 28-30 şi la Sfânta evanghelie de la Luca, cap. XVIII, 29-30; 
 Deci toţi creştinii trebuie să-şi dea seama că trebuie să abandoneze lenea şi frica de oameni şi să treacă la treabă 
că timpul este scurt. 
 Fireşte că este bine şi ca cei care stau la oraş să fugă de acolo cât mai pot şi să se mute la ţară, la părinţi sau la 
rude apropiate care îi înţeleg şi sunt de acord cu ei. Dacă acolo, la ţară, au şi ceva pământ pe lângă casă îşi vor 
putea cultiva şi alimentele absolut necesare pentru a evita să moară de foame o perioadă de timp. Dacă vor rămâne 
la oraş nu vor avea nici o şansă să scape de injectare. De asemenea este bine ca folosind ultimele economii 
creştinii să-şi facă şi ceva provizii pentru a putea supravieţui cât mai mult timp după ce nu vor mai avea voie să 
mai iasă din casă. Fiecare să se gândească cum să-şi chivernisească viaţa mai bine. Dar acţiunea principală a 
creştinilor constă în a face tot posibilul pentru a-i conştientiza pe ceilalţi oameni şi a îi face să înţeleagă ce trebuie 
să facă ca să se unească împotriva guvernului. Singura armă a creştinului este adevărul. Dacă cineva crede că 
apelând la mijloace politice - adică minciuni bine ticluite care să-i mobilizeze pe oameni pentru o cauză bună sau 
rea - va putea obţine victoria împotriva primei fiare se înşeală amarnic. Prima fiară are mult mai multe mijloace 
prin care să-i mintă şi să-i coalizeze pe cei mulţi la un scop rău. 
 Deci orice ar face creştinii, partid politic, procese în tribunal, sau orice alte acţiuni trebuie să o facă spunând 
numai adevărul sus şi tare şi nu vor putea fi învinşi dacă sunt consecvenţi şi tenace. Numai ADEVĂRUL are 
puterea naturală să adune oamenii în jurul lui. Până şi cei mai păcătoşi oameni au ceva în inima lor care rezonează 
la auzul adevărului. Şi astfel se pot aduna mulţimi mari de oameni care să se unească în lupta împotriva primei 
fiare şi a guvernului ei. 
 Prima fiară şi slujitorii ei nu se tem de unul, de altul sau de câţiva. Aceştia se tem numai de mulţimile mari de 
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oameni care cunosc adevărul. Duşmanii omenirii sunt puţini la număr şi nu se pot apăra de cei mulţi dacă nu sunt 
sprijiniţi de mulţi ignoranţi cu mintea întunecată de păcate care cred minciunile ce li se spun la televizor. Pădurea 
însăşi furnizează coada toporului cu care este tăiată! Dacă sunt mulţi cei care li se opun guvernanţilor nici nu pot 
să-i împuşte şi nici măcar să-i închidă în închisori pe opozanţi căci este pericol ca cei care-i urmează să se 
trezească şi astfel să rămână prea puţini cei care îi ascultă. Şi apoi unde să-i închizi pe toţi? Că trebuie să faci 
repede închisori, lagăre, să angajezi paznici, să le dai de mâncare la atâţia, etc.. 
 Aşa că urgenţa principală pentru noi creştinii este ca să ne unim cu toţii, să ne trezim, să înţelegem ce se 
întâmplă ca să putem să trecem la treabă din cauză că timpul s-a scurtat foarte mult. Pentru aceasta este nevoie ca 
toţi cei care citesc aceste rânduri să facă tot posibilul ca să le înveţe, să le memoreze cât de cât, să le dea şi la 
ceilalţi pe care îi cunosc şi să încerce să convingă pe câţi mai mulţi. 
 De asemenea cei care stau pe la ţară să se unească cu ceilalţi vecini şi consăteni de-ai lor ca să se ajute unul pe 
altul în caz de nevoie când nu vor mai putea să cumpere sau să vândă. Tot aşa toţi creştinii trebuie să înţeleagă că 
odată ce au primit injecţia nu mai este cale de întoarcere. În momentul când modificările făcute corpului omenesc 
vor fi permanente influenţa undelor radio va face imposibilă mântuirea omului. Cei injectaţi vor fi ca nişte morţi 
vii. De aceea a spus Sfânta Scriptură că cei care au primit şi semnul primei fiare pe trupul lor nu vor avea odihnă 
nici aici pe pământ. Atunci se va termina şi lumea când nu va mai exista posibilitatea de a te mântui: 
 „Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi de nu 
s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup (σαρξ - în original), dar pentru cei aleşi se vor scurta acele 
zile.“ (Sfânta Evanghelie după Matei, cap. XXIV, 21 - 22) 
 Deci dragă prietene care crezi că eşti creştin iată, în final, că pandemia nu este despre viruşi şi boli transmisibile 
ci despre creştinism şi putere. Prima fiară nu avea nevoie pentru mărirea stăpânirii ei de pandemie. Avea tot ce-i 
trebuie ca să facă şi altfel. Era suficientă doar o criză financiară majoră şi toată lumea ar fi trecut la moneda 
digitală din cauză că nu ar fi avut încotro. Băncile sunt ale primei fiare, companiile transnaţionale care produc 
bunurile absolut necesare planetei sunt tot ale ei, toate monopolurile care reglementează comerţul şi producţia de 
bunuri sunt ale ei, toate armatele din lume sunt controlate de ea, partidele politice la fel, toate trusturile de presă, 
internetul, televiziunile sunt ale ei, etc. Şi odată ce s-a schimbat piaţa financiară prin folosirea numai a monedelor 
digitale nimeni nu v-a mai avea scăpare. 
 Deci nu avea nevoie de pandemie prima fiară pentru a înrobi fiecare om de pe planetă. Ce nu putea să facă 
prima fiară prin mijloacele obişnuite era eliminarea posibilităţii de mântuire a omului şi producerea de miliarde de 
morţi pentru a face pe plac dumnezeului ei, diavolul. La fel, fără pandemie nu putea prima fiară să oprească pe 
oameni să se unească şi să lupte împotriva ei şi victoria ei era nesigură pe viitor. Din cauză că oamenii adevărat 
credincioşi au un spirit de sacrificiu foarte înalt. Deci fără pandemie era şi riscant pentru prima fiară să încerce să 
obţină puterea totală repede. Tot aşa, ca să obţină mulţi morţi prima fiară nu ar fi putut să apeleze la mijloacele 
clasice. Război, foamete, etc. Oamenii s-ar fi opus, cei mai buni i-ar fi învins pe cei răi şi rezultatul nu ar fi fost cel 
dorit. Dar aşa cu ajutorul armelor cu energie directă, adică cu unde electromagnetice, microunde cum se mai 
spune, acum se poate foarte uşor. Şi foarte puţini îşi vor da seama despre ce se întâmplă. Ca şi acum când oamenii 
sunt îmbolnăviţi de undele radio, otrăvuri şi poluare şi doctorii îi tratează de viruşi163. 
 Şi dacă unii se întreabă de ce are nevoie prima fiară de aşa mulţi morţi aceştia trebuie să ştie că nu numai prima 
fiară are nevoie de aşa ceva. E drept că fiind mai puţini oameni pe planetă aceştia pot fi conduşi şi robiţi mai uşor. 
Deci guvernarea mondială ar fi mai uşoară pentru oamenii din prima fiară. Dar se poate conduce planeta şi aşa 
existând mulţi oameni. Dar mai dificil. Deci cel care are nevoie de cei mai mulţi morţi este diavolul! Diavolul este 
dumnezeul oamenilor care compun prima fiară căci aceştia cred în demoni. Şi diavolul are nevoie ca oamenilor să 
le fie frică, să se urască şi să se ucidă unul pe altul ca să poată stăpânirea lui să se întindă peste tot sufletul. Căci 
Satana vrea şi el să fie dumnezeu (Profetul Isaia, cap. XIV, 12 - 15). Din cauza aceasta toate stăpânirile satanice îşi 
încep domnia prin multe sacrificii umane. Bolşevicii în Rusia, comuniştii chinezi, etc. când au ajuns la putere au 
făcut adevărate masacre şi băi de sânge până ce stăpânirea lor s-a întărit. Evident că au continuat şi după aceea dar 
cu mai mică amploare. Chinezii continuă şi astăzi să omoare mulţi oameni pentru credinţă chiar dacă mulţi nu ştiu 
acest lucru. China este şi ţara cu cele mai multe condamnări la moarte din lume. 
 Tot aşa şi stăpânirea mondială a primei fiare va fi obţinută pe cadavrele a miliarde de morţi şi aceasta va pluti 

 
163 Nici acum nu îmi vine să cred că numărul doctorilor care se supun fiarei ca nişte miliţieni inconştienţi este atât de mare. Dovada 
evidentă că tagma medicală a îmbrăţişat cu toată inima cultul lui mamona şi a aruncat la gunoi credinţa în Dumnezeu. Dacă cercetezi tot 
internetul şi îi numeri pe doctorii adevăraţi care se opun public teoriei bolilor transmisibile constaţi că îţi ajung degetele de la ambele 
mâini ca să-i numeri. Restul sunt doar jurnalişti iubitori de adevăr, activişti, analişti şi cercetători independenţi ai conspiraţiilor. Şi nici 
aceştia nu sunt prea mulţi! Tagma medicală a ajuns trupa de infanterişti care precede celor patru cai ai Apocalipsei în asaltul asupra 
omenirii, vieţii şi credinţei în Dumnezeu. 
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pe un ocean de sânge164 spre victoria finală când nu vor mai exista creştini ortodocşi adevăraţi. 
 Pentru cei care nu ştiu, diavolul apare sub formă de înger de lumină prin templele satanice165 unde se practică 
orgii şi sacrificii umane, prin şedinţele de spiritism, prin diverse locuri ascunse unde se fac vrăjitorii, etc. şi-i 
învaţă pe cei care s-au supus lui ce să facă ca să-şi poată întinde el stăpânirea asupra lumii. Numai analizaţi un pic 
situaţia de acum. Doar o minte diavolească a putut concepe acest plan aşa de bine. Oamenii nu ar fi fost în stare să 
pună la punct un plan aşa de perfect. 
 Deci pentru că vor să placă diavolului care-i ajută şi stăpânii acestei lumi îi obligă pe oameni să stea departe 
unul de altul, să poarte botniţă şi fac tot ce le stă în putere ca să sporească frica în oameni. Pentru că cei care se 
tem de orice altceva, în afară de iad, nu se mântuiesc şi poţi face orice vrei cu aceştia. Aşa cum spun şi Sfintele 
Scripturi: 
 „8. Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de 
idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua.“ (Cartea 
Apocalipsei, cap. XXI.) 
 Botniţa îl face pe om să aibă şi un sentiment de ruşine, de inferioritate, de vină şi îi aduce aminte tot timpul că 
trebuie să-i fie frică. Botniţa îl opreşte pe om să facă şi schimb de sentimente cu ceilalţi oameni. Pentru că 
zâmbetul şi expresia binevoitoare nu se poate transmite celuilalt fără mimică facială. Nu aţi observat că oamenii 
sunt mult mai nervoşi şi irascibili acum? Tot aşa s-a impus distanţarea între oameni ca să nu se influenţeze unul pe 
altul spre bine. Dacă un om ar fi plin de iubire şi cunoştinţă, fără apropiere nu i-ar putea transmite complet celui cu 
care vorbeşte starea lui interioară. Până şi oamenii de ştiinţă materialişti au observat că inima omului are un câmp 
electromagnetic care se întinde în jurul lui pe o distanţă de cca. 1,5 metri. De acolo vine şi regula de minim 2 metri 
pentru distanţare. Ca nu cumva să se influenţeze oamenii unii pe alţii spre bine! La fel dacă mai mulţi oameni se 
roagă fiind plini de dragoste, milă faţă de oameni şi se adună într-o biserică, rugăciunea lor este foarte puternică şi 
influenţa ei benefică se poate întinde peste tot oraşul. Nu aţi văzut cum în timpul marilor sărbători creştine oamenii 
din localităţi se umplu de voie bună şi bunăvoinţă unii faţă de ceilalţi? Din această cauză aceste adunări bisericeşti 
vor fi interzise cât de curând. Acum sunt limitate prin număr, prin distanţare, prin purtare de botniţă şi sunt permise 
numai în afara bisericii. Dar mai târziu vor fi interzise cu totul. Dar se poate întâmpla şi ca televiziunile să-i 
convingă prin minciuni pe creştinii slabi în credinţă şi aceştia să nu se mai ducă la biserică din proprie iniţiativă, 
din cauza fricii. În alte ţări unde creştinii au căzut de mult în erezie aceştia nu se mai duc la biserică deloc şi şi-au 
pus în băncile unde stăteau altă dată la slujbă doar fotografia şi cred că rugându-se acasă îi aude Dumnezeu. Se 
pare că aceştia nu au citit niciodată în Sfintele Scripturi următoarele versete: 
 „20. Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.“ (Sfânta evanghelie de 
la Matei, cap. XVIII) 
 Oricum, din cauză că au acceptat apostazia prin supunerea faţă de statul-dumnezeu, harul lui Dumnezeu i-a 
părăsit cu totul pe creştinii care cred şi se supun guvernelor. 
 De asemenea să fiţi foarte atenţi la cei dintre voi care îşi zic fraţi şi părinţi ai voştri. Dacă vin la voi şi vă spun 
că din cauza păcatelor noastre Dumnezeu ne-a dat pedeapsa cu virusul ucigaş să ştiţi că aceia sunt nişte învăţători 
mincinoşi de care Sfintele Scripturi ne poruncesc să ne ferim: 
 „15. Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. 16. După 
roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? 17. Aşa că orice 
pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. 18. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să 
facă roade bune. 19. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. 20. De aceea, după roadele 
lor îi veţi cunoaşte. 21. Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia 
Tatălui Meu Celui din ceruri. 22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am 
proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut? 23. Şi atunci voi 
mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea. 24. De aceea, 
oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept care a clădit casa lui pe 
stâncă. 25. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, 
fiindcă era întemeiată pe stâncă. 26. Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va 
bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. 27. Şi a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au suflat 

 
164 „8. Şi m-am uitat şi iată un cal galben-vânăt şi numele celui ce şedea pe el era: moartea; şi iadul se ţinea după el; şi li s-a dat lor 
putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabie şi cu foamete, şi cu moarte şi cu fiarele de pe pământ. 9. Şi când a deschis 
pecetea a cincea, am văzut, sub jertfelnic, sufletele celor înjunghiaţi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia pe care au dat-o.“ 
(Cartea Apocalipsei, cap. VI.) 
165 A doua epistolă către corinteni a sf. apostol Pavel, cap. XI, spune aşa: „14. Nu este de mirare, deoarece însuşi satana se preface în 
înger al luminii.“ Doar nu credeaţi că acei oameni pierduţi care se cheamă satanişti s-au făcut credincioşi diavolului doar aşa, că au citit 
prin cărţi, sau că este la modă? Unii chiar îl văd pe stăpânul lor şi acesta îi ajută la păcate. 
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vânturile şi au izbit casa aceea, şi a căzut. Şi căderea ei a fost mare. 28. Iar când Iisus a sfârşit cuvintele acestea, 
mulţimile erau uimite de învăţătura Lui. 29. Că îi învăţa pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învăţau 
cărturarii lor.“ (Sf. evanghelie după Matei, cap VII) 
 Şi la fel: 
 „6. Fraţilor, vă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriţi de orice frate care umblă fără 
rânduială şi nu după predania pe care aţi primit-o de la noi.“ (Epistola a doua a sf. apostol Pavel către tesaloniceni, 
cap III) 
 Şi de asemenea: 
 „8. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie 
anatema!“ (Epistola către galateni a sfântului apostol Pavel, cap. I) 
 Deci pe cei ce vă spun că Dumnezeu ne pedepseşte pentru păcatele noastre aici pe pământ cu viruşi şi altele vă 
mint. Dumnezeu nu pedepseşte pe nimeni, nici aici şi nici după moarte. Noi suntem cei care ne pedepsim. Din 
cauză că dacă facem vreo faptă rea şi furăm de la fraţii noştri, lovim sau ucidem pe cineva, etc. ne umplem inima 
de nedreptate, ură şi frică şi nu mai putem trăi fericiţi. Ca să nu mai spun că vom fi hăituiţi ca nişte animale turbate 
şi putem fi prinşi de ceilalţi oameni şi pedepsiţi cu închisori sau chiar cu moarte. De asemenea dacă facem păcate 
trupeşti, desfrânare, sodomie, lăcomia pântecelui, ne drogăm, ne îmbătăm, etc. atunci ne îmbolnăvim trupul, 
suferim şi murim înainte de vreme. La fel, dacă trăim fără să ne pese de fraţii noştri oameni şi nu ne opunem 
nedreptăţilor din societate făcute lor de cei puternici, acestea se vor înmulţi şi se vor abate într-o zi şi peste noi şi 
copiii noştri şi nimeni nu ne va sări în ajutor aşa cum nici noi nu am ajutat pe nimeni. Iar după ce mor oamenii 
care fac aceste păcate se duc la iad nu pentru că Dumnezeu i-a pedepsit, ci pentru că ei înşişi s-au lipsit prin voia 
lor de comuniunea cu Dumnezeu prin asemănare, s-au făcut răi, au ales cele vremelnice şi s-au lepădat de cele 
veşnice. Doar nu aţi vrea ca să se poată uni Dumnezeu cu minciuna, nedreptatea, ura, etc.? Dumnezeu este 
dreptate, bunătate, adevăr şi dragoste. Cele care nu sunt asemenea Lui nu se pot uni cu El oricât ar vrea 
Dumnezeu. 
 Deci NU Dumnezeu ne pedepseşte! Aceasta este o erezie. Este adevărat că Dumnezeu îngăduie toate acestea 
din dragoste pentru lume. El este Cel care ne-a creat liberi ca să putem alege binele sau răul după cum vrem. Căci 
darul libertăţii este dovada dragostei supreme a lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. Fără libertate nu există 
dragoste nici între oameni şi nici între oameni şi Dumnezeu. Iar fără dragoste nimic nu este (Epistola întâia către 
corinteni a apostolului Pavel cap. XIII). Cei care vin la voi şi vă spun aşa ceva o fac şi ca să vă culpabilizeze, să vă 
simţiţi vinovaţi, ca să nu-i întrebaţi mai întâi pe ei dacă şi-au făcut datoria de păstori şi învăţători şi au luptat 
împotriva nedreptăţilor. 
 Deci ascultarea este numai faţă de Dumnezeu. Numai cel care învaţă cum a spus Dumnezeu, numai de acela 
trebuie să ascultăm. Deci pe aceştia care vă spun că există boli transmisibile, viruşi, boala COVID-19 şi trebuie să 
luaţi injecţia ca să nu vă îmbolnăviţi, să nu muriţi, trebuie să nu-i primiţi şi să-i alungaţi. Chiar şi dacă spun să nu 
luaţi injecţia dar altceva nu vă spun că trebuie să faceţi tot nu sunt păstori adevăraţi. Pentru că nenorocirea tot va 
veni peste creştini şi peste omenire. Dacă nimeni nu se opune cu curaj şi cu dreptate în adevăr cum se poate opri 
tragedia? Crede cineva că fără credinţă, dragoste şi fapte bune poate rezista singur la mucenicie, la martiriu, fără să 
fie sfânt şi cu fapta? Dacă creştinii nu răspândesc adevărul la toţi oamenii şi nu luptă pentru dreptatea întregii lumi 
poate vreunul să ajungă sfânt? 
 De asemenea cei care se prefac că ar fi creştini vor încerca să vă păcălească şi să vă aducă şi mărturii. Căci 
înşelătorii nu vin niciodată cu mâna goală. Ci vă dau exemple din Scripturi şi după mintea lor sucită le 
interpretează ca să vă facă să vă îndoiţi şi să-i credeţi. Deja unii spun că, iată, Dumnezeu ucide oameni pentru că a 
dat potop peste pământ şi a ucis toată omenirea. Aceşti înşelători nu înţeleg că istoria lumii se împarte în două 
părţi. Oare au orbit şi surzit şi nu văd că toată lumea numără anii de la începerea celei de a doua părţi? 
 Deci istoria lumii se împarte în două perioade distincte. Înainte şi după venirea lui Iisus Hristos, Dumnezeu, 
Mântuitorul lumii. Trebuia cu necesitate ca Dumnezeu, înainte de întruparea Domnului Iisus Hristos, să menţină 
lumea în libertate, pe drumul cel bun, astfel ca să se poată naşte Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Fără această 
Maică Preacurată nu ar fi putut exista nici întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu nu se putea naşte 
ca om dintr-o femeie păcătoasă. Ci numai dintr-o femeie perfectă, atât din punct de vedere moral cât şi trupesc. 
Sfântul Nicodim Aghioritul spune despre Preasfânta Fecioară, Maica Domnului că este floarea întregii creaţii şi 
Domnul nostru Iisus Hristos este rodul binecuvântat al acesteia. 
 Şi înainte de potop oamenii au fost înşelaţi de demoni şi au încercat şi ei să devină dumnezei prin propriile 
puteri. Astfel, oamenii au modificat trupul omenesc prin meşteşug diavolesc - poate tot prin modificări genetice ca 
acum, Sfânta Scriptură nu ne spune exact - şi astfel s-au născut uriaşii dintre oameni. Aceştia nu se puteau naşte 
din femei normale pe cale naturală. Cum s-ar fi putut naşte un copil de 50-100 de kg dintr-o femeie de 60-70 de 
kg? Căci pe vremea aceea ajunseseră uriaşi şi de câte 20 de metri înălţime. Sau dacă s-ar fi născut normali cum ar 
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fi ajuns uriaşi? Cineva a trebuit să le facă ceva ca să-i facă să crească atât de mult. 
 Dacă Dumnezeu i-ar fi lăsat pe toţi aceştia să trăiască până la adânci bătrâneţi, cei înşelaţi de demoni i-ar fi 
eliminat pe toţi cei care mai credeau încă în Dumnezeu şi au rămas neschimbaţi aşa cum s-au născut. Şi astfel când 
Dumnezeu a văzut că nu au mai rămas credincioşi pe lume decât Noe şi familia lui a trebuit să le dea tuturor şansa 
să aleagă înainte de potop. Ori să meargă pe calea credinţei şi să ducă mai departe neamul omenesc din care să se 
nască Sfânta Maică a Domnului, ori să nu vrea să meargă pe această cale şi să meargă la iad. Acesta a fost un dar 
de dragoste a lui Dumnezeu către omenire şi chiar faţă de cei care au murit la potop. În felul acesta Dumnezeu şi-a 
putut duce la îndeplinire scopul Său de a da omenirii bunătăţile Sale dumnezeieşti prin întruparea Fiului Său fără 
să-i lipsească pe oameni de darul libertăţii. 
 Şi apoi să evaluăm situaţia şi aşa din punct de vedere omenesc şi pragmatic. La ce le-ar fi folosit acelor oameni 
păcătoşi şi înrăiţi de dinainte de potop ca să trăiască mai mult? Ca să mai facă câteva zeci de ani păcate şi ucideri? 
Ar fi intrat şi mai adânc în iad şi ar fi suferit şi mai mult. Căci şi la iad sunt trepte după cum spune Sfânta 
Evanghelie: 
 „47. Iar sluga aceea care a ştiut voia stăpânului şi nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. 
48. Şi cea care n-a ştiut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puţin. Şi oricui i s-a dat mult, mult i se 
va cere, şi cui i s-a încredinţat mult, mai mult i se va cere.“ (Sfânta evanghelie de la Luca, cap.XII) 
 Deci şi la iad sunt trepte proporţional cu mulţimea păcatelor făcute în viaţa aceasta. La Dumnezeu nu este 
nedreptate ca toţi păcătoşii să sufere la fel în iad. 
 Dar, poate, unul va spune că i-a omorât Dumnezeu şi pe prunci. Fireşte că Dumnezeu i-a omorât cu potopul şi 
pe pruncii oamenilor păcătoşi de dinainte de potop. Cei care nu au avut grijă de ei sunt de vină. Căci pruncii nu pot 
alege dintre bine şi rău, nu se pot hrăni singuri, nu îşi pot apăra viaţa şi nici nu pot fi prevăzători. Dar fiindcă 
pruncii nu sunt în stare să facă păcate, decât după ce se măresc şi se înrăiesc, ei s-au dus cu toţii în sânul 
dumnezeiesc şi acum sunt fericiţi împreună cu sfinţii lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este viaţa omului. Omul nu 
ştie când vine sfârşitul şi moartea sa. Deci în starea în care te prinde moartea în aceea vei fi judecat. Şi moartea 
poate veni din multe cauze, nu numai din inundaţii. 
 De asemenea Dumnezeu nu i-a omorât pe oamenii de dinainte de potop prin acţiune directă. Ca un ucigaş care 
te înjunghie prin surprindere pe la spate. Nu i-a lipsit de libertatea de a alege. Ci i-a avertizat, le-a dat suficient 
timp să ştie, să creadă şi să se pocăiască. Pentru că Noe a avut nevoie de aproape o sută de ani ca să construiască 
arca lui de salvare. Dar oamenii au preferat să râdă de Noe şi să nu creadă în Dumnezeu ceea ce le-a adus pieirea şi 
iadul. Ce i-a împiedicat pe ceilalţi oameni să construiască o arcă asemănătoare cu a lui Noe? 
 Ca şi acum în zilele noastre. Nu ştiu oamenii că mor? De ce nu se pregătesc? De ce fac lucruri rele şi îşi 
agonisesc averi de parcă nu ar muri niciodată? Nu ştiu oamenii că există cutremure, inundaţii, uragane, tornade, 
etc. Dacă mor nu este tot vina lor din cauză că nu s-au pregătit? Că nu s-au ferit de locurile şi situaţiile 
primejdioase. Este de vină Dumnezeu pentru moartea lor? 
 Tot aşa s-au întâmplat lucrurile în trecut şi în alte cazuri când Dumnezeu a trebuit să facă tot felul de lucruri ca 
să salveze oamenii care ar fi trebuit să dea naştere celor care în viitor ar fi născut pe Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu sau care să transmită mesajul dumnezeiesc mai departe, generaţiilor viitoare. Nu trebuie să le 
demonstrăm pe toate. Cei credincioşi vor înţelege şi cu mai puţine demonstraţii. 
 Deci toate acestea au fost înainte de întruparea Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos. După întruparea 
Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a lăsat pe oamenii răi să trăiască cât vor ei. Posibilitatea de a te mântui nu mai 
putea fi oprită pe planeta pământ. 
 Fireşte şi acum oamenii răi vor încerca, la îndemnul diavolului, să oprească omenirea să ajungă la mântuire. 
Dar când vor reuşi, Dumnezeu va distruge lumea şi o va transforma în pământ nou şi în cer nou unde vor locui cei 
aleşi ai Lui. Lumea îşi va înceta existenţa aceasta materială şi nu va mai fi nici un motiv ca să continue aşa cum 
este acum din cauză că nu vor mai putea exista oameni care să vrea să se mântuiască. 
 Şi apoi ce ar mai putea face Dumnezeu pentru lume atunci când nimeni nu va mai crede în El ca să o întoarcă 
din nou la creştinism? Că a dat deja lumii tot ce a avut mai bun, dumnezeirea Sa. Ba chiar şi pe unicul Său Fiu. Cu 
ce ar mai putea Dumnezeu să-i întoarcă pe oameni la El dacă acum, când le-a dăruit deja toate bunătăţile Sale 
cereşti, oamenii le refuză pentru lucruri de nimic? Pentru mâncare, băutură, bani, desfrânare, slavă de la oameni, 
pentru încă o zi adăugată chinului vieţii acesteia, etc. 
 Şi dacă întreabă cineva de ce nu face ceva Dumnezeu ca să-i oprească pe oamenii răi să facă aceste lucruri, 
acest întrebător trebuie să ştie că Dumnezeu nu poate face răul. Dragostea dintre om şi Dumnezeu nu poate exista 
decât dacă omul este liber. Deci dragoste fără libertate nu există! Ar fi un act de mare răutate ca Dumnezeu să ia 
libertatea vreunui om şi să-l forţeze să-l iubească pe El şi nu pe diavol. Căci Dumnezeu este Bun. Deci oamenii răi 
au toate mijloacele pentru a obţine dragostea lui Dumnezeu ca şi sfinţii. Este libertate. Şi mai mult nu se poate face 
pentru ei! 
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 De asemenea au aceeaşi libertate şi oamenii care vor să fie buni. De ce nu se opun oamenii buni celor răi ca să 
poată şi ceilalţi oameni să aleagă în libertate binele sau răul? Cum sunt buni oamenii buni dacă nu luptă pentru ca 
şi ceilalţi oameni să beneficieze de libertate care este binele suprem în viaţa aceasta materială? 
 De asemenea Dumnezeu nu ne-a abandonat în voia hazardului. Nu ne-a lăsat fără ajutor. Ci ca un părinte 
grijuliu faţă de copiii Săi Dumnezeu a lăsat profeţi, învăţători şi păstori. Prin profeţii el ne-a dat veste despre cele 
ce se pot întâmpla omenirii dacă aceasta alege o cale sau alta şi astfel să putem îndrepta căile noastre. Prin 
învăţători ne-a educat să înţelegem ce este binele şi răul şi prin păstori ne-a organizat ca să nu fim oi rătăcite 
fiecare după capul lui. Să nu putem să spunem că nu am ştiut şi din cauza aceasta nu am putut alege bine. 
 Mai departe. 
 Tot aşa, trebuie să fiţi foarte atenţi din cauză că vor încerca unii să vă dea exemple forţate din Scripturi ca să vă 
convingă şi de existenţa bolilor transmisibile. Vor spune că au existat şi încă există leproşi şi că aceştia erau 
expulzaţi dintre evrei din cauză că lepra este contagioasă. 
 În primul rând cuvântul lepră a fost introdus în Septuaginta de către cei 70 de învăţaţi evrei care au tradus din 
limba ebraică în limba greacă textul vechiului testament pe vremea faraonului egiptean Ptolemeu al II-lea 
Filadelful (285 - 247 înainte de naşterea lui Hristos). În felul acesta termenii din textul ebraic s-au specializat în 
limba greacă din cauză că în ebraică felurile leprei, atât la oameni cât şi la obiecte, erau denumite cu un singur 
termen grecesc, mai general, ἅπαξ λεγόμενον. 
 Textul care vorbeşte în special de lepră este cel de la „A treia carte a lui Moise“, Leviticul, cap. XIII. Textul 
respectiv, ca şi multe texte din vechiul testament, are o semnificaţie spirituală şi nu una medicală, revelată şi de 
sfântul Chiril al Alexandriei în erminiile sale consemnate în „Cartea întâia a glafirelor la levitic“. Traducerea 
acestei cărţi există şi în limba română şi este făcută de academician, preot, profesor dr. Dumitru Stăniloaie şi se 
găseşte în Colecţia părinţi şi scriitori bisericeşti nr. 39 a Editurii I.B.M. a B.O.R.. În textul respectiv de la Levitic 
se vede clar că lepra nu era considerată de istoria biblică ca fiind o boală contagioasă. Lucru demonstrat uşor prin 
faptul că cei care aveau lepră pe tot corpul erau consideraţi de preoţii vechiului testament „curaţi“ în comparaţie cu 
cei care o aveau doar parţial şi care erau consideraţi „necuraţi“: 
 „12. Dacă însă lepra va înflori pe piele şi dacă va acoperi lepra toată pielea bolnavului de la cap până la 
picioare, cât poate să vadă preotul cu ochii, 13. Şi dacă va vedea preotul că lepra a acoperit toată pielea trupului, 
atunci va declara pe bolnav curat, pentru că tot s-a schimbat în alb şi deci este curat.“ (Leviticul, cap. XIII) 
 Ceea ce din punct de vedere medical infecţionist este un nonsens. După dogmele adepţilor bolilor infecţioase 
bolnavul este cel mai contagios pentru ceilalţi în stadiul maxim al bolii. 
 De asemenea în textul de la Levitic şi casele şi hainele erau considerate ca fiind afectate de lepră ca un 
organism viu şi erau considerate „necurate“ deşi li se aplicau procedee curăţitoare. Chiar dacă se forţează ipoteza 
sanitară pentru interpretarea acestor norme felul cum era tratată problema caselor şi hainelor în Levitic nu lasă loc 
pentru o asemenea ipoteză. 
 Fireşte, teoria infecţionistă „ştiinţifică“ a leprei este un produs al medicinei moderne europene din secolul XIX 
dar care se bazează, ca şi celelalte din trecut, doar pe superstiţie. Astfel în 1873 doctorul Gerhard Henrik Armauer 
Hansen (29 iulie 1841 - 12 februarie 1912) din Norvegia a crezut că a descoperit agentul cauzator al leprei ca fiind 
Mycobacterium leprae. Deşi lepra este considerată o boală infecţioasă tropicală, la acele vremuri şi Norvegia era 
foarte afectată de lepră din cauza sărăciei extraordinare a poporului. Norvegienii săraci de la acea vreme mâncau 
pâine făcută din coajă de copaci măcinată. Ca şi în cazul tuberculozei, lepra apare cu frecvenţa cea mai mare la 
persoane afectate de sărăcie şi sunt indicii importante că sunt predispuse la această boală mai mult oamenii cu o 
anumită moştenire genetică. Deci şi cei care se nasc din părinţi subnutriţi sau slăbiţi de păcate. În evul mediu 
târziu lepra era foarte răspândită în Europa dar odată cu îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi a alimentaţiei populaţiei 
ea a dispărut în epoca modernă. La fel ca şi vibrionul holeric, Mycobacterium leprae nu provoacă boala la toţi cei 
care sunt infectaţi cu germenul presupus ca fiind cauză a bolii. În cazul leprei cca. 95% din persoanele „infectate“ 
nu dezvoltă boala. 
 Fireşte, ca şi sifilisul, tuberculoza, etc. şi lepra este tratată de medicina modernă cu chimioterapie fiind utilizate 
antibiotice foarte puternice, în unele cazuri pe perioade foarte lungi. Adică este tratat simptomul şi nu cauza. 
Bineînţeles şi aici se pot spune multe despre faptul că acest tratament se pare că „vindecă lepra“. Mecanismul este 
altul decât cel presupus de infecţionişti. Dar despre antibiotice puţin mai târziu. 
 Totuşi medicina modernă a trebuit să recunoască faptul că lepra nu ar fi aşa contagioasă - de fapt nu este deloc 
pentru că nu este o boală transmisibilă - şi astfel leprozeriile au fost desfiinţate în marea majoritate a ţărilor. Şi 
astfel leproşii au putut să trăiască o viaţă normală în familiile lor şi în societate. 
 Şi în cazul leprei este acelaşi caz de implicare a dogmei teoriei germenilor în stabilirea cauzelor şi tratamentelor 
bolilor. Aceeaşi prejudecată. Oamenii de ştiinţă moderni admiratori ai dogmei oficiale sunt orbiţi de această teorie 
şi nu reuşesc să admită că apariţia germenilor respectivi este un efect şi nu o cauză a bolilor. 
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 Deci lepra, adică boala descrisă în Scripturi, nu este o boală contagioasă. Lepra este mai degrabă o boală 
degenerativă care se dezvoltă şi ia amploare pe terenul propice al sărăciei şi păcatului. Al traiului nesănătos. De 
asemenea, în multe cazuri, sărăcia nu are cauze obiective ci de comportament. Cum ar fi anumite păcate. Şi cum 
Dumnezeu dorea să menţină poporul iudeu în curăţenie şi sănătate ca să poată să se nască Preasfânta Născătoare 
de Dumnezeu atunci a dat legi prin care leproşii să fie îndepărtaţi de comunitate ca să nu transmită mai departe 
urmaşilor lor slăbiciunile lor trupeşti provocate de păcate. Fireşte îndepărtarea leproşilor cerută de Dumnezeu în 
Vechiul Testament se făcea sub această motivaţie spirituală importantă şi nu pe baze sanitare. Ceea ce este 
superior, spiritual, aduce după adoptare şi efecte benefice la nivel material. 
 Legătura dintre lepră şi păcat a rămas în mentalul colectiv şi avem până astăzi în limba română apelarea 
injurioasă a celor păcătoşi cu cuvântul „lepră“. 
 Chiar dacă, în cursul vremii, leproşii au fost izolaţi de către oamenii răi în colonii separate de ceilalţi oameni, 
biserica a avut grijă şi de ei şi li se trimitea mereu un preot care îi alina şi îi împărtăşea cu Sfintele Taine. 
Niciodată, dar niciodată nu s-a întâmplat ca un preot care a slujit la leproşi să se îmbolnăvească de lepră deşi 
aceştia s-au împărtăşit şi ei cu leproşii din acelaşi potir şi cu aceeaşi linguriţă. 
 Acum că veni vorba despre Sfintele Taine trebuie să vorbim şi împotriva celor care vor să atribuie acestora un 
caracter magic, vrăjitoresc şi spun că viruşii nu pot trăi în potirele cu Sfânta Împărtăşanie. 
 Deci Sfintele Taine au, ca şi oamenii, două părţi. Una materială aşa cum oamenii au şi ei un trup material. Şi 
altă parte este cea inteligibilă, spirituală aşa cum şi oamenii au viaţă în ei. Partea materială a Sfintei Împărtăşanii se 
supune şi ea legilor materiale ale naturii create de Dumnezeu. Adică pâinea şi vinul se pot strica, mucegăi, pot fi 
mâncate de animăluţe dacă preoţii nu se îngrijesc cum trebuie de ele şi pot fi chiar aruncate pe jos şi călcate în 
picioare de oamenii demonizaţi. Dar partea inteligibilă a Sfintelor Taine nu se supune acestor reguli. Şi nu vom 
putea înţelege cu mintea asta materială a noastră cum Dumnezeirea se amestecă împreună cu pâinea şi cu vinul 
oferite ca jertfă de preoţi ca să putem să ne împărtăşim în mod trupesc dar şi duhovnicesc cu acestea. Numai după 
trecerea noastră în împărăţia cerurilor când Tainele lui Dumnezeu vor sta descoperite în faţa noastră vom înţelege 
toate. 
 Deci dacă Dumnezeu ar fi fost rău şi ar fi făcut viruşii aceştia ucigaşi, ei ar fi putut fi transmişi şi de pâinea şi 
de vinul din potir ca şi prin orice altă mâncare materială. Iar dacă Sfintele Taine ar fi avut caracterul magic, invocat 
greşit de unii aşa zis credincioşi şi ar fi ucis viruşii în mod automat, ca orice leac lumesc, atunci ar fi putut fi 
folosite pe post de vaccin şi toată planeta ar fi scăpat de boli transmisibile. Dacă am admite aceste baliverne am 
cădea toţi în vrăjitorie, magie şi nu am mai fi creştini. Unirea cu Dumnezeu în Sfintele Taine nu se face mecanic, 
ca şi cum ai lua o aspirină. Unirea cu Dumnezeu în Sfintele Taine se face prin voinţa celor care se unesc în ele, 
Dumnezeu şi oameni, şi este şi ea inteligibilă. Iar cei care sunt sfinţi cu fapta, nu numai prin virtute, chiar o văd în 
realitate cu ochii lor duhovniceşti. Dumnezeu vrea să se unească cu oamenii şi oamenii vor să se unească cu 
Dumnezeu. Numai că pentru a se uni cu Dumnezeu, oamenii trebuie să se facă asemănători Lui. Adică buni şi fără 
păcate, atât cât poate natura umană. De aceea, în vederea împărtăşirii oamenii lucrează virtuţile, se păzesc de rele 
şi fac fapte bune ca să se facă asemănători şi să se poată uni cu Dumnezeu în Sfintele Taine. Nu se uneşte 
Dumnezeu cu oamenii forţat! Sfintele Taine nu sunt leac magic nici pentru suflet, nici pentru trup şi nici pentru 
viruşi. Învăţătura aceasta este de la eretici. Din această cauză Dumnezeu nu se coboară nici în tainele ereticilor 
pentru că ei nu propovăduiesc adevărul. Ereticii nu au taine deşi şi ei denumesc pâinea şi vinul adus de ei jertfă ca 
fiind sângele şi trupul lui Hristos. Numai că Dumnezeu, care este şi Adevăr, nu se poate uni cu minciuna şi de 
aceea nu se uneşte nici cu ereticii care sunt mincinoşi. 
 Mai departe. 
 Altă înşelătorie cu care vin unii este că prezintă versete din Sfintele Scripturi traduse greşit în limba română ca 
să dovedească prin acestea existenţa bolilor transmisibile. Aceste traduceri sunt toate moderne şi sunt făcute de 
oameni înşelători şi răi. 
 De exemplu, iată aici o traducere greşită: 
 „5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, 6. De lucrul ce umblă în întuneric, de molima 
ce bântuie întru amiază. 7. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor 
apropia. 8. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.“ Psalmul 90. 
 Dar corect tradus este aşa: 
 „5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, 6. De lucrul ce umblă în întuneric, de 
nenorocire şi de demonul de amiază. 7. Vor cădea alături de tine o mie şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se 
vor apropia. 8. Vei privi, doar, cu ochii tăi şi vei vedea răsplata păcătoşilor.“ 
 Traducere conform originalului grecesc al Septuagintei, ediţia Institutului Biblic Grecesc, editată de profesorul 
dr. Alfred Rahlfs: 
 „5 ού φοβηθήση ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας, 6 ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει 
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διαπορευομένου, ἀπὸ συμπτώματος καὶ δαιμονίου μεσημβρινοῦ. 7 πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιὰς καὶ 
μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου, πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ· 8 πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν 
ἁμαρτωλῶν ὄψει.“ 
 Cine vrea poate face comparaţia. 
 La fel se întâmplă şi cu versetele acestea traduse greşit: 
 „M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea moartea şi împreună cu el venea după el 
locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă şi 
cu fiarele pământului.“ (Cartea Apocalipsei, cap. VI) 
 Traducerea corectă este aşa: 
 „8. Şi m-am uitat şi iată un cal galben-vânăt şi numele celui ce şedea pe el era: moartea; şi iadul se ţinea după 
el; şi li s-a dat lor putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabie şi cu foamete, şi cu moarte şi cu 
fiarele de pe pământ.“ 
 Traducere conform originalului grecesc: 
 „8 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αύτοῦ, ὄνομα αύτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ 
ᾅδης ἠκολούθει μετ᾿ αύτοῦ· καὶ ἐδόθη αύτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ρομφαίᾳ καὶ 
ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.“ 
 Totuşi, este adevărat, că în noul testament este pomenit cuvântul ciumă. Numai că ciuma nu este o boală 
transmisibilă. Adică nu se transmite de la un om la altul. O recunoaşte până şi medicina oficială, nu direct ci 
indirect. Deşi oamenii de ştiinţă au încercat, încă din secolul XIX, să acrediteze ideea că totuşi ciuma este 
provocată de o bacterie, de un germen ucigaş, acest lucru nu a putut fi dovedit ştiinţific. Deci ciuma este o boală 
provocată de frică iraţională, de foamete, de apă murdară plină de toxine, de condiţii insalubre de trai, de sănătate 
şubrezită de păcate, etc.. Adică nişte condiţii improprii pentru viaţa omului. De altfel peste tot unde este pomenit în 
noul testament cuvântul ciumă el este citat împreună cu foamete, război, cutremure, tulburări, împrejurări care, 
toate, provoacă frică şi slăbiciune a trupului. Şi cuvântul ciumă apare în noul testament doar de două ori ca atare şi 
o singură dată ca adjectiv. În vechiul testament cuvântul ciumă nu apare deloc. Fireşte vorbim de originalul 
vechiului testament, adică Septuaginta în versiunea Institutului Biblic Grecesc al patriarhiei ortodoxe editată de 
profesorul Dr. Alfred Rahlfs din cauză că mai sunt şi alte versiuni greceşti ale Septuaginta editate de alţii şi care au 
tot felul de modificări prin ele şi unde se găseşte cuvântul ciumă la fel de mult ca şi în versiunea românească. Din 
cauză că în traducerile moderne cuvântul ciumă apare în mod fals în multe locuri din vechiul testament. Începând 
din secolul XIX a început un adevărat asalt asupra Sfintei Scripturi din partea slujitorilor primei fiare care au tot 
schimbat-o prin traduceri şi prin introducerea de aşa zise originale redescoperite de ei. Nici limba română nu a 
scăpat de flagel şi biblia actuală a patriarhiei B.O.R. (Biserica Ortodoxă Română) suferă de aceleaşi probleme. 
Vechiul testament modern al B.O.R. este pur şi simplu o catastrofă, dacă îmi este permis să mă exprim aşa. În 
acesta cuvântul ciumă apare de nu mai puţin de 35 de ori deşi în original nu există. Şi mai sunt multe alte greşeli 
despre care nu o să vorbesc aici. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu versiunea de la anul 1688, de pe vremea 
domnitorului Şerban Cantacuzino care a rămas până azi versiunea cea mai fidelă originalului tradusă în română. 
Din nefericire limba nu stă pe loc şi biblia de la 1688 este greu de folosit în ziua de azi din cauza arhaismelor din 
acea vreme. Mai mult ca sigur că şi actuala traducere a bibliei în română este rezultatul aceloraşi influenţe şi mâna 
lungă a primei fiare a ajuns şi aici. Încă din secolul al XIX-lea avem dovezi despre racolarea unor ierarhi ai 
bisericii ortodoxe române în francmasonerie. Iar în secolul XX cercetători independenţi declară că nu poţi ajunge 
episcop sau mitropolit al B.O.R. dacă nu eşti într-o societate secretă. Pe vremea comunismului marea majoritatea a 
clericilor B.O.R. au colaborat şi cu organele de represiune comuniste. 
 Medicina oficială contemporană a dat vina bolii numită ciumă pe o bacterie transmisă de rozătoare prin 
intermediul unui vector cum ar fi puricele. Bacterie pe care a descoperit-o prin aceeaşi metodă ca şi pe celelalte pe 
baza aceleiaşi dogme precum că musca face gunoiul şi nu gunoiul atrage musca. Dar cercetări moderne făcute de 
autori independenţi au contrazis aceste ipoteze. 
 Şi în sfârşit mai este şi problema cuvântului ciumă în sine folosit de Sfânta Scriptură. Acesta apare întotdeauna 
împreună cu foamete şi ca formă este foarte asemănător: „λιμοὶ καὶ λοιμοὶ“ dar este tradus în forma foamete şi 
ciumă. Însă traducerea corectă a acestuia din greacă în română este epidemie şi nu ciumă care pare o boală 
specifică. Căci şi foametea se manifestă ca o epidemie. Deci şi mai corect ar fi bine să fie tradus în forma „foamete 
şi boli“. Dar epidemie cum am spus nu înseamnă boală infecţioasă ci o boală, o deteriorare a sănătăţii care se 
manifestă la toţi la fel. 
 Problema lingvistică este complicată şi de faptul că grecii antici, influenţaţi de superstiţiile evreilor, credeau în 
ceva existent în aer, o miasmă care se transmite de la unul la altul şi din cauza aceasta cuvântul „λοιμοὶ“ era înţeles 
ca o contagiune, ca o ciumă dar şi ca purtător de moarte, fatal (θανατηφόρα ασθένεια, θανατηφόρος). Este 
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aceeaşi problemă de limbaj creată de interpretarea unor cuvinte vechi prin înţelegerea lor modernă. De exemplu, s-
a spus că biblia nu pomeneşte de dinozauri şi deci ar fi ceva probleme cu veridicitatea ei căci au existat dinozauri. 
Dar cuvântul dinozaur a fost inventat în secolul XIX. În schimb în vechiul testament este folosit cuvântul balaur 
pentru aşa zişii dinozauri cum este la capitolul cu balaurul Bel şi Daniel: ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ („Bel şi balaurul“). 
 Fireşte aici despre cuvântul ciumă este un capitol întreg de dezbătut mai ales din cauza faptului că au mai fost 
în vechime multe evenimente epidemice de mare amploare cărora li s-a aplicat eticheta de ciumă sau boli 
transmisibile. Dar arheologi moderni şi istorici independenţi au lămurit în mare măsură aceste aspecte şi în final 
concluzia a fost alta decât cea susţinută de infecţioniştii moderni. De exemplu, ipoteza cu transmiterea de la 
şoareci la oameni a germenului care se presupune că provoacă ciuma a fost infirmată de faptul că s-a descoperit că 
nu a fost o invazie de rozătoare în acea perioadă. Cauzele marilor epidemii din trecut au fost cu totul altele decât 
cele afirmate de vânătorii de germeni moderni. Printre acestea au fost cutremurele166, erupţiile vulcanice, 
schimbările climatice urmate de foamete, războaie şi invazii barbare167, comete168, etc. singure sau conjugate şi tot 
ce mai poate influenţa viaţa oamenilor în mod natural sau ca urmare a acţiunilor colective ale oamenilor. Fireşte 
cei care au un spirit de contrazicere pot nega aceste fapte. Dar pentru creştinii ortodocşi adevăraţi este suficientă 
demonstraţia teologică a faptului că Dumnezeu nu a lăsat nici bolile infecţioase şi nici nu a creat un trup omenesc 
care să poată fi îmbolnăvit de o boală transmisibilă printr-un germen ucigaş. Un singur cuvânt cu mai multe 
înţelesuri şi nuanţe existent în Sfânta Scriptură nu poate schimba toată dogma întrupării şi iconomiei dumnezeieşti. 
 Deci în concluzie nu vă lăsaţi înşelaţi nu există nici o menţiune directă sau indirectă în vechiul şi noul testament 
care să ne dea nouă dovadă de existenţa bolilor transmisibile. În schimb există toate dovezile raţionale şi teologice 
creştine ortodoxe care ne încredinţează de imposibilitatea existenţei bolilor transmisibile. Numai să fim atenţi când 
le căutăm. 
 Dar înşelăciunile nu vin numai din partea fraţilor mincinoşi. Vin şi din partea slujitorilor primei fiare. Şi aici nu 
mă refer la cei pe care îi ştiţi de pe la televizor, căci acolo ştiţi că apar numai mincinoşi. Ci vorbesc de cei care 
mimează că sunt creştini ca şi noi. De exemplu, unii dintre slujitorii de rang înalt ai primei fiare se prefac că se 
convertesc la creştinism, doar de văzul lumii, ca să poată influenţa dinăuntru dialectica religioasă spre soluţia 
finală, unirea tuturor religiilor sub conducerea lui Antihrist. Unul dintre aceşti înşelători este Francis Sellers 
Collins (născut în 14 aprilie 1950) actual director la National Institutes of Health (NIH - Institutul Naţional de 
Sănătate) din Bethesda, Maryland, U.S.A. şi fost director la Human Genome Project. The National Human 
Genome Research Institute (NHGRI - Institutul naţional de cercetare al genomului uman din America), este un 
component al National Institutes of Health (NIH) şi a fost înfiinţat în anul 1988. El a fost însărcinat şi finanţat de 
către N.I.H. ca să identifice şi să cartografieze genele umane. 
 Despre acest proiect aş putea spune multe. Dar ca să fac o lungă istorie scurtă aş spune că din punct de vedere 
evoluţionist proiectul este un eşec. Nu s-au putut descoperi toate genele şi nici ce face fiecare. Cam jumătate au 
fost „inferred“, adică deduse, presupuse, ca şi viruşii care se pretinde că ar provoca bolile transmisibile. La multe 
gene nu s-a putut identifica ce rol au şi cercetătorii cred că acestea sunt un deşeu al evoluţiei umane. Şi cum ar fi 
putut spune altfel? Doar dacă ar vrea să-şi piardă slujba! Dar ceea ce este important pentru noi este că şi-au dat 
seama care ar fi genele ce pot fi modificate pentru a produce o fiinţă umană mai „bună“. Fireşte, bună după 
criteriile primei fiare. 
 Este evident că prefăcuţii aceştia care provin dintre slujitorii primei fiare nu se convertesc la creştinismul 
adevărat cum nici Collins nu a făcut-o. De obicei ei se duc la protestanţi pentru că aceştia au respins principiul 
ierarhic impus de Dumnezeu în Biserică şi şi-au arogat fiecare, individual, infailibilitatea. Protestanţii sunt, în mod 
antitetic, opuşi principiului infailibilităţii ce provine de la ereticii papistaşi unde numai unul singur o are, papa de 
la Roma. Din această cauză protestanţii, a căror ideologie este mereu volatilă şi schimbătoare, au nevoie continuă 
de un înşelător cu autoritate care să-i menţină pe calea către supunerea finală sub prima fiară şi Antihrist. Papistaşii 
nu au nevoie de aşa ceva pentru că ei sunt conduşi de un singur om care este foarte uşor de numit şi controlat. Ca 

 
166 Şi în urma cutremurelor se pot degaja din crăpăturile pământului gaze otrăvitoare nu numai din erupţii vulcanice. 
167 De exemplu genocidul populaţiei aztece a fost produsul total al invaziei unor barbari din Europa, Spania. Pe lângă modul de trai din 
Europa medievală sub domnia ereticilor papistaşi societatea aztecă era o oază de lumină, sănătate şi civilizaţie. În oraşele Europei feudale 
locuitorii pur şi simplu îşi beau şi îşi mâncau excrementele din cauza lipsei totale a regulilor elementare de igienă. Barbarii spanioli au 
fost cei care au adus cu ei chinul şi moartea a milioane de azteci şi nu un germen misterios. În minele de aur de pe pământ aztec sub 
exploatarea spaniolilor fideli papismului un sclav indigen nu supravieţuia mai mult de trei luni. Ca să reducă cheltuielile stăpânii spanioli 
preferau să facă economie la banii de mâncare şi nu la oameni. Dar aurul nu le-a adus spaniolilor decât dezastrul şi imperiul spaniol s-a 
prăbuşit sub propria lăcomie de aur. 
168 Cometele pot declanşa erupţii vulcanice, cutremure, sunt surse puternice de radiaţii ionizante şi resturile lor pot otrăvi atmosfera şi 
pământul. Chinezii antici cunoşteau foarte bine cometele şi pericolele aduse de ele şi pot fi găsite descrieri ale acestora în vechile scrieri 
chinezeşti. 
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să nu mai spun că papistaşii au şi ei Mossad-ul, C.I.A.-ul, K.G.B.-ul (acum îi spune F.S.B.), M.I.-ul, S.R.I.-ul, etc. 
al lor, iezuiţii. Iezuiţii sunt o organizaţie papistaşă loială primei fiare care veghează ca papa să nu fie pus de 
altcineva, ca puterea papei să se menţină în lume ca să poată fi controlate toate religiile şi în plus se ocupă cu 
pregătirea lumii pentru primirea lui Antihrist. Unii cercetători independenţi susţin că fiecare serviciu secret din 
lume ar fi infiltrat şi condus de către iezuiţi. Ceea ce nu ar fi lucru de mirare ţinând cont de istoria foarte 
zbuciumată şi criminală a ordinului şi din cauză că iezuiţii sunt satanişti. De asemenea, un faimos cercetător 
independent al societăţilor secrete şi al modului lor de operare afirmă că profesia de pastor în sectele protestante 
este acoperirea socială cea mai frecventă a unor membrii ai societăţilor secrete mai importante. 
 Deci Collins a făcut acelaşi lucru ca şi ceilalţi înşelători şi s-a prefăcut că s-a convertit la creştinism. Cum se 
poate descrie în puţine cuvinte această convertire? Păi în primul rând Collins consideră diferenţele confesionale ca 
fiind neimportante urmând când metodiştilor, când presbiterienilor, când baptiştilor sau episcopalienilor. Aceasta 
se cheamă în limbaj intelectual ecumenism169. Deci Collins este un ecumenist împotriva căruia biserica creştină 
ortodoxă adevărată ar trebui să lupte şi nu să-i adopte părerile. 
 În al doilea rând, şi cel mai important, Francis Collins nu a părăsit concepţia evoluţionistă despre lume ci este 
adeptul şi promotorul armonizării acesteia cu existenţa lui Dumnezeu. Fiind un băiat cu „misiune“ el a înfiinţat şi 
o fundaţie (de unde banii?) cu numele de The BioLogos Foundation care este un grup de „creştini“ care pledează 
pentru reconcilierea evoluţionismului cu ideea de Dumnezeu. Adică mai pe limba noastră, a creştinilor adevăraţi, 
împăcarea dintre religia propovăduită de diavol în Eden lui Adam şi Evei cu vestea cea bună a Sfintelor Scripturi. 
Contopirea aceasta dintre minciună şi adevăr se mai numeşte, în limbaj intelectual şi religie New Age (Religia noii 
ere). 
 Deci băiatul cu „misiune“ Francis Collins în timpul săptămânii se ocupă cu promovarea teoriei germenilor şi 
regizarea epidemiilor, pandemiilor la N.I.H. (Institutul Naţional de Sănătate) şi duminicile în biserici cu 
promovarea religiei New Age şi a evoluţionismului. 
 Căci N.I.H. altă treabă nu are. Deşi sunt atâtea probleme de sănătate create de poluarea chimică şi 
electromagnetică a pământului N.I.H., prin National Institute of Allergy and Infectious Diseases (N.I.A.I.D. - 
Institutul naţional de alergii şi boli infecţioase) care este o parte a acestuia, vânează viruşii care provoacă bolile 
transmisibile. În ultima vreme N.I.H. vrea să găsească şi viruşii care provoacă şi alte boli cum ar fi cancerul, etc. 
ca să facă vaccinuri împotriva lor. Şi sunt absolut convins că le va găsi! Cum le-a găsit şi pe celelalte. Deci 
vaccinarea are un viitor foarte luminos pe planeta pământ şi oamenii vor fi cele mai fericite fiinţe. Oamenii se vor 
vaccina din leagăn, ca prunci, cu sute de vaccinuri împotriva tuturor bolilor şi vor trăi până la adânci bătrâneţi (35 
de ani?!) fără să ştie ce este aceea o boală! 
 National Institute of Allergy and Infectious Diseases este şi instituţia care se află sub conducerea nu mai puţin 
celebrului Anthony Stephen Fauci născut în 24 decembrie 1940 care a regizat şi dus la bun sfârşit (bun pentru 
prima fiară, fireşte!) atâtea epidemii! De la cea de S.I.D.A. şi până la cea de COVID-19 actuală, începând cu anul 
1984. Fauci este şi un binecunoscut francmason de grad înalt şi care se manifestă public ca atare, pe la diferite 
conferinţe de presă, afişând gesturi teatrale simbolice specifice francmasoneriei prin care îşi mărturiseşte 
loialitatea faţă de „fraţii“ săi mai mari. N.I.H. este instituţia din Statele Unite care are un buget de circa 42 de 
miliarde de dolari anual170 din care 80% le acordă diferitelor laboratoare „independente“ ca să cerceteze ceea ce 
directorul acesteia doreşte. Restul de 20% se folosesc în cadrul N.I.H. Printre finanţările dr. Fauci se numără şi cea 
din 2019 acordată Laboratorului de Virusologie de Înaltă Securitate din Wuhan, în valoare de 3,7 milioane de 
dolari, sub pretextul cercetării coronavirusurilor provenite de la lilieci. Ce motiv ar fi avut dr. Faucci să 
încredinţeze o asemenea cercetare, plătită cu o aşa mare sumă de bani, unui laborator din China când în America 
sunt laboratoare mai multe şi mai bine echipate decât cel din Wuhan? Şi asta fără să punem problema încrederii. 
Nu este logic să ai mai multă încredere în laboratoarele care sunt sub propriul tău control decât într-un laborator 
îndepărtat pe care nu-l poţi verifica şi care, în plus, se află sub controlul unui partid comunist şi tiranic? Mai 
plauzibilă este ipoteza lansată de diverşi analişti independenţă că scopul real al cercetărilor de la laboratorul de 
virusologie de înaltă securitate din Wuhan a fost găsirea unei secvenţe genetice reziduale care este comună 
fluidelor corporale a cât mai multor oameni care au aceleaşi condiţii de trai modern şi mai ales a celor care sunt 
afectaţi de boli cronice şi bătrâneţe. Însăşi geneticienii oficiali susţin că genomul uman ar conţine şi secvenţe de 
„viruşi“171 înglobate în el. Ar fi o minune dacă secvenţe genetice - care sunt asemănătoare modelului teoretic al 
virusului - ar fi găsite în organism ca urmare a distrugerii provocate, de exemplu, de efectele undelor 
electromagnetice? Nici o surpriză! Doar trebuie ca să existe un cercetător gangster care să dorească ceva bani în 

                                           
169 Ecumenism în sens ideologic pentru că din punct de vedere teologic biserica adevărată este şi ecumenică. 
170 Pe planetă sunt foarte multe ţări care nu se pot lăuda că au un asemenea buget. Şi ţara noastră este una dintre ele. 
171 Fireşte conform modelului teoretic al virusului. 
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plus. Şi cum aceştia sunt marea majoritatea în zilele noastre: gata! Iată epidemia! 
 Dr. Fauci este atât de bun la regizarea epidemiilor şi pandemiilor încât păpuşarii lui nu-l lasă, în ciuda vârstei 
înaintate de 80 de ani, să plece acasă şi să se mai bucure şi el puţin de pensia grasă. Parcă văd că o să moară fiind 
în funcţie acolo. 
 Deci cam ăsta este locul unde lucrează acum Francis Sellers Collins şi aceasta este credinţa lui „creştină“. Şi în 
cazul pandemiei noastre cu ce idei credeţi că ar fi putut veni în public acest înşelător? Ar fi putut spune el că 
existenţa lui Dumnezeu este incompatibilă cu teoria bolilor infecţioase? Ar fi putut spune el că virusul ar fi produs 
de mâna omenească cum au spus alţi înşelători din ştiinţă şi presă? Bineînţeles că nu! El a spus că virusul172 care 
provoacă COVID-19 este atât de perfect încât nu putea fi creat decât de Dumnezeu ca să-i pedepsească pe cei răi şi 
să ne facă pe noi să ne pocăim! Cum am demonstrat mai sus aceasta este o veche erezie dar teoria lui Collins 
deschide o posibilitate uriaşă pentru prima fiară şi slujitorii ei care, de obicei, nu lasă nici o oportunitate nefolosită. 
Cum ar fi că toţi ar trebui să ne pocăim şi să renunţăm la faptele noastre rele - de exemplu la dezbinarea şi 
fărâmiţarea religioasă şi internaţională - şi să ne unim cu toţii sub un guvern mondial, o singură religie mondială, 
sub conducerea înţeleaptă a primei fiare. Altfel nu vom putea scăpa de virusul ucigaş şi de dumnezeul cel rău care 
vrea să ne ucidă cu el din cauza păcatelor noastre. Căci fără guvern mondial atotputernic nu se poate scăpa de boli 
transmisibile173. Adică ecumenism şi satanism, puritate 100%. 
 Cred că ştiaţi că creştinii ortodocşi adevăraţi, atât cei din vechime cât şi cei moderni, care au luptat şi luptă 
pentru puritatea credinţei împotriva ereziilor sunt acuzaţi, de obicei, ca fiind cei care dezbină şi fărâmiţează 
unitatea creştinilor? Aceştia sunt şi cei mai duşmăniţi oameni de pe planetă, fiind detestaţi, nu numai de inamicii 
lor globalişti, dar chiar şi de marea majoritate a creştinilor care sunt creştini doar cu numele. 
 Deci ţinând cont de informaţiile de mai sus eu nu-mi pot da seama cum ar putea exista creştini care să creadă o 
vorbă din ce spune lupul în blană de oaie Francis Sellers Collins. Numai simpla sa apartenenţă la organizaţiile 
menţionate ar trebui să dea de gândit oricărui om care mai gândeşte un pic cu creierul propriu. Poate cineva să 
creadă că monopolul medical al primei fiare ar promova la conducerea instituţiilor sale vitale - N.I.H. conduce 
practic şi influenţează tot domeniul cercetării şi sănătăţii de pe planetă - oameni creştini cu o gândire independentă 
şi cu o conştiinţă curată? Trebuie să fii foarte naiv să poţi crede aşa ceva! Şi nu spun mai mult. 
 Acum trebuie să atingem neapărat şi capitolul profilaxiei, al prevenirii bolilor. Cei care îşi vor da seama de 
adevărata cauză a bolii COVID-19, în afară de faptul că trebuie să se silească, să lupte din greu şi să-i convingă şi 
pe ceilalţi, trebuie să adopte pentru ei măsuri de protecţie şi să spună şi celorlalţi că trebuie să prevină efectul 
nociv al undelor electromagnetice. În afară de adoptarea unui stil de viaţă care să ofere o cât mai bună stare de 
sănătate a corpului conjugat cu o alimentaţie corespunzătoare şi alte măsuri profilactice174 sunt necesare măsuri de 
protecţie directe contra radiaţiilor electromagnetice. Cum acest domeniu al prevenirii şi combaterii tehnice a 
efectelor undelor radio este foarte complex eu nu am să-l abordez aici în această carte. Poate, dacă voi mai putea în 
viitor, voi compune un text special care să trateze acest lucru. Dar pot şi oamenii să cerceteze singuri acest lucru şi 
să nu stea aşa ca să le pice gratis de la alţii. Ce pot face toţi cât mai repede este să renunţe la folosirea telefoanelor 
mobile cât pot de mult dacă nu pot complet, la electrocasnicele inutile şi dăunătoare sănătăţii ca, de exemplu, 
cuptorul cu microunde, să caute să renunţe la router-ele wireless prin care au acces la internet, să caute să obţină 
acces la internet prin cablu sau prin fibră optică dacă nu pot trăi fără internet, să arunce telefoanele de tip D.E.C.T. 
(acelea care au fir până la baza telefonului dar pe care poţi să-l iei cu tine prin casă), să nu se mai uite la 
televizoare şi să le arunce căci şi aşa nu au ce vedea acolo şi să caute oameni care se pricep să-i înveţe cum să-şi 
„cureţe“ casa de influenţe electromagnetice. 
 În continuare următorul capitol se adresează mai ales medicilor. Creştinii pot să nu-l citească, acest capitol fiind 
şi un pic mai dificil, dar a cărui citire este absolut utilă pentru oricine. Fireşte cine nu crede ce am spus până acum 
şi vrea să se convingă şi mai bine trebuie neapărat să citească mai departe. 
 
 
 
 

 
 

172 Virus care pur şi simplu nu există ci este produsul imaginaţiei virusologilor. 
173 Deja preşedintele satanist al României, Klaus Werner Iohannis (acesta este etnic german şi nu este nici român şi nici măcar creştin 
ortodox declarat) a semnat un apel împreună cu alţi 25 preşedinţi de state pentru constituirea unui fel de guvern global în domeniul 
sănătăţii care să gestioneze pandemia. 
174 Dieta alimentară trebuie adaptată la modul extrem pentru a se putea menţine o sănătate suficient de bună într-un mediu aşa de poluat 
de unde radio care este acum şi se va amplifica mult în viitor. Ar trebui scrisă o carte întreagă numai pe această temă. Aceasta este datoria 
doctorilor care ar trebui să se ocupe şi de profilaxie. 
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Capitolul XII 
Apel către medici 

 
 Doamnă şi domnule doctor, 
 Dacă aţi reuşit să ajungeţi până aici cu cititul înseamnă că aţi reuşit să coborâţi ceva mai jos de pe everestul 
mândriei personale. Mai înseamnă şi că vă pasă de ceva, în afară de domniile voastre, şi încă mai este speranţă. Vă 
rog să mă iertaţi dacă v-am supărat spunându-vă, aşa direct, adevărul despre domniile voastre şi despre modul cum 
vă faceţi meseria. Că mi-am permis să vă dojenesc niţel. Dar, noi creştinii, avem un model despre cum să ne 
purtăm şi cu cei care sunt mai nesimţitori şi nu au pic de ruşine şi conştiinţă. Nu numai cu oamenii obişnuiţi. Şi 
conform modelului până şi Domnul nostru Iisus Hristos, prinţul păcii, chiar pacea întrupată, a trebuit să folosească 
cuvinte mai grele cu acest fel de oameni: 
 „33. Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei?“ (Sfânta evanghelie de la Matei, cap. XXIII) 
 Şi chiar gesturi violente împotriva celor care nu mai aveau nici un pic de ruşine şi conştiinţă: 
 „14. Şi a găsit şezând în templu pe cei ce vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani. 15. Şi, 
făcându-Şi un bici din ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii 
şi le-a răsturnat mesele.“ (Sânta evanghelie de la Ioan, cap. II) 
 Şi dacă Dumnezeu a făcut aşa, eu care sunt un biet om cum am să mă fac că nu văd ce faceţi? Căci domniile 
voastre chiar ucideţi oameni! E adevărat mulţi dintre domniile voastre chiar nu ştiţi ce faceţi şi omorâţi oamenii 
vrând să le faceţi bine. Dar, este sigur, vina vă aparţine pentru că nu vă îndoiţi de nimic, nu vreţi să cunoaşteţi 
decât ştiinţa medicală impusă de monopolul medical, credeţi în aceasta orbeşte şi astfel ajungeţi criminali fără de 
voie. Nu este nimeni mai pierdut decât cel care nu se îndoieşte de corectitudinea faptelor sale! 
 Deci vă rog să mă iertaţi pentru vorbele grele şi nu o luaţi aşa, personal. V-am dojenit aspru doar pentru a vă 
trezi la realitate. Şi apoi este bine şi pentru domniile voastre să ştiţi adevărul ca să vă puneţi viaţa în ordine şi să 
faceţi alegerea cea bună. Noi iubim toţi oamenii la fel şi nu vrem nici ca doctorii să sufere aici în această viaţă şi 
nici după. 
 Şi apoi vă mai rog să nu cumva să mă acuzaţi de impoliteţe. Nu am povestit încă ce se întâmplă cu adevărat în 
spitalele arondate pentru COVID. Adică nu am detaliat cum pacienţii care vin cu un test pozitiv, cu o gripă, sau cu 
temperatură sunt sedaţi forţat, legaţi de pat şi conectaţi la un ventilator. Şi legaţi atât de strâns încât li se umpleau 
mâinile de răni. Cum aceştia sunt sedaţi în continuare şi ţinuţi aşa până mor. Cum doctorii de la secţiile respective 
nu se duc niciodată să vadă pacienţii de frică să nu se infecteze ci doar scriu în fişele medicale ce tratamente să 
administreze asistentele. Nu am povestit nici cum infirmierele şantajează pacienţii şi nu le schimbă pamperşii până 
ce aceştia nu dau mită 50 de lei (un pic mai mult de 10 euro). Într-o ţară unde jumătate din pensionari nu au o 
pensie mai mare de 200 de euro pe lună. Nici de afacerea cu mâncarea pacienţilor. Etc. Nu! Nu o să povestesc 
nimic din toate acestea, nu o să le demonstrez şi nici nu o să citez martori. Ca să puteţi să spuneţi că nu este 
adevărat şi că dacă s-a întâmplat aşa ceva sunt doar excepţii şi nu regula. Pentru că „tovarăşi aceste fapte nu 
caracterizează partidul nostru şi noi, comuniştii, înfierăm cu mânie proletară aceste devieri capitaliste...“175

 Deci, rămâne stabilit, am fost foarte politicos cu dumneavoastră faţă de ce se întâmplă în realitate. 
 Dar acum vom vorbi iarăşi despre ştiinţă. 
 Fiindcă vorbim de microbi şi boli transmisibile aş cita pentru început doar câteva cuvinte spuse de Pierre 
Jacques Antoine Béchamp, 1816 - 1908, eminent om de ştiinţă francez, cel mai proeminent oponent al teoriei 
germenilor provocatori de boli. Acesta a fost şi oponentul principal al promotorului teoriei germenilor Luis 
Pasteur176 care, deşi este cel mai aclamat om de ştiinţă în domeniul medical al secolului XIX, a fost dovedit în 
zilele noastre ca fiind şarlatan şi plagiator. Deci Antoine Béchamp a spus aşa: «Nimic nu este prada morţii, totul 
este prada vieţii»... 
 Şi de asemenea a spus că: 
 «„Microbismul“ este o doctrină monstruoasă fatalistă care presupune că la originea lucrurilor, Dumnezeu ar fi 
creat germenii microbilor meniţi să ne îmbolnăvească.» 
 Dar să mergem mai departe. 
 Două puncte de vedere există acum în lume privind originea lumii şi existenţa bolilor. Primul este cel al creaţiei 
din nimic de către un Dumnezeu raţional, personal, bun prin însăşi natura Sa, atotţiitor şi proniator, şi al doilea este 
cel evoluţionist, al apariţiei universului din întâmplare şi din nimic. Toate nuanţele existente între aceste două 
extreme nu sunt altceva decât prelucrări ale ipotezei evoluţioniste ce exclud în mod logic şi teologic posibilitatea 

 
175 Dintr-o cuvântare a lui Nicolae Ceauşescu, dictatorul ucis fără o judecată dreaptă, la o plenară politică a partidului comunist român. 
176 Pasteur a fost crescut şi educat de iezuiţi. Cred că nu mai este nevoie să precizez că acest ordin secret al iezuiţilor este printre cele 
mai malefice organizaţii din istoria umanităţii. 
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existenţei lui Dumnezeu, deşi multe dintre aceste ipoteze intermediare afirmă, inutil şi contradictoriu, existenţa 
uneia sau a mai multor deităţi. 
 În lumea creată de Dumnezeu toate elementele creaţiei sunt în armonie, în simbioză şi au drept scop slujirea 
omului ca produs suprem al creaţiei pe parcursul călătoriei sale din această lume către destinul său final. Nimic nu 
se luptă cu nimic în natura creată de Dumnezeu. Toate se ajută, conlucrează una cu cealaltă simbiotic pentru 
menţinerea echilibrului, armoniei şi perpetuării vieţii planetare. Astfel, de exemplu, animalele care sunt ierbivore 
ajută la menţinerea diversităţii plantelor. Animalele carnivore ajută la menţinerea echilibrului şi sănătăţii 
erbivorelor prin eliminarea animalelor bolnave şi prea slabe din punct de vedere fizic ca să perpetueze specia prin 
naşterea de urmaşi sănătoşi. De asemenea animalele carnivore se ajută între ele pentru a îşi menţine specia şi 
sănătatea lor. Insectele se ajută între ele şi ajută toate speciile, fie ele vegetale sau animale. Microbii, bacteriile şi 
mucegaiurile ajută la descompunerea deşeurilor provenite de la toate speciile şi care lăsate aşa ar otrăvi toată 
natura şi apoi le transformă, din nou, în substanţe hrănitoare pentru oameni, animale, etc. etc. 
 Până şi omul, creaţia supremă a lui Dumnezeu, este şi el din punct de vedere trupesc parte a naturii, „din 
pământ“ (Adam - Adamah înseamnă din pământ în limba ebraică, limba originală a Vechiului Testament). Şi omul, 
ca şi celelalte fiinţe vii, este în simbioză cu lumea, cu microbii, bacteriile, mucegaiurile, etc. care alcătuiesc chiar 
şi microbiomul şi micobiomul interior organismului uman, ce îl ajută să trăiască şi să fie sănătos prin diversele 
funcţii pe care acestea le îndeplinesc. Când se nasc copiii oamenilor, pentru a se contopi mai bine cu lumea, încep 
prin a gusta instinctiv, toate lucrurile la care ajung pentru a se pătrunde de cunoaşterea acestei creaţii, fizic prin 
trupul lor, şi a se armoniza cu ea, a fi în simbioză cu ea. 
 Dintre toate aceste creaturi ale lui Dumnezeu numai omul, care are voinţă liberă, poate în mod nenatural să se 
lupte cu alt om, cu natura sa şi cu mediul înconjurător, dar numai dacă renunţă la raţionalitatea sa. Rezultatul 
inevitabil al acestei lupte iraţionale a omului este distrugerea planetei şi rezultatul ei firesc, distrugerea omului. 
 Deci în acest model creaţionist177 bolile, direct ale oamenilor şi indirect ale animalelor, sunt rezultatul 
păcatului. Păcatul este definit ca lupta iraţională a omului cu propria sa natură în scopul obţinerii unei supraplăceri, 
o supraexcitare a simţurilor trupului prin utilizarea excesivă şi nenecesară a afectelor naturale ale trupului. Tot 
păcatul duce şi la distrugerea mediului înconjurător în care omul şi animalele trăiesc, distrugere care provoacă şi 
ea bolile şi moartea. 
 O altă cauză a bolilor omeneşti, dar care este de natură obiectivă, este generată de însăşi natura căzută a omului. 
Odată cu căderea lui Adam din Rai, a primului om, aceasta a devenit şi o cauză a îmbolnăvirii şi morţii premature 
a omului care se naşte din Adam. Căderea aceasta nu este o cădere fizică, de pe un obiect mai înalt, ci este o 
„cădere“ ontologică. Era absolut necesar şi firesc ca Adam, în urma ruperii sale de izvorul vieţii dumnezeieşti, să 
îşi menţină viaţa biologică alimentându-se din cele materiale. Şi cum acestea, la rândul lor, sunt supuse şi ele 
schimbării, morţii şi distrugerii, Adam nu avea cum să mai trăiască altfel decât o viaţă muritoare şi veşnic 
schimbătoare. De la naştere şi până la bătrâneţe. Căci din moartea care curge tot timpul nu poate rezulta decât o 
altă moarte. De asemenea din cauza ruperii de izvorul dumnezeiesc al vieţii omul s-a rupt şi de izvorul cunoaşterii. 
De atunci oamenii se nasc neştiutori şi trebuie să trudească pentru a cunoaşte lumea materială. 
 Deci în afară de moştenirea morţii prin naşterea din Adam, după cădere omul a trebuit, în mod necesar, să 
sufere de neştiinţă şi de frica morţii. Aceste efecte ale căderii, fiind subiective, pot fi depăşite de om prin 
cunoaştere adevărată şi credinţă dreaptă. 
 Tot aşa, în acest model creaţionist natura însăşi îi oferă omului, în caz că păcătuieşte şi se îmbolnăveşte, gratis 
şi din abundenţă, fără nici o cheltuială, şi fără să producă reziduuri toxice care să otrăvească planeta, toate 
mijloacele necesare pentru a îl ajuta să poată merge mai departe spre împlinirea destinului său pe pământ. Dar 
numai dacă omul îşi apropriază cunoaşterea adevărată a naturii şi învinge frica morţii prin credinţă dreaptă.  
 În concluzie, în acest caz al creaţiei dumnezeieşti, este imposibilă existenţa unor boli care să se transmită de la 
un om la altul, de la o vietate la alta, fără discriminare şi fără alegere, doar aşa din întâmplare. Fiecare boală a 
fiecărui om este cauzată doar de păcat, neştiinţă, frică, mediu înconjurător otrăvit sau deteriorat care nu poate să-şi 
îndeplinească funcţiile sale. 
 Deci boala şi moartea prematură sunt rezultatul firesc al comportamentului liber al fiecărui om individual sau 
colectiv, prin conjugarea acţiunilor singulare şi însumarea efectului lor. De aceea în acest model creaţionist 
remediul bolilor este esenţial interior omului şi apelează în primul rând la voinţa sa de vindecare. Ceea ce provine 
din exterior, dar numai dacă este bun, nu poate decât să ajute şi nu să vindece. Iată că cei care spun, din neştiinţă 

 
177 Nu în sensul ideologic, ci în sensul literal ca fiind creat de Dumnezeu. Astăzi există şi o ideologie creaţionistă care încearcă să 
demonstreze cu mijloace ştiinţifice provenienţa vieţii ca fiind urmarea unui proces inteligent de proiectare. Aceasta nu înseamnă că 
această ideologie susţine existenţa unui Dumnezeu creator din cauză că există şi ipoteza panspermiei ce este tot o variantă de 
evoluţionism. 
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sau din răutate, că Dumnezeu a făcut bolile nu ştiu ce vorbesc. Dumnezeu nu este cauza răului şi a morţii! (De 
citit, vă rog, de la sfântul Maxim Mărturisitorul, „Răspunsuri către egumenul Talasie“, „Definiţia răului“, pag. 31, 
Filocalia românească, volumul III, editura „Harisma“, 1994) 
 A doua ipoteză a originii universului este cea evoluţionistă. În acest model evoluţionist, în care lumea se 
presupune că se naşte din întâmplare, toate se luptă cu toate pentru a evolua de la simplu la complex şi a 
supravieţui. Factorul de progres în acest proces este moartea. Cineva trebuie să moară pentru a permite altcuiva să 
supravieţuiască şi să evolueze. Dacă ar fi real acest model evoluţionist atunci bolile oamenilor şi animalelor sunt 
generate numai de lupta dintre aceste elemente şi este exterioară fiinţei lor. De asemenea din cauză că 
supravieţuirea este rezultatul luptei în care cel mai puternic şi adaptat reuşeşte să trăiască, să evolueze şi să se 
înmulţească, nu se înţelege cum poate omul să se războiască cu microbii, mucegaiurile şi bacteriile. Acestea sunt, 
conform ipotezei evoluţioniste, mult mai vechi, mult mai multe decât oamenii, mult mai simple constructiv, se 
înmulţesc într-un ritm fantastic de rapid şi sunt mult mai bine adaptate la mediul înconjurător decât omul şi 
celelalte organisme mai complexe care nu pot supravieţui în condiţiile extreme în care aceste organisme inferioare 
pot. Rezultatul natural şi logic al acestei lupte ar fi fost că acum ar fi existat pe planetă numai microbii178 care ar fi 
murit şi ei foarte repede din lipsă de alte organisme pe care să le paraziteze. De asemenea şi evoluţia ar fi fost 
imposibilă din cauză că organismele mai complexe care s-ar fi format din întâmplare în cursul evoluţiei ar fi fost 
repede covârşite numeric de mulţimea organismelor inferioare, deja existente, şi eliminate în totalitate. 
 Tot aşa, în cadrul acestui model evoluţionist, remediul bolilor este exclusiv exterior omului şi pentru a învinge 
maladia omul are nevoie să lupte cu absolut toată natura care se luptă cu el pentru a evolua. Şi ca în orice război 
omul, născându-se fără apărare, are nevoie de multă industrie „militară“ care să îi producă „muniţia“ şi „armele“ 
necesare. Nu se înţelege nici cum a evoluat şi supravieţuit omul, fără industria „militară“ a sistemului medical, 
atâtea milioane de ani - aşa cum susţine religia evoluţionistă - când industria chimioterapeutică medicală oficială s-
a născut doar de o sută şi ceva de ani. La ora când scriu aceste rânduri industria care produce „furnituri“, „arme“ şi 
„muniţie“ pentru „războiul“ medical al omului cu natura cheltuieşte mai mulţi bani decât cea militară în războiul 
propriu-zis. Din acest război ar trebui să rezulte, în mod inevitabil, şi foarte mulţi învinşi pe „câmpul de luptă“ 
dintre cei care nu au puterea financiară cu care să cumpere mijloacele de „luptă“ pentru a învinge în acest război. 
Deci apar categorii diferite de oameni în faţa bolii. Categoria I, a II-a, a III-a, etc. şi oamenii nu ar mai fi egali, sub 
nici o formă, în faţa vieţii. Ceea ce este absurd din toate punctele de vedere! 
 Conform acestui model evoluţionist asigurarea sănătăţii ar fi posibilă numai în cazul ideal când omul va fi total 
izolat faţă de natură, într-un mediu absolut steril şi tot ce va ajunge la el va fi la fel sterilizat, tratat împotriva 
diverselor riscuri, etc. Şi aceasta nu este o ipoteză a imaginaţiei mele. Procesul acesta chiar s-a născut deja şi se 
dezvoltă în timp ce scriu aceste rânduri. Măsurile respective se numesc „Codex alimentarius“ şi „Agenda 2030“ 
care sunt programe ale O.N.U. fundamentate pe acest model evoluţionist, adoptate de către toate ţările lumii, şi 
care sunt deja implementate, în mare măsură, în viaţa zilnică. 
 Fireşte evoluţionismul nu are nici o bază ştiinţifică şi nu există nici o dovadă a existenţei acestuia fiind o religie 
care se menţine în viaţă, ca şi domeniul bolilor transmisibile şi medicina modernă, numai prin puterea şi influenţa 
primei fiare. Dacă omul ar fi produsul evoluţiei atunci ar fi necesar şi obligatoriu ca acesta să fie lăsat sub forţele 
evoluţiei în continuare pentru a progresa şi menţine. Ce scop are o industrie medicală şi medicina în acest model? 
Cel mai „bine“ ar fi fost ca omul să fie lăsat să evolueze liber şi să supravieţuiască cei mai bine adaptaţi la mediu. 
Binele omenirii - dacă poate fi numit astfel, căci ce bine este acela care nu rămâne cu tine după ce mori? - în cazul 
ipotezei evoluţioniste este eliminarea celor neadaptaţi. Şi apoi chiar dacă dispare toată omenirea ca specie nu se 
întâmplă nimic deosebit. Universul rămâne acolo unde era şi înainte fără să sufere vreo pierdere. Căci omenirea şi 
chiar tot universul sunt absolut contingente din punct de vedere evoluţionist. Nu au nici un scop şi nici o utilitate! 
 Deci pretenţia medicinei că vrea să facă „bine“ omului este absolut incompatibilă cu mersul omenirii înainte. 
Cu progresul acesteia. Dacă ar exista aşa ceva care să poată fi numit progres. De fapt în cadrul evoluţiei noţiunile 
de bine şi de rău nu există. Nu au nici o semnificaţie. Noţiunile de bine şi de rău sunt absolut teologice. 
 În cazul ipotezei evoluţioniste ca simplu om nu are nici o logică să faci „bine“ cuiva. În cazul că ar exista ceva 
care să poată fi categorisit ca bine şi faţă de care să se poată emite o logică. Din cauză că în religia evoluţionistă nu 
există sistem de valori. Din punct de vedere evoluţionist singurul lucru util este să ucizi câţi mai mulţi concurenţi 
la resursele de care depind viaţa şi evoluţia ta. Ideal ar fi să-i ucizi pe toţi! Ca să poţi dormi liniştit fără frică de 
competitori. De asemenea în acest cadru evoluţionist nu se înţelege de ce ar vrea un om să trăiască şi să evolueze? 
Ce rost are să te chinui zi şi noapte să trăieşti, să te lupţi cu ceilalţi pe resurse şi să supravieţuieşti? La ce foloseşte? 
Căci dacă mori dispari cu totul şi te reciclezi în natură fără să mai şti măcar că ai existat vreodată. La ce mai 

 
178 „If the Germ Theory were true, no one would be alive to believe it.“ Adică în româneşte: Dacă teoria germenilor ar fi 
adevărată nu ar mai fi nimeni în viaţă care să o creadă. Doctor chiropractic Bartlett Joshua Palmer 1882 - 1961. 
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trebuiesc bogăţii, palate, maşini de lux, desfrâu, luptă pentru putere, etc? Când şi acum în viaţă fiind de-abia ne 
mai aducem aminte de unele lucruri, aşa zis plăcute, care s-au petrecut în tinereţile noastre. Dar după ce dispari şi 
nu mai ştii nici măcar că nu mai exişti? 
 Deci în concluzie singurii evoluţionişti şi atei adevăraţi sunt cei care s-au sinucis în momentul în care au crezut 
că nu există Dumnezeu. Aceştia sunt adevăraţii credincioşi, „sfinţii“ şi „martirii“ religiei evoluţioniste. Ceilalţi 
mint cu neruşinare când spun că sunt atei şi evoluţionişti şi sunt doar nişte bieţi oameni păcăliţi de demoni şi care 
continuă să creadă în Dumnezeu sub forma idolatriei. Sunt doar nişte adoratori şi slujitori la idoli. Adică cred, se 
supun, se închină şi adoră lăcomia pântecelui, desfrânarea sexuală, bogăţia, mândria, slava deşartă şi alte păcate 
confundând pe Dumnezeu cu creaţia Sa. Şi toţi idolii pe care omul îi adoră şi îi slujeşte cu râvnă nu fac altceva 
decât să-l îmbolnăvească şi să-l omoare înainte de vreme, scurtându-i drastic viaţa şi aşa scurtă raportat la 
dorinţele lui infinite. Lucru cu totul absurd! Căci omul vrea să trăiască cel mai mult posibil iubind şi lucrând cu 
toată râvna lucrurile care îi scurtează viaţa şi o fac grea şi chinuitoare. 
 Aceste două mici demonstraţii teologice ar fi de ajuns oricărui om de bună credinţă ca să înţeleagă 
imposibilitatea existenţei bolilor transmisibile. 
 Deci toată medicina pe care o practicaţi, doamnă şi domnule doctor, este fundamentată pe idei absolut greşite. 
Şi din minciună nu se poate naşte decât o altă minciună. 
 Dar să revenim în viaţa de zi cu zi. 
 Cum se întâmplă lucrurile? Cum funcţionează sistemul centralizat de asistenţă medicală derivat din 
evoluţionism? 
 Omul are o problemă medicală. Îl doare ceva, se simte rău, etc.. Are simptome. Apoi vine la doctor şi cere ca să 
i se dea ceva, un tratament, o procedură medicală care să-l aducă din nou la starea de dinainte când se simţea bine. 
În acel moment nici un doctor nu se suie pe scaunul duhovnicului şi îl întreabă pe bolnav: „Ia spune cum trăieşti? 
Ce ai făcut?“ Adică, doctorul nu face o anchetă ca să vadă obiceiurile sale alimentare, de unde îşi procură 
mâncarea, modul de viaţă, unde munceşte, cum se distrează, ce păcate are, unde locuieşte, etc. Deci doctorul nu 
încearcă să stabilească cauza bolii pentru a o elimina mai întâi pe aceasta. Nici a mecanismului prin care 
organismul este deteriorat de aceste cauze. Doctorii evoluţionişti doar atacă simptomele bolii. Efectele. Important 
pentru doctori este ca pacientul să nu mai simtă efectele bolii pentru o perioadă. Până când apar alte efecte noi mai 
rele şi atunci medicaţia escaladează. Şi astfel, din treaptă în treaptă, medicaţia ajunge spre punctul final când 
omoară bolnavul. Medicina şi-a făcut datoria. A tratat bolnavul. 
 Deci, doctorul, când îl aude pe pacient ce îl doare ia o hârtie şi scrie o reţetă. Adică scrie ce spune ministerul 
sănătăţii despre ce medicamente trebuie să ia pacientul în cazul unui diagnostic sau altul. Şi ministerul sănătăţii 
spune ce medicamente trebuie să ia un bolnav conform indicaţiilor unei companii farmaceutice transnaţionale. 
Fireşte aici se pot alege şi adăuga şi din medicamentele mai noi şi mai scumpe pe care o farmacie sau o companie 
farmaceutică le recomandă, adăugând şi cadourile de rigoare pentru medicul care face acest lucru. Tot aşa, din 
cauză că medicul câştigă mai mulţi bani cu cât „tratează“ mai mulţi pacienţi durata „consultaţiei“ s-a redus 
dramatic. De exemplu, în multe clinici particulare din America, visul şi modelul tuturor iubitorilor de „civilizaţie“ 
modernă, timpul acordat consultării unui pacient este în medie de 5 (cinci!) minute. Unii medici, mai scrupuloşi, 
încearcă să îşi întărească diagnosticul şi prin nişte analize medicale. Fie că îl consultă fizic pe pacient, fie că îl 
trimite în oraş la un laborator de analize. Fireşte, dacă mai sunt fonduri disponibile la Casa de Sănătate şi nu le-au 
„sifonat“ încă gangsterii din ministerul sănătăţii. În cazul că problema pare prea mare pentru doctorul în cauză 
acesta ia o hârtie şi scrie o trimitere la un doctor aşa zis specialist. Acest specialist se ocupă numai de o parte a 
trupului. Tratează numai un organ. Adică doctorul generalist îl trimite pe pacient la doctorul specializat într-o 
anumită parte a corpului. Numai din această organizare a sistemului medical se poate vedea defectul de logică 
elementară al sistemului medical oficial provocat de religia evoluţionistă şi ştiinţa alchimică. După cum se vede 
din aceste descrieri sumare nimeni dintre doctori nu se ocupă de omul întreg. Şi ce este mai rău este că aceşti 
doctori sunt absolut ignoranţi despre lumea în care trăiesc ei şi pacienţii lor. 
 De exemplu, doctorii nu înţeleg că oamenii trăiesc într-o lume unde, în general, mâncarea este lipsită de valoare 
nutritivă. Adică, din cauza agriculturii moderne şi a secătuirii pământului de substanţe nutritive ca efect al acesteia, 
alimentele nu mai conţin vitaminele şi mineralele necesare pentru a putea hrăni omul. Conform unor studii vechi, 
de zece ani şi mai mult, alimentele nu mai sunt decât butaforie, nişte cochilii goale, lipsite de conţinut. De 
exemplu, conform studiului respectiv, morcovii aveau de o sută de ori mai puţin caroten decât cei naturali. 
Spanacul, de o mie de ori mai puţin fier, etc. Deci cel care cumpără şi se hrăneşte numai cu alimente de 
provenienţă industrială va suferi sigur de lipsă de vitamine şi oligoelemente. Şi astfel omul va suferi tot timpul de 
boli şi de foame deşi este gras, supraponderal şi mănâncă în continuu. Alimentele respective nu-l mai pot hrăni 
cum trebuie! Din cauza aceasta a crescut şi consumul de produse animale în dauna vegetalelor - deşi un astfel de 
dezechilibru alimentar este dăunător sănătăţii - pentru că acestea oferă o senzaţie de saţietate imediată. 
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 De asemenea, tot din această cauză, majoritatea oamenilor suferă de forme subclinice de scorbut (deficienţă de 
vitamina C), pelagră (deficienţă de vitamina B3) şi beriberi (deficienţă de tiamină - vitamina B1), etc. Este foarte 
scăzut şi nivelul de vitamina D din cauza alimentaţiei deficiente şi a expunerii scăzute la soare a populaţiei 
urbanizate. Fireşte în ţările civilizate deficienţa este mai mare decât în celelalte ţări din cauza gradului mare de 
urbanizare. De exemplu, în Franţa procentul persoanelor cu deficienţe de vitamina D este de cca. 80% din 
populaţie. Şi Franţa este o ţară însorită. 
 De asemenea marea majoritate a oamenilor mai suferă şi de lipsa unor oligoelemente esenţiale. Cel mai adesea 
oamenii vor suferi de lipsa magneziului a cărui prezenţă în alimente este foarte scăzută din cauza epuizării sale din 
sol cauzată tot de agricultura modernă şi de procesarea alimentelor în industrie. Magneziul este extrem de 
important în chimia organismului. Se cunoaşte efectul său regulator asupra a cel puţin 325 de enzime. Lipsa 
verdeţurilor şi a crudităţilor din alimentaţie poate duce la carenţe severe ale acestui oligoelement. Şi guvernul a 
avut foarte multă grijă şi ca aceste alimente să lipsească în această perioadă. Căci guvernul este bun! Nu ca 
dumnezeul cel rău. 
 Fac o paranteză aici pentru a vă aduce aminte că scorbutul, pelagra şi beriberi au fost considerate ca fiind boli 
transmisibile, mulţi ani, până când medicina oficială a fost constrânsă să recunoască, scrâşnind din dinţi, dovezile 
evidente care demonstrau cauzele acestora. Asta nu se învaţă la facultatea de medicină! De asemenea, de exemplu, 
studiul prin care s-a stabilit nivelul minim de vitamina C necesar unei alimentaţii corecte a fost pur şi simplu 
fraudat în mod grosolan. Ce motiv ar avea cineva să fraudeze un asemenea studiu? Oricât mi-am chinuit creierul 
nu am găsit alt răspuns. Cineva a vrut să abată atenţia de la această vitamină vitală pentru sănătatea omului şi să 
obţină cât mai mulţi bolnavi. 
 Dar alimentele nu sunt doar lipsite de elemente nutritive ci şi sunt bine umplute şi cu reziduuri de la agricultura 
„modernă“ şi de alte substanţe adăugate în procesul de industrializare al alimentelor. Contaminantul cel mai des 
întâlnit astăzi în alimente este Glyphosate-ul (Glycine methyl phosphonate). Acesta a fost descoperit şi utilizat mai 
întâi ca agent de curăţare pentru cazane şi recipiente metalice (Descaling agent U.S. Patent 3160632 / anul 1964) 
pentru că se combina uşor cu substanţele depuse pe suprafeţele metalice (S, Fe, Cu, Zn, Ca, Ma, Co, Mn, Mo, Se, 
etc.) şi care după aceea se puteau elimina simplu prin spălare cu apă. Apoi Glyphosate-ul a fost observat şi preluat 
de către firma Monsanto care l-a patentat ca erbicid (Herbicide U.S. Patent 3455675) şi inclus în erbicidul care se 
vinde sub numele comercial „Roundup“. În 1996 au fost introduse primele culturi modificate genetic şi dacă mai 
înainte erbicidul se folosea numai înainte de însămânţarea culturilor, acum aceste culturi puteau fi tratate cu 
Roundup prin stropire directă şi pe perioada vegetaţiei. Intrând în uzul comun nu a mai durat mult şi a fost 
observat şi efectul de deshidratare pe care-l avea acest erbicid asupra plantelor şi astfel a început să fie utilizat pe 
toate recoltele care permiteau aceasta, nu numai pe culturi modificate genetic. Însă de data aceasta numai înainte 
de recoltare şi nu în cursul perioadei de vegetaţie. Modul acesta de utilizare a plăcut foarte mult fermierilor pentru 
că permitea uscarea recoltelor la date cerute de interesele comerciale şi elimina şi plantele parazite care reduceau 
eficienţa maşinilor de recoltare, maximizând astfel profitul. Astfel că acest erbicid Glyphosate (nume comercial 
Roundup), se foloseşte acum peste tot în lume fiind adoptat şi în ţările unde nu se cultivă plante modificate 
genetic. 
 După aceasta s-a observat că Glyphosate-ul are şi un efect antibiotic şi a fost patentat de Monsanto în 2010 
(U.S. Patent 7771736). Există o lungă listă de bacterii sensibile la acest antibiotic printre care se găsesc şi 
enterococcus, bifidobacterium, bacillus, lactobacillus, campylobacter, pseudomonas... dar salmonella şi 
clostridium sunt rezistente. Pentru cei care sunt informaţi, lista de mai sus cuprinde unele dintre cele mai 
importante bacterii care se găsesc şi în sistemul digestiv uman. Acestea fac parte din ceea ce se numeşte flora 
microbiană - în engleză microbiome, microbiota - mai nou considerată de către medicină ca un organ separat şi de 
aceeaşi importanţă cu a creierului sau a inimii. Fireşte microbiomul nu este un organ separat, cum pretinde 
medicina oficială, ci face parte armonioasă, simbiotică, din întreg. Deoarece şi oamenii sunt şi ei organisme 
simbiotice şi nu sunt rupţi de natură. Aceste microbiomuri / microbiota sunt foarte importante pentru buna 
funcţionare a organismului. De asemenea şi pentru sistemul excretor, tegumente, scheleto-muscular, etc. 
Microbiome-ul este responsabil şi de emiterea neurotransmiţătorilor. Se pare că 100% din serotonina necesară 
creierului provine din microbiom. Dacă nu ai suficientă serotonină eşti deprimat sau dacă e mult prea puţină eşti 
bolnav mintal. Deci poluarea cu Glyphosate are şi un efect nociv asupra comportamentului uman. 
 Glyphosate-ul inhibă şi enzimele CYP (cytochrome P450) care sunt responsabile de detoxifierea organismului. 
Rezultatul final este că glyphosate-ul provoacă autism, cancer şi alte boli degenerative şi inflamatorii, lucru 
demonstrat de altfel de studii independente care au fost, bineînţeles, imediat combătute şi cenzurate de mass-media 
primei Fiarei şi de oamenii de ştiinţă slujitori fideli ai ei. 
 Glyphosate este de asemenea şi un perturbator endocrin începând de la concentraţii de 0,5 p.p.m. în sus şi 
induce şi apoptoza în celulele umane. Adică omoară celulele. O concentraţie de 1 p.p.m. de glyphosate reduce 
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nivelul testosteronului cu cca. 35 % reducând astfel fertilitatea masculină şi producând o întreagă catastrofă în 
organismul masculin uman şi boli produse de conţinutul redus de testosteron cum ar fi afecţiunile prostatei, 
modificare de comportament, etc. Proliferarea celulelor cancerigene în cancerul de sân este accelerată de la părţi 
per trilion la părţi per miliard via receptorii estrogeni. 
 Glyphosate-ul are şi efect teratogen, adică provoacă defecte la copiii nou născuţi. Glyphosate se găseşte şi în 
organismele animalelor hrănite cu organisme modificate genetic nu numai în plante. De asemenea Glyphosate se 
acumulează în organism: în plămâni, inimă, rinichi, intestine, ficat, splină, muşchi, oase... 
 Analizele corelaţionale179 dintre creşterea procentului de utilizare a Glyphosate şi creşterea numărului de autişti 
este foarte mare şi corespund cu 0,99. Există de asemenea o corelaţie foarte înaltă în creşterea procentului de 
apariţie a următoarelor boli: colon iritabil, infecţii intestinale, cancer tiroidian, cancer hepatic, cancer de vezică 
urinară, cancer pancreatic, cancer renal, blocaj renal, diabet, obezitate, demenţă. 
 Nu numai firma Monsanto (acum aceasta a fost cumpărată de firma Bayer ca să se piardă urma crimelor de la 
Monsanto) dar şi cei care folosesc aceste produse îşi au aportul lor, deloc neglijabil, la răspândirea şi efectele 
dezastruoase ale acestui erbicid. Căci ideologia profitului are o putere distructivă uriaşă. Astfel fermierii au început 
să folosească cantităţi din ce în ce mai mari de Glyphosate în culturi din cauza plantelor parazite care au dezvoltat 
rezistenţă. Practic câmpurile sunt spălate, pur şi simplu, cu Glyphosate. Deci E.P.A. (Environmental Protection 
Agency - agenţia de protecţie a mediului din U.S.A.) a fost forţată la rândul ei să ridice considerabil nivelul maxim 
admis de Glyphosate în mâncare, nu în urma unor cercetări, ci din cauza noii realităţi. Altfel ar fi trebuit să scoată 
de pe piaţă produsele care depăşeau limita. De exemplu, în cerealele pentru micul dejun limita maximă admisă a 
ajuns până la 30 p.p.m., în mâncarea pentru hrana animalelor până la 100 p.p.m., în soia G.M.O. (organism 
modificat genetic) până la 120 p.p.m.. Oricum această reglementare este degeaba, doar de ochii publicului, pentru 
că nu se poate implementa un mecanism de control eficient în care toată, dar chiar toată hrana să fie verificată. 
Însă, reglementarea este foarte importantă din cauza faptului că împiedică publicul să dea în judecată producătorii 
şi vânzătorii acestor produse. 
 De asemenea, pentru că a început să fie folosit pe scară largă, Glyphosate a devenit cel mai serios contaminant 
în sistemul de producere al hranei. În S.U.A., de exemplu, unde G.M.O. se folosesc de la începutul apariţiei lor, iar 
produsul Roundup se foloseşte din anul 1976, Glyphosate se găseşte şi în apa de ploaie dar şi în sângele tuturor 
cetăţenilor într-o măsură mai mică sau mai mare. Nici nu este de mirare că americanii sunt cei mai bolnavi oameni 
de pe planetă, deşi cheltuiesc în sistemul de sănătate cei mai mulţi bani per persoană! Pentru că sistemul de 
sănătate ar trebui să aibă şi rolul de a preveni apariţia bolilor nu numai de a le trata. 
 Fireşte nici celelalte ţări care permit utilizarea Glyphosate-ului în agricultură nu au scăpat de flagel. 
 Însăşi E.P.A. (agenţia americană pentru protecţia mediului) se contrazice în reglementările ei spunând despre 
contaminarea apei de băut cu Glyphosate că poate fi de maxim 0,7 mg per litru şi în acelaşi timp, pe site-ul 
propriu, spune că oamenii care consumă apă care conţine 0,7mg (700 părţi per miliard) sau mai mult de 
Glyphosate pot dezvolta boli de rinichi şi probleme de infertilitate. Evident că aceste urmări pot fi mai multe dar 
E.P.A. se ocupă cu cosmetizarea lumii nu cu protejarea ei. 
 Iar pentru cei care spun că fermierii sunt de bună credinţă când folosesc acest erbicid trebuie să se ştie că 
oricare cultivator de plante G.M.O. poate vedea direct efectul acestui erbicid fără să cunoască prea multă ştiinţă şi 
deci ar trebui să nu îl mai cumpere. Căci un bushel180 de porumb cultivat fără folosirea acestui erbicid cântăreşte 
56 lbs pe când un bushel de porumb tip G.M.O. doar 54 lbs181. Diferenţa o dă, bineînţeles, lipsa substanţelor 
minerale. De asemenea dacă ar fi de bună credinţă fermierii nu ar stropi aceste recolte de atâtea ori. Pentru că 
aceştia, în goana lor după profit cu orice preţ, stropesc în exces recoltele pentru a fi siguri că nu vor fi probleme cu 
buruienile şi ca nu cumva să rişte să piardă din câştig. 
 Glyphosate-ul a ajuns şi în oceanele şi mările lumii din cauza cantităţilor uriaşe de erbicid care se folosesc 
aproape peste tot în lume. Numai în S.U.A. se folosesc anual cca. 3,5 miliarde de galoane182 de erbicid care 
conţine glyphosate. Şi cantitatea creşte mereu. 
 Conform unui studiu independent făcut în Argentina, Glyphosate-ul a ajuns să afecteze în mod semnificativ şi 
viaţa marină, în special planctonul şi plantele acvatice. Şi pentru că tendinţa este spre creşterea cantităţii folosite în 
agricultură a acestui erbicid ne putem aştepta ca efectul acestuia asupra vieţii din oceane să capete un caracter 
catastrofic în viitorul apropiat care se va adăuga altor factori destructivi. 

 
179 Corelaţia nu este cauzalitate. Dar în cazurile cu procente mari de corelare aceste ipoteze trebuiesc luate în considerare în cadrul 
cercetărilor care încearcă să stabilească cauzalitatea. Fireşte că în cazul autismului mai sunt şi alţi factori determinanţi. Adică pot fi mai 
multe cauze pentru aceeaşi manifestare a bolii. 
180 Unitate de volum pentru măsura cerealelor aşa cum era la noi baniţa. 
181 Unitate de măsură pentru greutate în sistemul anglo-saxon. 
182 Unitate de măsură pentru volum în sistemul anglo-saxon echivalentă cu aproximativ 4,5 litri. 
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 Nu în zadar proroceşte Cartea Apocalipsei moartea vieţii din oceane şi mări! 
 Plantele modificate genetic mai au şi ele însele nişte efecte nocive asupra oamenilor, dar despre acestea nu voi 
mai insista acum. 
 În afară de mâncare şi apă Glyphosate-ul a pătruns şi în combustibilii folosiţi de autovehicule. Din cauză că au 
apărut aşa zişii combustibili verzi produşi prin industrializarea plantelor tratate cu Roundup. Astfel că Glyphosate-
ul se găseşte acum şi în aer amestecat cu gazele de eşapament de la autovehicule. 
 Scuzaţi pentru lunga prelegere dar prin ubicuitatea sa Glyphosate-ul trebuia menţionat neapărat. Mai ales din 
cauză că cercetările făcute despre acesta nu sunt accesibile oricui iar mass-media primei fiare nu vorbeşte de aşa 
ceva. 
 Deci urme sau chiar concentraţii mai mari de Glyphosate se găsesc în toate alimentele care conţin plante 
stropite cu Roundup, fie înainte de semănat, fie pe perioada vegetaţiei, fie înainte de recoltare. De exemplu soia şi 
proteina din soia modificată genetic se găsesc aproape în toate produsele alimentare industrializate. Bineînţeles 
carnea, laptele şi ouăle de la animalele hrănite cu produse agricole stropite cu Roundup vor conţine şi ele 
Glyphosate chiar dacă sunt proaspete, neprocesate. 
 Cu peştele este chiar mai rău din cauză că peştii din crescătorii sunt crescuţi în lacuri şi bălţi în care se scurg 
toate substanţele spălate de ploi de pe câmpurile înconjurătoare. În plus peştii sunt crescuţi şi ei tot cu nutreţuri 
combinate care conţin şi organisme modificate genetic şi sunt trataţi puternic cu tot felul de medicamente. Nici 
peştele şi produsele marine nu au scăpat de flagel pentru că aceştia trăiesc de obicei în zonele litorale sau la gurile 
râurilor şi fluviilor. Iar de la dezastrul de la Fukushima peştii şi alte organisme marine conţin şi reziduuri nucleare 
din cauză că tot oceanul Pacific este contaminat cu acestea. Astfel că peştii şi produsele marine sunt cele mai 
contaminate produse de origine animală de pe planetă. 
 Fireşte mai sunt şi alţi contaminanţi care sunt folosiţi în agricultură şi în industria alimentară. Dar numai şi 
enumerarea lor ar fi foarte lungă fără să mai insist asupra efectelor fiecăruia. Am folosit exemplul Glyphosate-ului 
pentru că este cel mai proeminent. Totuşi am să mai menţionez aici şi cazul D.D.T.-ului (Dichloro diphenyl 
trichloroethane)183 ca fiind modelul emblematic al implementării şi utilizării substanţelor toxice în alimentaţia şi 
viaţa omului. 
 Adică produsul chimic începe prin a fi prezentat conştiinţei publicului printr-o publicitate deşănţată ca fiind 
„bun pentru tine“184. După utilizarea sa oamenii încep să vadă efectele adevărate şi începe lupta pentru eliberare 
care poate dura foarte mult timp şi care nu se încheie mereu cu victoria consumatorilor. Ci cu un armistiţiu. Apoi 
războiul se mută în altă parte a planetei, într-o ţară mai puţin dezvoltată. Şi producţia şi folosirea acestui produs 
continuă iar efectele lui se arată sub formă de război de gherilă. Din cauză că produsele infestate cu acel produs 
sunt exportate în ţările dezvoltate care tocmai renunţaseră la el. 
 Deci mai sunt şi alţi contaminanţi importanţi în afară de Glyphosate. În 1983 şi din nou în 1998, the National 
Academy of Science (Academia Naţională a Ştiinţei din S.U.A.) a confirmat că nu sunt studii publice ale toxicităţii 
a 75% din cele mai utilizate 3000 de chimicale în uz. Situaţia a continuat şi în secolul XXI. Într-un articol din 
februarie 2017 publicat pe site-ul American Chemical Society la adresa: 
 https://cen.acs.org/articles/95/i9/chemicals-use-today.html 
 Cu titlul: „How many chemicals are in use today?“ (Câte chimicale sunt în uz astăzi?) se face afirmaţia 
următoare: „No one, not even the Environmental Protection Agency, knows how many chemicals are in use 
today.“ Adică: „Nimeni, nici măcar Agenţia de Protecţia Mediului (E.P.A. - S.U.A.), nu ştie câte chimicale sunt în 
uz astăzi!“ 
 E.P.A. are un inventar de substanţe chimice, al căror număr este de cca. 85000, care sunt reglementate sub 
Toxic Substances Control Act (Actul de control al substanţelor toxice) din care au fost scoase câteva în cursul 
timpului. Dar lista nu include şi substanţele reglementate de F.I.F.R.A. (Federal Insecticide, Fungicide and 
Rodenticide Act - Actul federal al insecticidelor, fungicidelor şi rodenticidelor) şi care nu se ştie câte sunt. 
 Deci ideea este că nu sunt cunoscute nici măcar toate substanţele în uz de astăzi. Ce să mai vorbim şi de studiile 
toxicologice despre ele. Oricum ştiinţa contemporană nu are mijloacele necesare ca să facă cercetări din care să 
rezulte efectul combinării în fiinţa umană a atâtor chimicale. Omul nu este un animal de laborator care să trăiască 
în mediu închis şi să fie expus la doar o substanţă pe rând. 
 În concluzie omul modern este expus la zeci de mii de substanţe chimice toxice şi a combinaţiilor lor 

 
183 Cine vrea poate să citească despre problematica substanţelor toxice în viaţa omului, printre care şi DDT-ul, în cartea „Silent Spring“ 
scrisă de Rachel Carson, în anul 1962. Deşi la acea dată nu existau atâtea substanţe toxice în uz cartea are şi o concluzie vizionară despre 
viitorul acestora, ce s-a realizat peste aşteptările autoarei. 
184 Pe YouTube se mai pot încă găsi filme cu reclame la D.D.T. din perioada când s-a lansat acesta în uz. Oamenii şi copiii se scăldau pur 
şi simplu în el. 
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întâmplătoare. Substanţele toxice se găsesc în apă, alimente, aer, medicamente şi vaccinuri, produse domestice de 
curăţenie, de igienă, de frumuseţe, în haine, în mobilă, în aparatură de uz casnic, în materiale de construcţie, etc., 
etc. şi nimeni nu ştie, în afară de Dumnezeu, care sunt efectele sinergetice produse de acestea într-o anumită 
persoană. 
 În afară de poluarea şi otrăvirea omului cu substanţe chimice mai există şi un alt agent, mult mai dăunător decât 
chimicalele. Din cauză că este invizibil, inodor, insipid, şi ubicuu şi nu poate fi simţit de om decât atunci când 
acesta este foarte, foarte bolnav. Da! Da! Sunt oameni care simt, la propriu, undele radio. Şi acest agent este 
poluarea electromagnetică. 
 Nocivitatea acestei poluări electromagnetice nu este cunoscută oricui şi de obicei nu se învaţă despre ea la 
facultatea de medicină. Pentru a o înţelege deplin este necesară o pregătire interdisciplinară care nu este specifică 
nici unei specializări medicale sau industriale. 
 Din cauza faptului că mijloacele moderne de transmitere a informaţiei prin unde electromagnetice sunt unealta 
principală a primei fiare pentru stăpânirea omenirii, studiile de impact al acestor radiaţii electromagnetice asupra 
vieţii pe planetă au fost masiv descurajate, subfinanţate, cenzurate, falsificate, ignorate, etc. pentru a se menţine 
publicul în neştiinţă. Medicii, în particular, sunt cei mai ignoranţi în materie de efecte nefaste asupra sănătăţii a 
poluării electromagnetice din cauză că ei au o pregătire minimală în fizică şi electronică. Deşi doctorii apelează la 
analize medicale cum ar fi electrocardiogramele, electroencefalogramele, etc. şi chiar utilizează proceduri bazate 
pe curenţi electrici pentru tratament, importanţa părţii electrice a organismului nu este înţeleasă pe deplin de către 
aceştia. Din cauză că doctorii la şcoala de medicină nu sunt învăţaţi că omul este o fiinţă bio-electro-chimică 
medicii nu reuşesc să vadă tabloul de ansamblu al patologiei umane. De exemplu, nici până acum nu este înţeles 
pe deplin modul cum se transmit impulsurile nervoase la creier. 
 Deci omul este o fiinţă bio-electromagnetică care trăieşte într-un univers bio-electromagnetic. Pământul întreg, 
la rândul său, este o fiinţă bio-electromagnetică în care sunt într-un echilibru delicat forţe diverse. De asemenea 
pământul este învelit ca într-o „piele“ de câmpuri de energie care-l apără de influenţele cosmice nefaste. Dar 
începând cu secolul XIX acest echilibru energetic al pământului a început să fie deteriorat de intervenţia omului 
prin revoluţia industrială. Introducerea utilizării energiei electrice a adus omenirii numai probleme. Energia 
electrică a făcut posibilă şi trecerea rapidă la un nivel superior de poluare electromagnetică. Cel al undelor radio. 
Unul din rezultatele importante ale revoluţiei industriale a fost, până la această dată, că omul a ajuns să trăiască 
într-o supă de radiaţii electro-magnetice ionizante şi neionizante a cărei concentraţie creşte exponenţial cu trecerea 
timpului. 
 Efectele curenţilor electrici asupra vieţii au fost cunoscute, în general, încă de pe vremea inventării buteliei de 
Leyda. Şi este natural ca efectul curenţilor electro-magnetici să fie foarte pronunţat asupra fiinţelor vii. Acestea 
sunt şi ele compuse din atomi. Atomii sunt compuşi din electroni şi protoni care au sarcini egale dar de semn 
contrar aflându-se în echilibru. Neutronii la rândul lor sunt neutri şi dacă se dezechilibrează energetic devin ioni. 
Orice interferenţă exterioară asupra echilibrului electro-energetic al materiei aflate în fiinţele vii va avea şi un efect 
asupra acestora. 
 Pământul creat de Dumnezeu avea condiţiile necesare ideale, încă de la început, pentru a permite traiul 
simbiotic al lumii vii cu acesta. Dar după intervenţia omului acest echilibru a fost deteriorat cu rezultate evidente 
asupra lumii. Efectul cel mai pronunţat asupra fiinţelor vii se vede în domeniul radiaţiilor ionizante care au puterea 
de a elibera cantităţi de energie foarte mari, în timp foarte scurt, prin distrugerea echilibrului energetic al atomului. 
În urma acestui proces se eliberează energii importante, în timp foarte scurt, care produc efecte imediate în 
organismele vii prin stresul oxidativ care produce distrugerea la nivel celular prin acţiunea radicalilor liberi. Deci 
nu există nivel minim sigur de expunere la radiaţii ionizante aşa cum susţin reglementările în vigoare. Orice 
expunere produce efecte nefaste în funcţie de starea de sănătate generală a organismelor vii. Cu cât acestea sunt 
mai sănătoase şi trăiesc în condiţii corecte cu atât mai uşoară şi rapidă este recuperarea după expunerea la aceste 
radiaţii ionizante. Totuşi în cazul că nivelul de expunere depăşeşte capacitatea de recuperare a organismului, chiar 
şi sănătos fiind, atunci distrugerea organismului este ireversibilă. Procesul este identic şi în cazul radiaţiilor 
neionizante deşi efectul lor este mai lent în timp. 
 În lumina acestei realităţi simple pare foarte bizară, ca să nu-i spunem criminală, pretenţia medicinei oficiale de 
a trata boli cu ajutorul radiaţiilor ionizante. Cauza bolilor în general este tocmai excesul de radicali liberi dăunători 
provocaţi în organism, pe durate mari de timp, care provoacă diferite dezechilibre electro-chimice. Deci un 
organism bolnav este cel în care nivelul de radicali liberi depăşeşte capacitatea organismului de a îi contracara. În 
cazul cancerului, boală care este provocată de acţiunea cea mai îndelungată a acestor radicali liberi, medicina 
oficială utilizează ca „tratament“ clasic şi mărirea exponenţială a acestui nivel prin iradierea organismului cu 
radiaţii ionizante. 
 La fel se întâmplă şi în celelalte boli. Medicina oficială propune tratarea lor cu ajutorul substanţelor chimice 
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toxice care produc acelaşi fel de radicali liberi. Ca şi în situaţia radiaţiilor ionizante, în cazul cancerului medicina 
oficială utilizează ca „tratament“ cele mai toxice chimicale care pot produce cantităţile cele mai mari de radicali 
liberi în cel mai scurt timp. Aşa zisa chimioterapie. Termen impropriu atribuit doar medicamentelor 
anticanceroase. Aproape toată medicina oficială este bazată pe chimioterapie. Altfel spus pe aberaţia lui Paracelsus 
care stă la baza terapiilor medicale moderne şi este principiul care pretinde că otrăvurile, substanţele toxice sunt 
medicamente, leacuri sau otrăvuri în funcţie de cantitatea lor. În cantităţi mici vindecă185 şi în cantităţi mari 
omoară şi îmbolnăvesc. 
 Din această cauză toate medicamentele medicinei oficiale au şi efecte adverse. Unii analişti, mai glumeţi şi 
răutăcioşi, susţin că acestea sunt singurele efecte ale acestor medicamente. Şi, într-adevăr, au dreptate. 
 Într-un studiu făcut pe la jumătatea secolului XX în America s-a demonstrat că 95% dintre medicamentele 
aprobate de medicina oficială nu au nici un efect benefic în ameliorarea bolilor. În acea vreme s-a încercat chiar 
introducerea unei legi care să nu mai permită companiilor farmaceutice să introducă în uz medicamente care nu-şi 
demonstrează eficacitatea. Dar puterea companiilor farmaceutice este prea mare şi nu s-a reuşit acest lucru până 
acum. Şi după cum se desfăşoară istoria se pare că nici nu se va reuşi vreodată. 
 Tot prin prisma acestor realităţi se poate spune că tratamentele medicale corecte ar trebui să consiste în aportul 
de energie exterioară utilă, benefică, pentru a ajuta complexul energetic al organismului în lupta împotriva 
dezechilibrului creat de energiile negative ale factorilor agresivi. Cam aceasta ar fi şi ideologia de bază a medicinei 
antice chinezeşti care vorbeşte de echilibre de energii. Yin şi Yang. Fireşte şi aceasta ideologie antică a fost 
distorsionată în cursul timpului prin acţiunea demonilor şi a oamenilor răi şi acum are tot felul de bizarerii 
amestecate prin ea. 
 Deci energia electro-magnetică nenanturală trebuie să/şi perturbă funcţionarea corectă a organismului fiinţelor 
vii. Ea acţionează sinergetic cu celelalte substanţe chimice care vin în contact cu organismul şi este potenţată de 
acestea. În afara faptului evident că acţiunea celor două, toxicitatea chimică şi cea electromagnetică, se manifestă 
în acelaşi fel prin eliberarea de foarte mulţi radicali liberi, am să dau un mic exemplu concret de sinergie dintre 
acestea. Astfel este lucru demonstrat ştiinţific că radiaţia electromagnetică produce permeabilizarea barierei sânge-
creier ceea ce uşurează pătrunderea toxinelor în creier care nu este creat să reziste la asaltul acestora. Ceea ce duce 
la îmbolnăviri. 
 Un alt efect foarte important al radiaţiilor electromagnetice, singur sau conjugat cu substanţe chimice, este 
efectul asupra enzimelor de tip porfirină (Porphyrin). Deşi aceste enzime sunt ignorate în general de lumea 
medicală ele au un rol extraordinar în organism. Boala provocată de nivelul scăzut de porfirină este cunoscută sub 
numele de purpură (porphyria). Porfiria este declarată ca boală de medicii oficiali doar când nivelul de porfirine 
detectate în urină sau materii fecale este de până la zece ori mai mare decât cea considerată normală. Această 
abordare nu are nici o raţiune ştiinţifică. Mai mult ca sigur că şi aici a ajuns mâna lungă a monopolului medical! 
Dar să zicem că este o eroare umană. Este ca şi cum ai diagnostica anumite boli doar în stadiile cele mai grave. 
Cum ar fi diagnosticarea diabetului doar când ai ajuns în stadiul de cetoacidoză. 
 Porfirina este ceea ce se poate numi baza vieţii deoarece este la graniţa dintre oxigen şi organism. În plante se 
leagă cu magneziul şi produce clorofila. În animale porfirina se leagă cu fierul şi produce un promotor al 
hemoglobinei (heme sau haem). Acesta este un pigment esenţial care face parte din hemoglobină, face sângele 
roşu şi îi permite acestuia să poarte oxigenul. Heme este, de asemenea, componenta centrală a citocromului C şi 
citocrom oxidazei. Aceste enzime esenţiale sunt conţinute în fiecare celulă a fiecărui animal sau plantă şi 
transportă electronii de la nutrimenţi la oxigen, astfel încât celulele pot produce energie. Şi heme este de asemenea 
componenta principală a enzimelor citocromului P-450 din ficatul nostru. Acesta se ocupă cu detoxificarea 
substanţele chimice din mediul înconjurător prin oxidarea lor. Şi atunci când porfirinele în exces se revarsă în 
urină, aceasta capătă culoarea coniacului vechi186. 
 Porfiria este considerată de medicina oficială ca fiind o boală foarte rară. Din cauză că simptomele ei sunt 
confundate mereu cu alte boli şi poate imita foarte multe alte condiţii. De cele mai multe ori pacienţii care suferă 
de porfirie sunt trataţi ca fiind bolnavi psihici187 deoarece arată mult mai bine decât starea pe care o reclamă 
aceştia. Fiind vorba de boli psihice doctorii omit cercetarea urinei pacienţilor sau când o fac este prea târziu din 
cauză că schimbarea culorii urinei are loc în fazele acute ale bolii. 
 De asemenea enzimele căii heme-ului sunt şi printre cele mai sensibile elemente ale corpului la toxine de 

 
185 Vindecare în terminologia medicinei oficiale înseamnă eliminarea simptomului. Cum ar fi în cazul cancerului eliminarea tumorilor, 
simptomul cancerului. Nu contează dacă după tratament pacientul moare. Cancerul a fost tratat cu succes! 
186 Acest lucru poate fi observat foarte uşor în boala numită hepatită. Această boală nu este de origine virală, cum se crede în mediul 
oficial, ci este produsă de perturbarea ciclului enzimelor porfirinice cauzate fie de poluarea chimică, fie de poluarea electromagnetică, fie 
de amândouă conjugate. 
187 Deci nici epidemia actuală de boală de depresie nu este apărută chiar din senin la fel ca şi insomniile. 
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mediu. Deci porfiria, prin urmare, este răspunsul la poluarea mediului şi a fost extrem de rar observată într-o lume 
nepoluată. Când se va trece la implementarea masivă a telefoniei de tip 5G noile „pandemii“ care vor apărea din 
cauza efectului conjugat al undelor radio şi al poluării chimice vor produce în cei afectaţi şi simptome specifice 
precum plăgile supurante. Efectul microundelor din spectrul de frecvenţă înaltă cum este cel al 5G este mult mai 
pronunţat asupra pielii decât spectrul radio folosit până acum. De asemenea, din cauză că microundele fac 
oxigenul mai greu de transportat de celulele roşii ale sângelui, alt simptom des întâlnit va fi şi cel al bolilor căilor 
respiratorii. La fel durerile de cap şi simptomele neurologice se vor înmulţi din cauza faptului că pielea este plină 
de terminaţii nervoase. Simptomele vor fi potenţate şi de frica, panica susţinute permanent de mijloacele de 
comunicare în masă ale primei fiare. 
 Deci aceste enzime porfirinice au un rol capital în oxigenarea fiinţelor vii. Aş menţiona aici, deoarece este 
foarte util pentru cazul nostru cu boala COVID, că un simptom caracteristic deficitului de porfirină la oameni este 
şi coagularea vasculară diseminată ca şi durerea de cap. Fireşte, în funcţie de frecvenţa şi modulaţia câmpului 
electromagnetic se poate produce şi hemoragia. La frecvenţe înalte coagularea şi la frecvenţe mici hemoragia. 
Depinde ce parte a lanţului enzimatic este afectată şi ce fel de unde electromagnetice sunt implicate. 
 Porfirina este partea centrală a problemei undelor electromagnetice, nu din cauza purpurei, boală care afectează 
doar câteva procente din populaţie, ci din cauza rolului pe care îl joacă aceasta în epidemiile moderne de cancer, 
boli cardiovasculare, diabete şi boli neurologice care afectează un procent foarte mare din populaţie. 
 Cum este afectată porfirina de unde electromagnetice? Simplu! Prin faptul că se comportă ca un cristal lichid, 
ca un semiconductor din lumea electronică, când se află sub influenţa undelor electromagnetice. Mai mulţi 
cercetători moderni au observat şi au experimentat faptul că porfirinele, aminoacizii şi proteinele se comportă ca 
nişte semiconductori când supuse curentului electric. Unii au constatat chiar că axonul nervului este o linie 
electrică de transmisie şi că membrana sa este un tranzistor ionic. 
 În 1979 un profesor de bioelectronică de la University of Edinburgh, Scoţia, Ronald Pethig, a publicat o carte 
denumită „Dielectric and Electronic Properties of Biological Materials“ care se poate găsi aici: 
https://www.amazon.com/Dielectric-electronic-properties-biological-materials/dp/0471997285 
 Ronald Pethig a repetat unele experimente mai vechi cu proteine şi a demonstrat şi mai bine similitudinea lor cu 
semiconductorii din industria electronică. 
 Deci ceea ce este un semiconductor se comportă ca un semiconductor atunci când este sub influenţa undelor 
electromagnetice. 
 De asemenea un chirurg ortoped, Robert O. Becker a publicat în anul 1985 cartea „The Body Electric: 
Electromagnetism And The Foundation Of Life“ care se poate găsi aici: 
https://www.amazon.com/Body-Electric-Electromagnetism-Foundation-Life/dp/0688069711 
 El a venit în contact cu domeniul electricităţii prin descoperirile pe care le-a făcut în domeniul oaselor. La acea 
vreme ortopediştii, tributari concepţiei chimiste a omului ca fiind doar un sac umplut cu apă şi compuşi chimici, 
implantau tije metalice şi legau oasele cu eclise metalice cu şuruburi şi dacă acestea nu se sudau, pur şi simplu 
amputau membrele. Dar dr. Becker a descoperit că şi oasele au o compoziţie ca şi a semiconductorilor188 şi a 
proiectat aparate care alimentau fracturile cu curenţi inifinitezimali - de ordinul la a suta trilioană parte dintr-un 
amper - pentru a stimula procesul de sudare a oaselor. Şi a avut dreptate. Procedura a mărit foarte mult şansele de 
vindecare a pacienţilor cu fracturi. Aceste dispozitive ale dr. Becker sunt precursoarele aparatelor folosite astăzi de 
chirurgii ortopezi în spitale pentru a vindeca fracturi. 
 De asemenea dr. Becker a descoperit şi că învelişurile de mielină ale nervilor sunt adevărate linii de transport 
electrice. În stare de sănătate, tecile de mielină conţin în primul rând două tipuri de porfirine - coproporfirină III şi 
protoporfirină - într-un raport de două la una, combinate cu zinc. Raportul exact este foarte important. Orice 
dezechilibru porovoacă tulburări prin schimbarea conductivităţii învelişurilor de mielină ceea ce provoacă 
hiperexcitabilitatea nervilor făcând nervii mai sensibili la câmpurile electromagnetice la fel ca un aparat de radio 
căruia îi mai adaugi un etaj de amplificare între el şi antenă. Celulele înconjurătoare nervilor au fost cercetate 
foarte puţin în perioada contemporană. În secolul XIX, anatomiştii, nereuşind să le găsească un rol, le-au denumit 
celule gliale atribuindu-le rolul de protecţie a nervilor. 
 Fireşte rezultatul acestor cercetări ale lui Robert O. Becker a influenţat foarte puţin lumea medicală. Domeniul 
patologiei provocate de undele electromagnetice este tabu pentru lumea medicală oficială din cauză că sectorul de 
transmitere a informaţiei prin unde radio este baza de putere a primei fiare. Deci nervii sunt nişte linii de transport 
electric al informaţiei. Capacitatea lor de transport poate fi afectată de curenţi electrici continui cu o intensitate 
extrem de mică. Un curent de cca. a 35-a miliardime dintr-un amper poate modifica frecvenţa de circulaţie a 
informaţiei printr-un nerv cu peste 10 % din capacitate. O cantitate de curent electric de cca. 150-a miliardime 

 
188 Ba mai mult oasele au şi caracteristici piezoelectrice. Din cauza aceasta sedentarismul provoacă tulburări şi la nivelul oaselor. 
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dintr-un amper poate dubla rata de transfer sau opri nervul. Depinde de sensul curentului aplicat. Este lesne de 
înţeles că un curent alternativ poate avea un efect şi mai pronunţat asupra funcţionalităţii nervului. 
 Şi mai este şi problema zincului. Rolul zincului a fost descoperit în anii 1950 de Henry Peters (31 decembrie, 
1920, 5 iunie, 2010), un porfirinolog de la Medical School University din Wisconsin. El a constatat că porfiria 
uşoară sau latentă era mult mai răspândită decât se credea. Peters a descoperit că pacienţii săi cu porfirie şi care 
aveau simptome neurologice excretau şi cantităţi foarte mari de zinc în urină. Până la de 30 - 35 de ori mai mult 
decât cel normal. Corelaţia cea mai mare s-a manifestat în cazul zincului decât în cazul porfirinelor. Astfel Peters a 
apelat la chelatori pentru a reduce zincul din organismul pacienţilor. În urma tratamentului pacienţii săi au ajuns la 
nivele normale de zinc în urină, s-au vindecat şi nu au mai avut simptome ani de zile. 
 Medicina oficială presupune că deficitul de zinc este comun şi trebuie tratat prin suplimentare, dar pacienţii lui 
Peters, din cauze de mediu poluat au fost de fapt otrăviţi cu zinc. La fel cum cel puţin zece până la douăzeci la sută 
din populaţie, cu porfirie ascunsă, poate să fie. Descoperirea lui Peters, cu toxicitatea zincului, a întâmpinat foarte 
multă rezistenţă din partea medicilor oficiali şi se pare că şi în zilele noastre nu este bine înţeleasă căci toată lumea 
vrea să suplimenteze cu zinc bolnavii de aşa zise boli respiratorii pentru „mărirea imunităţii“. 
 Şi zincul ca şi alte metale grele este un poluant ubicuu. Acesta se găseşte în galvanizările diferitelor obiecte 
metalice cum ar fi ţevile de apă, vasele, tabla de pe acoperiş, etc. dar şi în anvelopele autovehiculelor care se 
uzează şi se amestecă cu praful şi cu apa de unde ajunge în corpul omenesc. Studii recente au arătat că 
suplimentele cu zinc înrăutăţesc boala Alzheimer pe când tratamentele cu chelatori măresc capacitatea cognitivă a 
pacienţilor. Problema a fost mult îngreunată pentru că concentraţia de zinc din sânge nu se corelează cu toxemia de 
zinc. De exemplu într-un număr de boli, cum ar fi diabetul şi cancerul nivelul de zinc din urină este mare dar cel 
din sânge este scăzut189. Din cauza mecanismelor de autoreglare ale organismului acesta poate supravieţui cu raţii 
extrem de mici de zinc dar nu face faţă situaţiei de abundenţă. O raţie de 15 - 20 miligrame sau mai mult pe zi 
poate produce efecte de lungă durată. Acum cred că se înţelege mai uşor şi legătura dintre poluarea cu metale grele 
şi oxigenarea organismului. 
  Totuşi există şi un alt răspuns al organismului la stresul provocat de stimulii externi prin care acesta încearcă să 
recupereze funcţionalitatea celulei. Dar de această dată acesta este unul benefic. La efectul chimicalelor, radiaţiei 
ionizante şi neionizante organismul răspunde prin producerea de proteine specifice numite proteine şoc care au rol 
protector şi reparator. Chiar şi numai temperatura ridicată duce la producerea unor proteine însoţitoare de şoc 
termic (chaperone proteins, Heat shock proteins - Hsps). Acestea sunt o familie de proteine foarte asemănătoare cu 
cele care sunt induse ca răspuns la stresul de mediu, fizic sau chimic, limitează consecinţele distrugerii şi uşurează 
recuperarea celulară. Producerea acestor proteine este stimulată şi de radiaţia ionizantă şi neionizantă la nivele de 
un miliard de ori sub nivelul intensităţii necesare pentru a provoca încălzirea identică a ţesuturilor ca şi căldura 
care produce aceste proteine. Deci la nivele foarte mici. Aşa că pretenţia reglementărilor în vigoare precum că 
singurul efect nociv al radiaţiilor neionizante este căldura este nefondat şi fals. De altfel telefoanele se testează pe 
durate foarte scurte de timp şi numai la efectul de încălzire pe manechine artificiale. 
 Deci organismul mai are şi mecanisme de protecţie numai că de cele mai multe ori acestea sunt depăşite de 
agresiunile externe. Astfel că organismul omului s-a putut apăra, între diverse limite, de efectele nedorite ale 
factorilor de mediu. Altfel am fi fost toţi bolnavi grav sau morţi până acum. 
 Aşadar porfirinele joacă un rol deosebit în conductivitatea nervilor. Teaca de mielină - manşetele de cristale 
lichide care înconjoară nervii - conţin porfirină semiconductoare dopată190 cu zinc şi cu alte metale. Cei care au 
relativ mai puţine enzime porfirinice pot avea un temperament mai nervos decât ceilalţi din cauză că mielina este 
dopată cu mai mult zinc şi deci este mai uşor perturbată de expunerea câmpurilor electromagnetice. 
 Deci chimicalele toxice şi câmpurile electromagnetice sunt sinergetice. Expunerea la toxine disturbă şi mai mult 
calea profirinelor provocând acumularea a mai multor porfirine şi ale precursorilor lor, făcând nervii şi mielina 
care le înconjoară mult mai sensibile la energiile electromagnetice. Conform unor cercetări mai recente191 un exces 
mai mare de precursori porfirinici poate preveni sinteza mielinei, o poate distruge lăsând neuronii pe care-i 
înconjoară goi şi expuşi. 
 Organul cel mai afectat de lipsa oxigenului este creierul. În cazul încetării respiraţiei după 3 - 5 minute cel mai 
repede afectat este creierul. În cazul lipsei oxigenului pe o perioadă mai mare organismul poate fi recuperat şi 
resuscitat dar creierul moare. Cercetări moderne192 au determinat că cel mai mare consum de oxigen, 90%, nu este 

 
189 Pentru o analiză corectă a concentraţiile de zinc din sânge şi urină acestea trebuie comparate şi cu cele din firul de păr din care se 
poate face şi un istoric al intoxicaţiei cu zinc. 
190 La fel ca în industria de materiale semiconductoare pentru electronică. Dopajul produce o mărire a efectului semiconductor. 
191 Acesta se poate găsi la adresa: 
https://www.researchgate.net/publication/23136342_The_heme_precursor_delta-aminolevulinate_blocks_peripheral_myelin_formation 
192 Cu titlul: „Role of myelin sheath energy metabolism in neurodegenerative diseases“ la adresa: 
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cel al nervilor din creier ci cel al tecilor de mielină care le înconjoară. Astfel că disturbarea lanţului porfirinic 
produce inevitabil sensibilizarea sistemului nervos la efectele conjugate ale acţiunii toxinelor şi poluării 
electromagnetice. 
 Pentru cine are timp şi vrea să se convingă mai mult şi mai în detaliu despre efectele nocive ale radiaţiei 
electromagnetice există un text, foarte concis şi la obiect, cu multă bibliografie pentru un studiu mai profund, la 
adresa: 
https://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2018/06/pall_2018.pdf193

 Studiul este scris de oamenii de ştiinţă care apelează la guverne pentru instituirea unui moratorium în ce 
priveşte instalarea şi punerea în funcţiune a tehnologiei 5G. Apelul ca şi studiul sunt publice la adresa: 
 https://www.5gappeal.eu/ 
 Apelul respectiv este o adevărată capodoperă de concizie ştiinţifică şi o comoară de bibliografie adevărată. 
Acesta poate fi un punct de plecare pentru un proces de informare corect, pentru orice doctor sau pentru un 
profesor universitar onest. Fireşte în cazul că ar exista unul dispus să lumineze studenţii asupra efectelor nocive şi 
mecanismelor de provocare a bolii de către undele electromagnetice. Pe baza acestui studiu se pot economisi multe 
ore de căutări ale bibliografiei corecte. 
 Singura afirmaţie a studiului mai sus menţionat cu care eu nu sunt de acord în totalitate este că se susţine că 
modificările ce au loc în organism din cauza efectelor nocive ale undelor electromagnetice în cazul expunerii 
îndelungate - mai mult de cinci-zece ani - ar fi ireversibile, chiar în cazul opririi expunerii bolnavului la acestea. 
Presupun că afirmaţia respectivă s-a născut tot din aceleaşi idei preconcepute ale medicilor care au fost 
condiţionaţi din şcoală ca să aştepte ca vindecarea să apară numai ca urmare a găsirii unui tratament cu 
medicamente de sinteză. Cu chimioterapie. Este adevărat nu pot exista medicamente de sinteză cu adevărat 
eficiente pentru boala de radiaţie. Nu poţi combate numai efectul într-o oarecare proporţie aşa cum o face, de 
exemplu, Hydroxychloroquina, Ivermectina sau planta numită pelin (Artemisia absinthium). Trebuie să şi 
reconstruieşti organismul distrus. Eu susţin că dacă omul nu este prea înaintat în vârstă şi mai are resurse interne, 
un tratament naturopat adevărat şi complet - cum este terapia Gerson despre care voi vorbi puţin mai încolo - poate 
aduce multe beneficii sau chiar vindecarea. Acest lucru se demonstrează uşor prin succesul terapiei Gerson de a 
vindeca şi diabetul în foarte multe cazuri. Şi cum diabetul este o boală cauzată în special de influenţa nocivă a 
radiaţiilor electromagnetice aşa poate fi vindecată şi distrugerea organismului de către aceleaşi radiaţii. Dar cu 
condiţia întreruperii expunerii la undele electromagnetice şi otrăvirii cu diverse substanţe chimice. Ceea ce, trebuie 
să recunoaştem, în lumea de astăzi este o condiţie foarte greu de îndeplinit. Fireşte şi cei înaintaţi în vârstă şi care 
suferă de distrugere avansată a organismului pot beneficia de acelaşi tratament. Chiar dacă nu se reuşeşte 
recuperarea suficientă a bătrânilor, terapia Gerson poate oferi acestora o trecere în cealaltă viaţă mult mai uşoară şi 
mai lipsită de chinuri decât fără o terapie naturopată. Incomparabil mult mai uşoară decât cu un tratament bazat pe 
chimioterapie. 
 Deci din cauza aceasta doctorii trebuie să se trezească neapărat, cât mai repede, să ia atitudine în faţa 
guvernului şi să informeze oamenii pentru a preveni din timp, cât se poate de mult, efectele nefaste ale undelor 
electromagnetice. Şi aşa cum se instruiesc oamenii de la locurile de muncă din fabrici despre pericolele procesului 
de producţie şi măsurile de prevenire a lor aşa ar trebui să se instruiască şi civilii despre pericolele din viaţa reală. 
 Concluzia finală la efectul radiaţiei electromagnetice este că principala problemă creată de aceasta este 
perturbarea absorbţiei oxigenului în organism cu efectele specifice. Boala şi moartea. Peste aceasta se suprapune şi 
efectul direct al radiaţiei electromagnetice asupra fluxului de informaţie electrică care circulă în organism prin 
procese de heterodinare, producerea de armonici, inducţie, etc. fenomene care ţin de domeniul ştiinţei radioului şi 
electronicii. 
 Doctorul german Otto Heinrich Warburg (8 octombrie 1883 - 1 august 1970), laureat al premiului Nobel, este 
cel care a fost primul care a observat că tumorile canceroase apar, în special, datorită lipsei de oxigen. În 1955 doi 
oameni de ştiinţă americani R.A. Malmgren şi C.C. Flanigan au confirmat descoperirile doctorului Warburg. Deci 
este sigur că toate drumurile duc la oxigen. Nu la viruşi! 
 Fireşte şi despre această poluare cu radiaţii electromagnetice se pot spune încă foarte multe lucruri ca şi despre 

 
https://www.nrronline.org/article.asp?issn=1673-5374;year=2015;volume=10;issue=10;spage=1570;epage=1571;aulast=Ravera 
193 Cine vrea să citească mai mult, pe lângă multe altele, există şi un studiu mai redus şi specific, dar foarte bun, la adresele de internet 
următoare: 
 https://iervn.files.wordpress.com/2020/02/adverse-health-effects-of-5g-mobile-networking-technology-under-real-life-conditions.pdf 
 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037842742030028X 
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31991167/ 
Cu titlul: „Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-lifeconditions“. („Efecte negative ale tehnologiei de 
reţea mobilă 5G asupra sănătăţii în condiţii reale“) 
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poluarea chimică. Există mii de studii despre aceasta. Cine nu crede poate să-şi petreacă câţiva ani cu cercetarea 
lor. Există câteva surse de informare care tratează mai concentrat, dar destul de colocvial pentru a fi înţeles cât mai 
uşor acest domeniu de cât mai mulţi şi care pot oferi o bază de plecare pentru un studiu mai aprofundat. De 
exemplu: 
 https://magdahavas.com/ 
 Adresă la care se poate găsi şi o listă de link-uri pentru diverse studii efectuate despre undele electromagnetice 
şi efectele lor asupra corpului uman. Există acolo şi o arhivă nomeclator al acestor studii efectuate în anii de după 
cel de-al doilea război mondial până în anii 1971 şi întocmită de Zorach (“Zory”) R. Glaser, Ph.D., LT, MSC, 
USNR (cercetător militar la Naval Medical Research Institute). Ea se găseşte la aceeaşi adresă sub titlul: 
„Bibliography of Reported Biological Phenomena (‘Effects’) and Clinical Manifestations attributed to Microwave 
and Radio-Frequency Radiation“. („Bibliografia fenomenelor biologice raportate - „Efectele“ - şi a manifestărilor 
clinice atribuite microundelor şi radiaţiilor de radiofrecvenţă“) 
 De asemenea informaţii folositoare şi uşor de înţeles se pot găsi şi la adresele: 
 http://www.stopthecrime.net/deb.html 
 http://www.tetrawatch.net/main/index.php 
 https://www.5gawareness.com/ 
 Fireşte sunt foarte multe site-uri pe internet care dezbat problema radiaţiei electromagnetice. Dar şi în acest 
domeniu al efectelor nefaste ale radiaţiei electromagnetice lucrurile trebuie abordate cu foarte mare precauţie 
pentru că acolo se desfăşoară un război informaţional feroce purtat cu toate mijloacele posibile. Adică imorale. 
Deci când încercaţi să găsiţi ceva privitor la efectul nefast al microundelor, al radiaţiilor electromagnetice în 
general, trebuie să vă feriţi în primul rând să folosiţi motoarele de căutare (search engines - în limba engleză) 
controlate de slugile primei fiare. Cum ar fi GOOGLE, BING, etc. Folosiţi un motor de căutare alternativ. Cum ar 
fi: 
 https://duckduckgo.com/ 
 sau: 
 https://gibiru.com/ 
 sau: 
 https://www.dogpile.com/ 
 Lista nu este exhaustivă. Folosiţi cât mai multe motoare pentru aceleaşi căutări chiar şi GOOGLE. Uneori 
acesta poate da rezultate mai relevante. Totuşi dacă plecaţi de la ideea că poluarea electromagnetică este 
dăunătoare sănătăţii, în orice cantitate, nu veţi greşi. În acest mod veţi economisi mult timp prin evitarea munţilor 
de gunoaie produse de cercetarea ştiinţifică plătită de prima fiară în domeniul respectiv şi care susţin că poluarea 
electromagnetică nu face nimic rău, este inofensivă. Deci nu veţi putea găsi ce căutaţi, fără un motor de căutare 
independent, din cauză că GOOGLE are un algoritm de căutare special conceput care să arunce rezultatele 
relevante, dar care nu convin politicii sale, undeva la jumătatea listei. Ca şi cum ai arunca un ac în carul cu fân. Şi 
GOOGLE are monopol pe cel puţin 90% din internet. Observaţia este valabilă şi pentru orice altă cercetare. 
GOOGLE îţi oferă mai întâi punctul de vedere oficial, în nenumărate variante, şi abia pe la pagina a suta-mia vei 
găsi şi ceva care contrazice povestea oficială. Motoarele de căutare care-ţi oferă un rezultat viabil în prima pagină 
sau a doua sunt foarte puţine. 
 Deci sunt suficiente indicii ca să tragem concluzia generală: boala COVID-19 este o greşeală colosală de 
diagnostic. Aceasta din punctul de vedere al medicului de rând. Pentru că de la nivelul superior al monopolului 
medical este doar o perdea de fum lansată pentru a abate atenţia de la adevărata cauză şi astfel ca să păcălească pe 
medici şi pe ceilalţi oameni. Adevărata boală COVID, acolo unde acest lucru se întâmplă cu adevărat, este 
sindromul provocat de poluarea chimică conjugată cu cea electromagnetică şi mai ales acutizarea efectelor 
negative provocate de trecerea recentă la un nou nivel tehnologic de poluare electromagnetică. Fireşte, dacă nu 
este doar intenţia criminală de a atribui altor boli cauza ca fiind provocate de boala COVID ca să se menţină 
basmul cu pandemia. 
 Deci atenţie mare! Când vedeţi o statistică a numărului morţilor de COVID-19 trebuie să ştiţi că o mare 
majoritate de cazuri este doar efectul eliberării unui certificat de deces cu o cauză falsă. Restul deceselor sunt din 
cauze naturale sau provocate de medicamentele aşa zis antivirale administrate în baza unui diagnostic greşit. 
 Dar să mergem mai departe. 
 De când a început perioada modernă cu revoluţia industrială, omenirea a părut să se adapteze şi să 
supravieţuiască, într-un fel, la poluarea generală dar cu preţul degradării stării generale de sănătate şi înmulţirea 
bolilor cronice. Dar atunci când se fac treceri bruşte de la un nivel la altul mai mare de poluare apar expresii acute 
ale îmbolnăvirii, sub formă de epidemii, care se manifestă mai ales la cei care au deja o boală cronică sau o formă 
subclinică a acesteia. Deci dovada ştiinţifică pentru greşeala de diagnostic cu COVID este acolo la vedere pentru 
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toată lumea care vrea să o găsească. Şi aici am să dau un exemplu de informaţie esenţială care este la vedere 
pentru toţi. Pe data 13 noiembrie 2020 C.D.C. (Centrul de control şi prevenire al bolilor din S.U.A.) a publicat o 
listă a efectelor pe termen lung de care suferă cei care au avut boala COVID. Aceasta se poate găsi la adresa: 
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html 
 Cine urmăreşte lista poate constata că simptomele descrise acolo se potrivesc ca o copie la indigo cu 
simptomele provocate de boala de radiaţie electromagnetică provocată de telefoane, staţii wireless, etc.194 Am să 
traduc aici tot pasajul respectiv pentru că este foarte important: 
 „Cele mai frecvent raportate simptome pe termen lung includ: 
 - Oboseală 
 - Respiraţie scurtă 
 - Tuse 
 - Dureri articulare 
 - Dureri în piept 
 Alte simptome raportate pe termen lung includ: 
 - Dificultăţi de gândire şi concentrare (uneori denumită „ceaţă cerebrală“) 
 - Depresie 
 - Dureri musculare 
 - Durere de cap 
 - Febra intermitentă 
 - Bătăi rapide sau inimă care se zbate (cunoscute şi sub denumirea de palpitaţii ale inimii) 
 Complicaţiile mai grave pe termen lung par a fi mai puţin frecvente, dar au fost şi ele raportate. S-a observat 
că acestea afectează diferite sisteme de organe din corp. Acestea includ: 
 - Cardiovasculare: inflamaţie a muşchiului inimii 
 - Respirator: anomalii ale funcţiei pulmonare 
 - Renale: leziuni renale acute 
 - Dermatologic: erupţie cutanată, căderea părului 
 - Neurologic: probleme de miros şi gust, probleme de somn, dificultăţi de concentrare, probleme de memorie 
 - Psihiatric: depresie, anxietate, modificări ale dispoziţiei 
 Semnificaţia pe termen lung a acestor efecte nu este încă cunoscută. CDC va continua investigaţia activă şi 
va oferi actualizări când apar noi date, care pot informa clinicile COVID precum şi instituţia de sănătate 
publică referitor la COVID-19.“ 
 Fireşte că C.D.C.-ul american nu ştie nimic despre ele! Şi cum să ştie C.D.C. de toate acestea când specialiştii 
de acolo nu vor să audă de boala de radiaţie electromagnetică? Şi se înroşesc la faţă de furie dacă cineva pronunţă 
cuvântul 5G. Are vreunul de acolo curaj să se ia la trântă cu prima fiară şi cu sectorul de telecomunicaţii al 
acesteia? 
 Am curaj să fac pariu pe mulţi bani că nu va trece mult timp şi vor apărea, ca ciupercile după ploaie, tot felul de 
studii costisitoare care vor demonstra foarte sofisticat cum coronavirusul sau alte virusuri produc toate acestea prin 
nişte reacţii chimice complexe, presupuse şi nedemonstrate. Ca de obicei! 
 Fireşte că fenomenul sechelelor la cei care au suferit de aşa zisa boală COVID a fost observat şi în alte ţări. Şi 
toate sunt la fel ca cele menţionate de C.D.C.-ul american. Chiar şi în ţara noastră! Dar ultimele studii arată că cel 
puţin 10% dintre foştii bolnavi de COVID continuă să aibă simptome pe termen lung, chiar şi după ce, aparent, 
organismul a scăpat de „virus“. La fel ca şi la gripa spaniolă. Şi tot la fel ca la gripa spaniolă unele persoane au 
suferit de simptome specifice bolii şi după câteva luni de la „infecţie“. 
 Faţă de modul în care se manifestă COVID-19 la majoritatea pacienţilor, unde era destul de clar încă de la 
început că persoanele în vârstă şi cele care au comorbidităţi prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme mai 
grave, bolnavii de „long COVID“ (aceasta este denumirea acestei boli folosită de medicina oficială şi nimeni nu a 
îndrăznit încă să-i spună pe nume: boală de radiaţie) nu au un tipar la fel de exact. O foarte mare problemă în 
definirea COVID-ului de lungă durată de către doctorii sistemului oficial este faptul că simptomele sunt foarte 
diverse şi pot afecta mai multe părţi ale organismului. După medicii oficiali pacienţii care suferă de COVID de 
lungă durată („long COVID“) pot avea aceste simptome: 
 - senzaţie de tremurături şi tremurături; 
 - teamă nejustificată, paranoie; 

 
194 Ar fi interesant de făcut, de exemplu, măcar un studiu corelativ între prezenţa acestor simptome pe termen lung, gradul de gravitate al 
lor şi cantitatea de suplimente de zinc administrată pacienţilor sub motivul că este bun contra virusurilor. Tot aşa ar fi interesant dacă am 
ştii şi la câţi pacienţi adăugarea de suplimente de zinc a produs deteriorarea imediată a parametrilor biochimici. 
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 - „ceaţă pe creier“, confuzie; 
 - convulsii violente; 
 - amorţire a extremităţilor; 
 - probleme cu pielea (iritaţii, uscăciune exagerată, vânătăi adică purpură); 
 - probleme cardiovasculare cum ar fi dureri în zona inimii, aritmii şi palpitaţii; 
 - pierederea gustului şi a mirosului;195

 - tinitus; 
 - sete excesivă ca la diabet; 
 - căderea părului;196

 - întreruperea ciclului menstrual, amenoreea la femei; 
 - dureri musculare, de încheieturi, de gât de umeri, etc.; 
 - dureri de cap care durează; 
 - etc. etc. pentru că sunt foarte multe forme prin care este afectat organismul de long-COVID care nu este 
altceva decât perturbarea aportului de oxigen din organism din cauza bolii de radiaţie care dereglează calea 
porfirinelor. A enzimelor care stau la interfaţa organismului cu oxigenul. 
 Fireşte toţi infecţioniştii care şi-au dat cu părerea despre aceste efecte au lansat tot felul de ipoteze ştiinţifico-
fantastice având la bază virusul care ucide şi se ascunde peste tot, se transformă în tot felul de monştri şi scapă 
încercărilor vânătorilor de viruşi de a îi redescoperi la cei care au trecut prin aşa zisa boală COVID şi au scăpat cu 
viaţă din mâinile infecţioniştilor. Mă mir că nu au propus încă tratamente îndelungate cu medicamente antivirale 
ca, de exemplu, Kaletra, Tamiflu sau Remdesivir după modelul „tratamentului“ tuberculozei. Ori moare virusul ori 
moare pacientul! 
 Dar timpul nu este pierdut. Cine ştie ce le mai dă prin cap slujitorilor primei fiare din domeniul virusologiei ca 
să placă şi mai mult stăpânilor lor? 
 Dar nimeni dintre doctorii sistemului oficial de medicină nu a făcut încă legătura dintre aceste sechele 
enumerate mai sus şi boala de radiaţie. Mai este timp. Nu pot fi chiar toţi aşa afectaţi de isteria colectivă a 
pandemiei încât să nu se mai gândească şi la altceva în afară de viruşi. Oricum în America nu se poate da în 
judecată o companie de telecomunicaţii pe motiv că îţi produce daune sănătăţii. Vedeţi legea votată în congresul 
american în 1996 sub titlul: 
 „S.652 - Telecommunications Act of 1996“ ce se poate citi la adresa: 
 https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/652 
 Nu am avut chef să studiez toate legile din lume care protejează sectorul de telecomunicaţii de acţiuni juridice - 
rezultatul era prea previzibil ca să merite timpul pierdut - dar ştiu sigur că în Anglia este la fel ca în America. Şi ce 
este identic în America şi în Anglia este peste tot pe planetă, mai ales în domeniile telecomunicaţiilor pentru că 
acestea sunt uneltele primei fiare pentru a stăpâni planeta. La fel ca în acest domeniu se petrec lucrurile şi în cel al 
vaccinurilor. Deci nimic nou sub soare! 
 Deci, iată doamnă şi domnule doctor, care sunt condiţiile, prezentate sumar, în care a trăit pacientul care se 
prezintă în faţa domniilor voastre, cu credinţă şi încredere că o să-l ajutaţi să se facă sănătos. Şi atunci domniile 
voastre ce faceţi? Îi colectaţi din nas şi din gât secreţii pentru a le trimite la analizarea cu testul P.C.R. ca să vedeţi 
dacă are virusul SARS-COV 2. În cazul că pacientul trage lozul câştigător al condamnării la moarte şi este declarat 
pozitiv atunci domniile voastre îl transferaţi la un spital special arondat COVID sau, dacă spitalul domniilor 
voastre are o secţie specială pentru COVID, îl internaţi acolo şi începeţi tratamentul conform indicaţiilor de sus, de 
sus de tot. De la marile somităţi în boli transmisibile în frunte cu „marele“ profesor doctor Străinu-Cercel 
Adrian197. 
 Documentul care descrie „ritualul“ de sacrificare al pacientului marcat cu stigmatul COVID se găseşte şi pe 
internet sub titlul: „Tratament COVID-19, Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş“ 

 
195 Vă rog să căutaţi şi să vedeţi studiul „Investigation of the Olfactory Sensitivity in Persons Subjected to the Influence of UHF“ 
(„Investigarea sensibilităţii olfactive la persoanele supuse influenţei UHF - frecvenţelor ultra înalte“) Ye. A. Lobanova and Z. V. 
Gordon, in „The Biological Action of Ultrahigh Frequencies“ („Acţiunea biologică a frecvenţelor ultra-înalte“), A. A. Letavet and Z. V. 
Gordon, eds., Moscow 1960, JPRS 12471 
196 Să zicem că porfiria şi fenomenele asociate cum este apariţia vânătăilor din senin nu au fost observate de doctori că ei nu prea 
tratează aşa ceva. Dar căderea părului din cauza radiaţiei nu o văd doctorii mereu că se întâmplă la bolnavii de cancer „trataţi“ cu radiaţii 
ionizante? De ce nu fac asocierea şi cu radiaţiile neionizante? 
197 Chiar nu a văzut nimeni că acest criminal în serie se află într-un conflict de interese uriaş cât Everestul? Nu a văzut nimeni că are o 
fundaţie care primeşte anual sute de mii de lei fonduri de la companiile producătoare de medicamente împotriva bolilor infecţioase? La 
fel este într-un conflict de interes uriaş şi Rafila Alexandru. Rafila mai primeşte bani şi de la Bill Gates via O.M.S. Aceştia doi sunt şi cei 
mai premiaţi doctori din România de către firma Pfizer. Cum să nu fie trup şi suflet ptr. „vaccin“? Cum să nu fie invitaţii permanenţi ai 
televiziunilor unde să susţină cauza pandemiei şi gravitatea ei? 
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 Şi se poate descărca de aici: 
 https://www.scribd.com/document/452224291/Tratament-COVID-19-Institutul-Na%C8%9Bional-de-Boli-
Infec%C8%9Bioase-Matei-Bal%C8%99#download&from_embed 
 În acesta este indicată schema de tratament recomandată medicilor din România pentru tratarea persoanelor 
infectate cu noul coronavirus. Medicamentele recomandate sunt: 

„PROTOCOL TERAPEUTIC ADULŢI 
A. ASIMPTOMATICI: 
 - Kaletra (Lopinavir/ritonavir 200mg/50mg): 2 cp x 2/zi timp de 10 zile 
B. SIMPTOMATICI: 
1. Forme uşoare (fără pneumonie): 
 -Kaletra (Lopinavir/ritonavir 200mg/50mg): 2 cp x 2/zi timp de 10 zile, plus 
 -Tamiflu (75 mg): 1 cp x2/zi, 5 zile 
2. Forme medii (cu pneumonie): 
 - Kaletra (Lopinavir/ritonavir 200mg/50mg): 2 cp x 2/zi timp de 10 zile, plus 
 - Tamiflu (75 mg): 1 cp x2/zi, 5 zile, plus 
 - Plaquenil (200 mg): 400 mg x 2/zi - doză de încărcare apoi 200 mg x2/zi timp 
de 5 zile. 
3. Forme severe/critice: 
 - Methylprednisolon: 1-2 mg/kg/zi, timp de maximum 5 zile, la primele semne de agravare, plus 
 - Kaletra ( Lopinavir/ritonavir 200mg/50mg): 2 cp x 2/zi timp de 10 zile, sau 
 - Kaletra (Lopinavir/ritonavir soluţie orală, 80mg/20mg/ml): 10 ml x2/zi, timp de 10 zile la cei cu sondă nazo-
gastrică, plus 
 - Tamiflu (75 mg): 1 cp x 2/zi, 5 zile, plus 
 - Plaquenil (200 mg): 400 mg x2/zi - doză de încărcare, apoi 200 mg x2/zi timp de 5 zile. 
 NB. Durata tratamentului în formele severe de la 5 la 20 zile, funcţie de evoluţia clinic. 
 Sau 
 - Remdesivir - program compasional 
 - La pacienţii simptomatici cu simptome respiratorii uşoare dar cu vârsta mai mare de 70 ani şi/sau 
comorbidităţi prezente sau risc crescut de mortalitate, în cazul necesităţii oxigenoterapiei poate fi justificată 
folosirea Remdesivir. 
 - Pacienţii cu simptome severe (ARDS / insuficienţă respiratorie globală, instabilitate hemodinamică, 
insuficienţe multiple de organ→consult TI. 
 Remdesivir, doză de încărcare de 200 mg IV în prima zi, urmată de doză de întreţinere de 100 mg/zi, IV din 
ziua 2 până în ziua 10. 
 În formele severe Roactemra (Tocilizumab 20 mg/ml), doză de 4-8 mg/kg. Se administrează în PEV lentă de 
circa 1 oră. Se poate face o a doua administrare la 12 ore interval. 
 NB. Kaletra poate fi înlocuită cu Rezolsta (DRV 800mg+cobicistat 150 mg), 1cp/zi. Nu există până în prezent 
date cu rezultate sub Rezolsta.“ 
 Nu redau tot documentul. Cei care doresc pot descărca documentul de pe internet. Ca să nu mai pierdeţi timp vă 
informez că protocolul de tratament nu mai include alte medicamente şi ceea ce este mai important de ştiut nici un 
fel de vitamine şi oligoelemente. De asemenea trebuie notat, pentru cei care nu ştiu, că schema de tratament 
include şi pacienţii care nu manifestă nici un fel de simptom - nu-i doare nimic, nu au temperatură, dureri, nimic - 
doar au un test pozitiv de COVID. DA! DA! În România şi aceştia au fost internat forţat şi trataţi preventiv până la 
obţinerea unui rezultat negativ la testul P.C.R.. 
 Ce vedem în acest document? 
 În primul rând se poate observa că în lista descrisă la tratamentul pentru adulţi toate medicamentele sunt din 
categoria chimioterapie, super-grea. Acestea nu au fost niciodată testate conform standardelor medicinei clasice. 
Cu grup de control, cu placebo, etc. Fără să mai menţionez faptul că virusurile care pretind că le combat nu există. 
Cum poţi evalua eficacitatea unui medicament antiviral dacă nu ai purificat mai întâi virusul şi l-ai clasificat bio-
chimic? Aceste medicamente au fost aprobate de F.D.A. în procedură de urgenţă sau pe baza unor studii 
frauduloase în diferite circumstanţe istorice nebuloase când a fost invocată necesitatea urgentă provocată de vreo 
epidemie şi lipsa unor tratamente adecvate. 
 Mă mir că în listă nu apare şi AZT-ul (Azidothymidine sau Zidovudine). Doctorii fac o mândrie din faptul că 
ştiu foarte multe medicamente şi le administrează pacientului pe toate pe care le cunosc după tehnica de război 
denumită: „Loveşte cu tot ce ai ca să învingi inamicul!“ Şi pentru asta sunt admiraţi foarte mult de bolnavii 
ignoranţi şi fricoşi. Cum de nu l-au inclus şi pe acesta în listă? AZT-ul este un medicament care fusese iniţial 
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dezvoltat pentru a se trata cancerul dar din cauza toxicităţii extreme a fost ignorat o vreme şi a rămas prin depozite. 
După ce s-a lansat operaţiunea S.I.D.A. companiile farmaceutice l-au scos de la depozit şi l-au vândut celor care 
erau fals diagnosticaţi ca având H.I.V.-S.I.D.A. Astfel companiile farmaceutice au făcut profituri uriaşe cu acesta. 
În acea vreme de început AZT-ul valora cât greutatea sa în aur. Consumul acestuia a fost amplificat de către 
televiziuni prin exacerbarea la paroxism a isteriei colective încât au fost foarte mulţi ignoranţi care l-au cumpărat 
şi s-au tratat preventiv fără să aibă nici măcar un test din acela fals pozitiv pe baza căruia se constată că cineva este 
„infectat“ cu H.I.V.. 
 Eficacitatea AZT a fost constatată printr-un studiu absolut fraudulos care a făcut mult scandal la vremea 
respectivă printre puţinii cercetători oneşti. Dar cum televiziunile sunt sub controlul primei fiare şi nu atacă 
niciodată companiile farmaceutice a rămas în conştiinţa publică aşa cum s-a hotărât. Este eficace şi sigur în 
tratamentul S.I.D.A.! În plus s-a folosit şi vechiul truc cu celebritatea care are S.I.D.A. şi s-a tratat cu succes de 
boală cu AZT. După unii cercetători independenţi AZT-ul şi compania a produs până acum cel puţin 30 de 
milioane de morţi premature şi suferinţă pe măsură. 
 De obicei eficacitatea unui astfel de „medicament minune“ se constată după următoarea logică. Este epidemie 
cu virusul ucigaş. De ce este epidemie? Pentru că aşa zice guvernul. Pacientul este infectat. De ce este infectat? 
Pentru că aşa zice testul surogat. Toţi pacienţii infectaţi mor. Motivul? Aşa se spune la televizor! Ca să nu moară 
toţi pacienţii infectaţi se tratează toţi pacienţii infectaţi cu medicamentul minune şi cu ce mai are doctorul prin 
farmacia spitalului. Dintre cei trataţi cu medicamentul minune împreună cu celelalte scapă cu viaţă cca. 15 - 25%. 
Supravieţuiesc este doar un cuvânt pentru că aceştia mai rămân şi cu sechele. Sechelele sunt din cauza virusului 
ucigaş. „Vindecarea“ este din cauza medicamentului minune. Şi astfel medicamentul minune intră în panoplia 
armelor verificate împotriva viruşilor şi va fi primul care va fi încercat în combaterea viitoarelor boli transmisibile 
ce vor apărea. Nu mai trebuiesc studii ştiinţifice clinice standard ca să se dovedească eficienţa lui. Medicamentul 
şi-a dovedit eficienţa pe teatrul de război în prima linie. Adică aceasta este medicină bazată pe „evidenţă“. 
 La fel mă mir foarte mult cum de nu au inclus în listă şi „miraculosul“ Ribavirin (Tribavirin)? Cu care au făcut 
adevărate „minuni“ şi au reuşit să omoare zeci de mii de oameni la epidemia de SARS (Severe acute respiratory 
syndrome coronavirus - Sindromul respirator acut sever, coronavirus) din anul 2003. Cea care a fost declanşată de 
dezvoltarea explozivă a telefoniei mobile. Acesta a dispărut pur şi simplu din farmacii? Sau şi-au dat seama prea 
mulţi care a fost schema cu acesta? 
 Totuşi o să analizez puţin efectul acestuia asupra pacientului şi prezenţa sa în protocolul de tratament a bolii 
COVID a medicamentului Tamiflu, alt medicament „minune“, sau cum mai este cunoscut şi cu numele de 
Oseltamivir. Deci, undele radio provoacă lipsa de oxigen a celulelor şi prin perturbarea metabolismului glucidelor. 
Aceasta a fost bine documentată de cercetătorii din spatele „cortinei de fier“, în special de sovietici. Sovieticii au 
descoperit că activitatea enzimelor din lanţul de transport al electronilor, inclusiv a ultimei enzime, citocrom 
oxidaza, este întotdeauna inhibată de către efectul undelor electromagnetice. Acest lucru interferează cu oxidarea 
glucidelor, grăsimilor şi proteinelor. Pentru a compensa efectul metabolismul anaerob creşte, acidul lactic se 
acumulează în ţesuturi şi ficatul se epuizează de rezervele sale de glicogen bogate în energie. Consumul de oxigen 
scade. Toxemia organismului creşte. Curba glicemiei este afectată, iar nivelul glucozei creşte, pe stomacul gol. 
Organismul tânjeşte după carbohidraţi, iar celulele devin înfometate de oxigen198. Acesta este mecanismul care a 
produs şi înmulţirea numărului de bolnavi de diabet în lume. Fireşte sora diabetului şi precursoarea sa este 
obezitatea. Dar obezitatea nu este provocată doar de perturbarea metabolismului grăsimilor şi glucidelor de către 
expunerea la radiaţii electromagnetice ci şi de lipsa excesivă de vitamine şi oligoelemente din mâncarea produsă 
de agricultura modernă. Toate acestea conlucrează sinergetic şi rezultatul este sigur. În ţările civilizate cu un grad 
mare de tehnologizare a vieţii şi industrializare a hranei s-a ajuns în situaţia că procente alarmante din populaţie 
suferă de obezitate şi diabet. 
 Deci ca să fac scurtă o lungă istorie electro-bio-chimică şi Tamiflu/Oseltamivir perturbă acelaşi metabolism al 
glucidelor şi rezultatul este acelaşi. Înfometarea celulelor de oxigen. Şi cum cel mai afectat de această lipsă de 
oxigen este întotdeauna creierul, efectele adverse ale deficienţei de oxigen se vor manifesta mai întâi acolo sub 
forma durerilor de cap, ameţelilor, simptomelor psihiatrice (halucinaţii, etc.). Fireşte şi toxemia va trebui să se 
manifeste într-un fel. Astfel că este sigură şi apariţia vărsăturilor, a problemelor hepatice şi renale. Ceea ce se poate 
observa mereu şi în cazul celor trataţi cu Tamiflu/Oseltamivir. De fapt aceste efecte adverse sunt menţionate şi de 

 
198 Gel’fon and Sadchikova 1960; Syngayevskaya 1962; Bartoníček and Klimková-Deutschová 1964; Petrov 1970; Sadchikova 1974; 
Klimková-Deutschová 1974; Dumanskiy and Rudichenko 1976; Dumanskiy and Shandala 1974; Dumanskiy and Tomashevskaya 1978; 
Gabovich et al. 1979; Kolodub and Chemysheva 1980; Belokrinitskiy 1981; Shutenko et al. 1981; Dumanskiy et al. 1982; Dumanskiy 
and Tomashevskaya 1982; Tomashevskaya and Soleny 1986; Tomashevskaya and Dumanskiy 1988; Navakatikian and Tomashevskaya 
1994. 
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fabricant în prospectul însoţitor al medicamentului. 
 Tot din cauza acestui fenomen al perturbării metabolismului glucidelor de către undele electromagnetice 
bolnavii cronici cu diabet, dar şi cu obezitate, au fost cei mai susceptibili pentru a contracta „boala COVID“ dar şi 
categoria de „infectaţi“ cu rata de mortalitate cea mai mare din cauza acesteia. De altfel doctorii mai conştiincioşi 
care au făcut şi ceva analize pacienţilor suspecţi de COVID proaspăt internaţi au observat că cei care aveau 
simptome au avut şi glicemia mai ridicată decât cea normală. 
 Deci bazându-se pe ipoteza existenţei virusurilor doctorii vor înfometa şi mai mult de oxigen - prin 
administrarea Tamiflu - un organism care este deja deficitar în oxigen. Din cauza aceasta protocolul de tratament 
care include şi Tamiflu/Oseltamivir emis de Institutul Balş aplicat asupra pacienţilor suspecţi de COVID are cele 
mai mari şanse să-i trimită pe aceştia la A.T.I.. Fireşte şi celelalte medicamente din listă îşi vor aduce şi ele o 
contribuţie generoasă la acest destin fatal. 
 Tamiflu/Oseltamivir a fost respins de mulţi doctori, chiar loiali monopolului medical. Nu toţi se pot preface că 
nu văd efectele letale ale acestuia. Dar profitul şi puterea a câştigat în defavoarea ştiinţei şi oamenilor. Acum, după 
ce a intrat în uz de mulţi ani, există nenumărate studii privind eficacitatea Tamiflu. Fireşte toate finanţate chiar de 
producătorii acestuia sau de asociaţi şi bineînţeles toate sunt false. Din cauză că la baza cercetării medicale 
moderne stă chiar conflictul de interes. 
 Conflictul de interes este primul păcat fundamental al cercetării ştiinţifice medicale de astăzi. O anchetă 
parlamentară britanică făcută în anul 2002 a constatat că trei pătrimi din studiile ştiinţifice publicate în renumitele 
reviste medicale „The Lancet“, „The New England Journal of Medicine“ (N.E.J.M.) şi „The Journal of American 
Medical Association“ (J.A.M.A.) sunt finanţate de către companiile farmaceutice. Şi fireşte, dacă industria 
plăteşte, cercetătorii evoluţionişti - care nu dau doi bani pe ideea de morală şi Dumnezeu - vor apela la tot felul de 
trucuri ca să obţină rezultatul scontat de plătitori. Căci alte fonduri de cercetare nu au de unde să ia. Astfel aceştia 
vor evita întrebările critice, nu vor publica rezultatele negative, vor publica numai rezultatele pozitive, etc. Fireşte 
nici parlamentul britanic nu este o instituţie compusă din sfinţi. Ţinând cont de componenţa acestuia şi cine 
comandă acolo este sigur că pe undeva cineva a „îndulcit“ mult lucrurile. 
 Acest conflict de interes este atât de răspândit în cercetarea medicală încât una dintre publicaţiile ştiinţifice cu 
renume, „The New England Journal of Medicine“ (N.E.J.M.), a modificat în anul 2002 politica sa pentru scriitorii 
şi evaluatorii studiilor care sunt publicate în revistă. Astfel, acum pot fi publicate şi studiile produse de cercetătorii 
care primesc mai mult de 10000 de dolari pe an de la companiile farmaceutice. În replică la criticile aduse noii 
politici, N.E.J.M. a declarat că nu a avut încotro din cauză că nu prea mai sunt cercetători care să nu aibă legături 
financiare cu industria farmaceutică. Şi fireşte că au dreptate! Medicina oficială este doar un imens şi gras 
monopol! Numai că fiind vorba de una dintre cele mai renumite reviste medicale, care are pe deasupra şi pretenţia 
de independenţă, asemenea motiv este absolut hilar dacă rezultatul nu ar fi atât de tragic. 
 Fireşte, în afară de parlamentarii britanici mai sunt şi alţii care au descoperit că cercetarea ştiinţifică medicală 
nu mai serveşte la nimic altceva decât la sporirea puterii şi profitului monopolului medical. Dar am să dau numai 
câteva dintre aceste exemple pentru că ele sunt prea multe. Astfel Richard Smith editorul şi şeful executiv, timp de 
13 ani, al renumitei publicaţii medicale British Medical Journal Publishing Group, a scris în JOURNAL OF THE 
ROYAL SOCIETY OF MEDICINE, în aprilie 2006, articolul cu titlul: „Evaluarea colegială: un proces defect în 
centrul ştiinţei şi al revistelor“. 
 John P. A. Ioannidis professor la Stanford University, a publicat în 30 august 2005, articolul cu titlul: „De ce 
cele mai multe rezultate ale cercetărilor publicate sunt false?” Articolul se poate găsi aici: 
 https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124 
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124 
 La fel şi un colectiv compus din Neal S. Young , John P. A. Ioannidis, Omar Al-Ubaydli a publicat în 7 
octombrie 2008 articolul: „Why Current Publication Practices May Distort Science?“ (Adică: „De ce practicile 
actuale de publicare pot distorsiona ştiinţa“) Articolul se poate găsi aici: 
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050201 
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124 
 Deci, ca să revenim, mai pe limba noastră a poporului laic, schema de la Balş funcţionează, în linii mari, astfel. 
Pacientul care nu are mai nimic, decât un rezultat fals pozitiv de la un test care nu testează nimic, ia Kaletra. După 
aceea începe să-i fie rău din cauza medicamentului foarte toxic şi starea sa se deteriorează. Dacă pacientul nu 
reuşeşte să treacă de al doilea test PC.R. (ghinion!) urmează escaladarea tratamentului. Diversificarea chimicalelor 
şi mărirea dozei. Dacă în continuare pacientul suferă de ghinion la testarea P.C.R., ajunge la un ventilator de unde 
scapă cine poate. Cei care sunt bătrâni peste 70 de ani şi au şi comorbidităţi sunt „premiaţi“ şi cu Remdesivir199 

 
199 Nu am mai vrut să complic şi mai mult explicaţiile descriind problema Remdesivirului. Dar în termen simplişti Remdesivirul 
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intravenos. Ca să fie sigur rezultatul! Încă un certificat de deces la palmaresul COVID. 
 Cei care au mai avut şi o răceală, gripă sau alte simptome respiratorii au fost şi mai puţin norocoşi decât cei fără 
simptome. Cât despre cei care au mai avut şi ceva boli cronice aceştia au fost sacrificaţii pe altarul zeului COVID 
şi cei care au furnizat cea mai mare parte a victimelor pandemiei. Dumnezeu să-i ierte! 
 Astfel că cei care au scăpat din spitalele COVID au fost doar cei norocoşi care au rezistat de la prima fază de 
medicaţie până la primul test negativ. Dar şi cei care au fost neglijaţi de personalul medical pe motiv de frică de 
infectare sau lipsă de otrăvuri şi nu au fost trataţi decât cu ceva medicamente comune. Paracetamol, Aspirină, etc. 
 Se mai miră cineva că au murit de COVID-19 atâţia oameni în România? Cred că nu mai era nevoie nici de 
frauda cu morţii trecuţi în mod fals la COVID, deşi muriseră de altceva, ca să fie cât mai mulţi. 
 Şi totuşi în alte ţări nu au murit atâţia! 
 Cum ar fi Grecia. De ce acolo nu au fost aşa de mulţi morţi? Foarte simplu pentru că acolo medicii au aplicat 
schema de tratament a doctorului francez Didier Raoult director la Unité de Recherche sur les Maladies 
Infectieuses et Tropicales Emergentes din Marsilia, Franţa. Cea cu Hydroxychloroquină, un medicament 
antimalarie care este un compus al chloroquinei. Fireşte au mai fost şi nişte vitamine şi minerale pe acolo dar astea 
sunt o altă istorie. 
 Ştiu, unii vor spune: şi tu începi cu asta? Dar eu nu sunt un admirator nici al profesorului Raoult şi nici al 
Hydroxychloroquinei. Din cauză că doctorul Didier Raoult este un celebru şi harnic lucrător pe ogorul teoriei 
germenilor cauzatori de moarte, ca şi ceilalţi medici credincioşi COVID, şi este parte a problemei. Nu este soluţia! 
Dar măcar acesta are o scuză pentru că a încercat să facă şi el tot ce se poate pentru pacienţi cu mijloacele permise 
de mafia medicală. Deci eu vreau doar să explic relativul succes al tratamentului său. În primul rând compuşii 
chloroquinei, printre care şi Hydroxychloroquina, sunt un tratament patentat împotriva bolii de radiaţie conform 
US Patent nr. 2005/0014785 A1. 
 Uff! Auu! Iar începi cu radiaţiile? Nu am ce face! Asta este! 
 Choloroquina nu a fost inventată ca să combată nu ştiu ce virus misterios care provoacă malaria căci aceasta nu 
este o boală infecţioasă. Malaria este provocată de toxinele aflate în apa de băut din zonele mlăştinoase şi de 
gazele toxice care se degajă din ele şi choloriquina combate, într-o anumită proporţie, distrugerea celulară 
provocată de acestea. Descompunerea anaerobă a materiilor organice este însoţită de emiterea de toxine şi gaze 
toxice. Şi mlaştinile, ca şi bălţile, fără o bună oxigenare a apei produc asemenea noxe. Şi fireşte oamenii prost 
hrăniţi şi cu o igienă precară care trăiesc în aceste zone sunt afectaţi mai mult de această toxicitate şi nu este ceva 
care să surprindă mintea omului. Dar goana şi obsesia maladivă a monopolului medical după germenii ucigaşi 
întunecă mintea cercetătorilor. Deci faptul că unde sunt bălţi şi apă stătută trăiesc mai bine şi ţânţarii nu are nici o 
legătură cu malaria, decât corelativă. Dar nu am ce-i face! Corelaţia nu este cauzalitate. 
 Deci chloroquina şi compuşii ei reduc cumva efectele destructive provocate de boala de radiaţie, deşi şi ea, la 
rândul ei, are o oarecare toxicitate. Dar în formele uşoare şi medii de COVID - adică radiaţie/toxemie - tratamentul 
a avut nişte binefaceri prin reducerea numărului de decese. Fiind combinată şi cu un antibiotic efectul asupra 
organismului pacienţilor COVID a avut, statistic vorbind comparat cu tratamentul viral recomandat, efecte mult 
mai bune decât acela. Fireşte şi vitaminele adăugate la protocol au avut un efect hotărâtor asupra rezultatului final 
şi cred că aceasta este contribuţia esenţială a doctorului Didier Raoult. Cu excepţia suplimentelor de zinc care nu 
au ajutat decât pe cei ce aveau un deficit real al acestui oligoelement. Pentru cei care nu au avut un deficit real de 
zinc adăugarea în protocol a acestuia nu a făcut decât să întârzie stabilizarea bolnavilor. 
 Ar fi multe de spus şi la întrebarea de ce şi în combinaţie cu antibioticul? Aici este iarăşi o lungă istorie pe care 
voi încerca să o fac cât mai scurtă. 
 Antibioticele nu sunt aşa de eficace pentru că omoară microbii. Pentru că ele omoară toţi microbii întâlniţi în 
cale, şi mai ales pe cei benefici aflaţi în microbiom. Dar şi celulele obişnuite. Din cauza aceasta apare un 
dezechilibru în organism între microbiom şi micobiom şi astfel apar probleme cu mucegaiurile. Deci când se 
administrează un antibiotic apar şi problemele adiacente: tulburări digestive, candidoze (candida este un mucegai, 
o ciupercă), etc. Aceste efecte nedorite sunt contracarate oarecum de medicii oficiali prin administrarea de culturi 
bacteriene probiotice. Pe vremuri doctorii recomandau folosirea iaurtului în conjuncţie cu antibioticele pentru că 
iaurtul este plin de culturi probotice naturale. Dar când s-a constatat că iaurtul reduce toxicitatea antibioticului şi 
deci „eficacitatea“ lui s-a renunţat la acesta. Culturile probiotice de sinteză, totuşi, nu împiedică distrugerea florei 

 
împiedică pur şi simplu multiplicarea celulară - şi cel mai mult se multiplică celulele roşii ale sângelui şi microbii benefici din tractul 
digestiv - şi este anihilat de Citocromul P450 (CYPs) care conţine heme ca un cofactor punând o sarcină şi mai grea pe ficat care în cazul 
nostru este şi aşa atacat de tot felul de toxine din cauza bolii şi tratamentului. Fireşte că perturbă şi metabolismul glucidelor care este şi 
aşa perturbat de boala de radiaţie şi toţi cei trataţi cu Remdesivir dezvoltă o formă de diabet. Rezultatul final: o mai proastă oxigenare a 
organismului! Remdesivirul a fost tot aşa strecurat pe fereastră în loc să intre pe uşa principală din cauză de urgenţă. Pun pariu că va 
rămâne şi el în panoplia armelor verificate pe timp de război.
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intestinale, chiar dacă mai ajută uneori. De asemenea s-a constatat şi că unele bacterii binefăcătoare dispar complet 
din microbiom după tratamentele cu antibiotice şi nu mai apar. Iar în cazul femeilor dispar şi la urmaşii lor. 
 Deci în zilele noastre oamenii sunt mult mai slabi cu sănătatea şi din cauza sărăcirii microbiomului intern 
cauzată în principal de antibiotice, dar şi de igiena extremă, dusă la absurd, care încearcă să evite absolut orice 
contact cu microbii externi. Acum, ca urmare a teoriei germenilor, administraţiile sanitare şi de supraveghere ale 
alimentelor au început să iradieze chiar şi hrana oamenilor cu radiaţii ionizante ca să elimine microbii. Se poate 
nebunie mai mare? 
 Oamenii nu reuşesc să vadă cum copiii mici „gustă“ instinctiv lumea aceasta şi încearcă să lucreze cu ea 
simbiotic. Astfel copiii crescuţi la ţară, în ţărână, printre animalele domestice, atunci când cresc mari sunt mai 
puţin bolnavi200 decât cei de la oraş cu o igienă superioară. 
 Deci dacă ar fi fost numai efectul germicid al antibioticelor, acestea ar fi dispărut de mult sau nu ar fi avut decât 
efectul chimioterapiei din cazul cancerului. Adică o mulţime de morţi şi doar câţiva prelungiţi până la executarea 
condamnării la moarte. Dar, în realitate, antibioticele îşi bazează efectul „miraculos“ prin faptul că, chiar şi în 
cantităţi mici, biciuiesc glandele endocrine201 forţându-le să fie hiperactive din cauza lor. Deci toxicitatea 
antibioticelor este atât de mare încât forţează organismul să reacţioneze cu mare rapiditate. Cu aşa de mare 
rapiditate încât antibioticele sunt expulzate de rinichi în câteva secunde de la injectare. Glandele endocrine, în 
special suprarenalele, sunt stimulate de toxicitatea antibioticelor şi eliberează cantităţi mari din secreţiile lor în 
sânge. Hiperactivitatea suprarenalelor poate duce repede la reducerea durerii, febrei şi a altor simptome, dar aceste 
beneficii nu au fost obţinute prin acţiunea directă a antibioticelor; ele sunt realizate numai prin acţiunile corpului 
ca răspuns la toxicitatea antibioticelor. 
 Cazul este asemănător, oarecum, şi cu al altor multor medicamente chimioterapeutice care se presupune că 
produc efecte miraculoase. Din această cauză antibioticele nu au nici un efect nici în bolile aşa zis virale. Pentru că 
mecanismul de producere al aşa ziselor infecţii este următorul. Aici am să încerc iar să simplific un pic pentru o 
mai uşoară înţelegere. 
 Deci din cauze de toxicitate externă, poluare electromagnetică şi lipsa elementelor de susţinere a vieţii, cum ar 
fi, de exemplu, cazul malnutriţiei, apare în organisme distrugerea ţesuturilor, moartea celulelor. Apariţia atâtor 
deşeuri organice este combătută de organism prin excreţia lor cu ajutorul organelor specializate. Când capacitatea 
de excreţie a acestor organe este depăşită încep să se înmulţească deşeurile celulare, ca un teren fertil pe care apar 
germenii care se hrănesc cu acestea şi le descompun. Germenii se comportă ca nişte saprofage (scavengers – în 
limba engleză) şi ajută astfel organismul să poată să elimine mai uşor deşeurile. Deci germenii nu produc boli aşa 
cum nici muştele nu produc gunoaie. Ci invers. 
 Dacă totuşi organismul nu reuşeşte nici aşa să elimine toxinele din cauză că deşeurile sunt prea multe atunci 
alte căi de excreţie sunt folosite de organism pentru a le elimina. Acestea nu sunt adaptate scopului propus şi nu 
pot rezista decât în mică măsură ceea ce duce la o degradare a acestor căi. O îmbolnăvire a lor. Cum ar fi de 
exemplu plămânii, pielea, etc.. Cu cât deşeurile şi toxemia cresc în organism cu atât mai mult se deteriorează 
organele respective şi pe acestea se înmulţesc corespunzător germenii. Astfel apare şi încărcătura „virală“ mare. 
Din cauză că, odată cu alte deşeuri apar şi foarte multe resturi genetice de la celulele distruse pe care virusologii le 
confundă cu viruşii. Acestea sunt conţinute nu numai de celulă dar şi de mitocondriile din celule care sunt foarte 
multe, cca. 5000 până la 20000 pentru fiecare. Din cauză că informaţia genetică este foarte bine protejată datorită 
învelişului dublu de proteină-lipidă după distrugerea celulei genomurile nu sunt mereu distruse complet. 
 Conform „Guyton's Textbook of Medical Physiology“, un virus ar fi o frântură de material genetic care este de 
dimensiunea de o miliardime din mărimea celulei. Genomul acesta al virusului este închis într-o capsulă care, 
uzual, este compusă din două teci de lipidă şi proteină, adică o membrană aproape identică ca şi a celulei, dublă. 
Incidental aceasta este structura nucleelor mitocondriilor. Fotografiile „viruşilor“ făcute cu microscopul electronic 
descriu o suprafaţă a lor ca fiind brută şi dinţată, uneori doar o parte din suprafaţa unui strat şi alteori un strat şi o 
parte dintr-a doua, ceea ce ar fi firesc să apară când procesul de auto-digestie produs de lizozomi este incomplet 
din cauza protecţiei duble. Astfel că descrierea unui „virus“ este identică şi cu descrierea unor resturi ale 
genomului mitocondriilor. 
 Resturile de acid nucleic nedescompuse de procesul de lizare al celulelor încarcă organismul sporind toxemia. 

 
200 De exemplu s-a constat că oamenii care au avut paraziţi intestinali când au fost mici nu sunt afectaţi aşa mult de astmă ca cei care nu 
au avut. 
201 Efectul a fost recunoscut şi de către sectorul agricol al creşterii animalelor în ferme industrializate. Utilizând în execes antibioticele, 
din cauza condiţiilor improprii de trai ale animalelor, veterinarii au constat că animalele tratate cu antibiotice cresc mai repede şi mai mari 
decât cele netratate. De la această constatare nu a mai fost decât un pas până la adoptarea în dieta zilnică a animalelor a antibioticelor. 
Cca. 60000 de tone de antibiotice pe an sunt consumate de industria producătoare de alimente de origine animală în zilele noastre. Astfel 
că şi antibioticele au ajuns un contaminant general în alimentaţia omului şi în poluarea mediului. 
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Pe fondul acestei toxemii a organismului doctorul vine şi aplică bolnavului antibioticele care sporesc şi ele 
încărcătura toxică a organismului din cauza toxicităţii specifice şi a efectului citopatic al acestora. Şi astfel apare o 
competiţie între hiperexcitarea glandelor endocrine şi toxemie. Dacă glandele endocrine sunt în stare bună sau 
toxemia este suficient de scăzută atunci organismul biruieşte toxemia. Dacă glandele endocrine sunt deja slăbite şi 
toxemia este mare atunci învinge toxemia amplificată fiind şi de antibiotice şi acum avem o „viroză“ care nu mai 
„răspunde“ la antibiotice şi se poate constata cu ajutorul diferitelor teste virale. Atunci doctorul renunţă la 
antibiotice, sau le foloseşte în continuare dar aplică şi tratament cu medicamente antivirale care nu fac altceva 
decât să sporească şi mai mult încărcătura toxică a organismului. Dacă se întâmplă cumva că toxemia suplimentară 
mai mare a antiviralelor mai excită cumva resturile de energie din glandele endocrine atunci apar şi ceva 
„vindecări“ are sunt atribuite în mod nejustificat antiviralelor. Fireşte diareea şi voma care apar în timpul 
administrării antiviralelor ajută organismul să elimine aceste toxine şi pot ajuta într-o oarecare măsură pacientul în 
cursa de supravieţuire contra tratamentului. Dacă nu cercul se închide şi pacientul moare. Din cauzele acestea şi 
„succesul“ antiviralelor este mai pronunţat dacă sunt asociate cu hormoni steroidieni care asta fac. Forţează 
glandele endocrine. 
 Deci germenii care există deja în organism în cantităţi mici, ajută organismul şi se înmulţesc din cauza 
prezenţei deşeurilor celulare, au şi ei cicluri de viaţă şi sunt pleomorfici în funcţie de teren. Microbiologii, în mod 
greşit, clasifică germenii ca fiind buni şi răi. Încă din 1914 au fost publicate în Journal of Infectious 
Diseases,experimentele lui E. C. Risenow, M.D., de la Mayo Biological Laboratories din Rochester, Minnesota, 
care au demonstrat că streptococii pot fi transformaţi în pneumococi prin manipularea mediului lor de viaţă. Când 
procedura s-a inversat aceştia au revenit la forma lor de streptococi. La fel s-a întâmplat şi în alte experimente 
făcute de alţi microbiologi când pneumococii s-au transformat în germeni de tifoidă şi invers. Fireşte descoperirea 
a fost ignorată de vânătorii de germeni ucigaşi din cauză că teoria bolilor infecţioase ar fi dispărut şi ei ar fi rămas 
fără servici. La fel se întâmplă şi în timpurile moderne cu dovezile pleomorfismului care apar în studii oneste. De 
exemplu în acest studiu cu titlul: „Pleomorphic appearance in Mycobacterium tuberculosis“ se afirmă 
pleomorfismul extrem al Mycobacterium tuberculosis. Studiul este publicat aici: 
https://academicjournals.org/article/article1379341884_Malhotra%20et%20al.pdf 
 Introducerea la studiul respectiv începe astfel: 
 „S-a estimat că Mycobacterium tuberculosis, agentul tuberculozei umane, a infectat o treime din populaţia lumii 
cu 3 milioane de decese pe an (Monteiro şi colab., 2003). Întârzierea efectuării diagnosticului şi identificării 
corecte reprezintă dificultăţi majore care sporesc problema acestei boli. Mycobacterium tuberculosis oferă, în 
general, o morfologie distinctă a coloniilor atunci când este cultivată pe mediu solid, dar apar dificultăţi atunci 
când este disponibilă doar microscopia. Acest organism prezintă pleomorfism extrem în anumite circumstanţe şi 
poate exista chiar şi sub formă de deficit de perete celular sau forme L (Domingue şi Woody, 1995). Aceste forme 
L predomină şi sunt cruciale pentru supravieţuirea micobacteriilor, ale căror forme deficitare în peretele celular 
scapă distrugerii prin sistemul de apărare al gazdei (Ratnam şi Chandersekhar, 1976). 
 Fireşte cercetătorii respectivi nu au îndrăznit să atace dogma contagiunii şi nici măcar infecţiozitatea 
tuberculozei dar fără să-şi dea seama au mai provocat o fisură în zidul teoriei germenilor provocatori de boli şi al 
teoriei monomorfismului acestora. Ce dovadă mai clară decât aceasta este necesară ca să se dovedească că 
tuberculoza vine din interiorul organismului şi nu din afara lui? Dar fără nici un folos. Cine să ţină cont de toate 
acestea? 
 Deci în momentul când deşeurile hrană ale germenilor se epuizează atunci aceştia îşi termină ciclul de viaţă, 
dispar sau se transformă iar în ceea ce au fost, cantitatea lor fiind controlată perfect de organism atât timp cât 
funcţiile acestuia se menţin la nivele acceptabile. 
 Fireşte efectele utilizării antibioticelor, al antiviralelor şi hormonilor steroidieni nu rămân fără urmări pe termen 
lung. Ca orice alt tratament al medicinei oficiale. Cu timpul şi din cauza excesului invitabil, glandele endocrine ale 
omului se epuizează şi toate aceste aşa zise tratamente nu mai dau rezultatele miraculoase de la începutul utilizării 
lor. Şi astfel oamenii degenerează în nişte fiinţe mai slabe şi mai puţin capabile să trăiască sănătos într-un mediu 
din ce în ce mai agresiv la adresa sănătăţii şi vieţii. Dar pe moment un procent semnificativ de pacienţi îşi revin şi 
pot trăi mai departe până la următoarea confruntare. Şi astfel iluzia de eficacitate şi de indispensabilitate a 
medicinei oficiale se perpetuează şi continuă până la împlinirea scopului final al distrugerii omului şi planetei. 
 Medicina oficială a dat vina apariţiei fenomenului de rezistenţă al microbilor la antibiotice, pe microbi spunând 
că aceştia s-au adaptat şi nu mai sunt ucişi de antibiotice şi a combătut tendinţa prin încercarea de a găsi noi 
antibiotice, mai puternice. Deci în loc să scoată din uz antibioticele, medicina oficială a pornit un război şi mai 
feroce împotriva microbilor care au dezvoltat „rezistenţă“. Fireşte că războiul a escaladat şi este acum aproape 
pierdut de omenire din cauză că marea majoritate a oamenilor au degenerat şi au glandele endocrine epuizate de 
uzul şi abuzul de antibiotice care se pot cumpăra de la farmacie şi fără reţetă. Şi chiar se găsesc şi în hrana şi apa 
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zilnică a omului. Poate asta este chiar una dintre cauzele importante ale creşterii numărului bolnavilor de 
insuficienţă renală ce necesită dializă. Fireşte peste efectul antibioticelor se adaugă şi efectul altor cauze. Printre 
acestea, la loc de frunte, este şi mărirea numărului de vaccinuri care prin toxicitatea lor forţează şi ele glandele 
endocrine la un efort suplimentar pentru detoxifierea organismului. 
 Deci chiar şi cei care nu se tratează cu antibiotice şi nu se vaccinează, sau se tratează mai puţin, au şi ei porţia 
lor din acestea dacă se hrănesc cu produse animale din circuitul agricol industrial din cauză că nici animalele nu au 
scăpat de flagel şi sunt hrănite continuu cu antibiotice. Dar profitul funcţionează în continuare ca şi povestea cu 
germenii cei răi. Ceea ce este bun pentru prima fiară şi pentru afaceri. 
 Deci doctorul Didier Raoult nu a descoperit roata! A făcut şi el ce a putut ca să îşi liniştească conştiinţa. Poate 
că în secret el ştie care este basmul cu bolile infecţioase dar nu vrea să intre în colimatorul monopolului medical. 
Mai are puţin şi poate să-şi vadă liniştit de bătrâneţe cu pensie grasă şi vilă-palat. El încearcă doar să se folosească 
de slăbiciunile sistemului pentru a mai salva un om, doi. Fireşte că şi aşa, jucând după regulile stăpânului, dr. 
Didier Raoult tot a intrat în război cu mafia medicală. Căci scopul sistemului medical nu este să salveze oameni şi 
să-i facă sănătoşi ci ca să slujească stăpânului. Prima fiară. Şi prima fiară doreşte toată puterea202 asupra omenirii 
şi nu contează pentru ea câţi oameni vor muri ca să-şi împlinească scopul. Şi dr. Raoult se opune, fără să-şi dea 
seama, scopului prin reducerea numărului morţilor de COVID. Astfel că slugile primei fiare din Franţa au pornit 
război feroce cu bietul dr. Didier Raoult. Aceştia au publicat, mai întâi, într-o revistă medicală de renume mondial 
(Lancet) un studiu prin care se demonstra lipsa de eficacitate şi toxicitatea „extremă“ a Hydroxychloroquinei în 
tratarea COVID. Deşi aceasta era folosită de zeci de ani şi pe durate mari de timp pentru diferiţi pacienţi şi avea 
demonstrată o toxicitate redusă. Studiul a fost retras mult mai târziu din cauză că prea mulţi şi-au dat seama de 
minciună şi au fost multe scandaluri. Dar răul a fost făcut şi schema de tratament a dr. Raoult a fost interzisă. La 
fel, cercetările care se începuseră prin toată lumea pentru verificarea eficacităţii Hydroxychloroquinei au fost 
întrerupte la apariţia studiului din Lancet şi nu au mai fost reluate vreodată203. Bineînţeles, studiul fals din revista 
Lancet a apărut la comandă „de sus“ din cauză că tratamentul dr. Raoul se opunea legendei oficiale precum că 
numai vaccinul poate să vindece de boala COVID-19. 
 După operaţiunea cu studiul fals, ce a fost produs mai întâi ca să se aibă o bază aşa zis ştiinţifică, slugile primei 
fiare din Franţa l-au blamat şi defăimat pe dr. Raoult la televiziunile slujitoare primei fiare şi acum încearcă să-l 
scoată afară din sistem. Nu pot să-l scoată aşa, pur şi simplu. Trebuia mai întâi să-i distrugă imaginea publică. Şi 
este evident şi pentru ce vor să-l îndepărteze. Cum ar fi fost ca să zică gloata: nu mă mai vaccinez şi dacă mă 
îmbolnăvesc de COVID o să iau Hidroxichloquine / Plaquenil? S-ar fi dus de râpă toată mitologia pandemiei şi 
povestea trebuia luată de la început cu altă pandemie! Ce mai încolo şi încoace, pierdere mare de timp şi bani! Şi 
prima fiară nu mai are răbdare! Ca şi dumnezeul ei, diavolul, că timpul lui s-a scurtat. 
 Dar cine doreşte poate să mai găsească încă pe internet filmul cu titlul: „Mal traités“ („Trataţi rău“ - Lipsiţi de 
tratament) subtitrat în română la adresa: 
 https://www.activenews.ro/prima-pagina/RAU-TRATAT-MAL-TRAITS.-Documentarul-despre-COVID-19-
care-a-socat-Franta.-ACUM-IN-ROMANA-AICI.-Dr.-Didier-Raoult-si-alti-medici-europeni-faimosi-expun-
ADEVARUL-164462 
 Şi va vedea fiecare cum a fost toată istoria cu dr. Raoul. 
 În lumina celor spuse până acum, doamnă şi domnule doctor, să facem puţină recapitulare. 
 Deci din cauză că oameni care nu au nimic - sunt doar suspecţi de infectare - sau/şi sunt bolnavi de gripă, 
pneumonie şi alte boli vin la spital pentru că cred că acolo găsesc alinare la suferinţele lor, sunt verificaţi mai întâi 
cu un test care nu poate descoperi un virus, şi care virus, de fapt, nu există. Şi dacă se întâmplă că trag lozul cel 
negru la testare atunci sunt trataţi cu medicamente pentru COVID. Dacă au şansă şi nu sunt găsiţi de test ca fiind 
„infectaţi“ atunci bolnavii reali trec în grija celorlalţi doctori care îi tratează cu medicamente consacrate şi care îi 
omoară încet şi chinuitor pe cei care au alte boli. Astfel toată lumea este mulţumită. Prima fiară omoară cât mai 
mulţi oameni şi îşi impune puterea ei pe planetă. Doctorii câştigă mormane de bani, o duc „bine“ şi dorm cu 
conştiinţa împăcată că au executat ordinele cu stricteţe, cu zel şi loialitate204. Lumea îi aclamă pe doctori, că doar 

 
202 Foarte mulţi critici ai monopolului medical nu reuşesc să vadă scopul principal al acestuia şi doar încearcă să explice totul doar prin 
prisma profitului, a banilor. Dar, din nefericire, pentru prima fiară banii nu sunt decât o unealtă ca oricare alta pentru obţinerea unui scop 
mai mare. Nu sunt un scop! Şi oricum, nu banii sunt grija primei fiare pentru că are toţi banii din lume. Ea este chiar stăpâna banilor 
omenirii. 
203 Am curaj să pariez cu o cotă de 100 la 1 că cei care au încetat studiile şi-au dat seama ce se cere de sus de la stăpânire şi nu au vrut să 
îşi pericliteze situaţia. Ştiu ei toţi cam cum este cu fondurile pentru cercetare şi cui se dau. 
204 Şi trebuie să recunoşti că lucrătorii din sănătate îşi merită banii. Dar nu pentru tratatul bolnavilor ci pentru actorie. Că este extrem de 
greu să joci în piesa de teatru a COVID-ului. Trebuie să fii tot timpul atent, să faci frumos prin interviuri şi la fel cu gloata ignorantă, să 
porţi mască, să te speli tot timpul pe mâini ca oamenii cu mintea tulburată, să te prefaci că ţi-e frică - la foarte mulţi chiar le este chiar 
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ei sunt eroii în alb din prima linie, şi toată lumea se uită la ei ca la nişte semizei. Iar gloata ignorantă şi fricoasă, 
lipsită de credinţă în Dumnezeu, moare satisfăcută cu sufletul împăcat că a făcut tot ce i-a stat în putere ca să se 
facă sănătoasă. Aşa şi familia celor decedaţi spune şi ea cu mândrie şi satisfacţie: „Asta este! Ce era să-i mai fac 
lui cutare? Am fost la cei mai vestiţi doctori, la cele mai bune spitale şi am cheltuit toţi banii pe care i-am avut. E 
de vină virusul ucigaş!“ Şi fireşte că cei care îi cunosc pe cei decedaţi şi află vestea se trezesc brusc la realitate şi 
deodată devin credincioşi COVID, fanatici, jihadişti. Atunci aceştia încep să nu mai creadă pe proştii ăia 
conspiraţionişti de pe internet care mint că nu există virusul şi pleacă să propovăduiască noua evanghelie a 
pandemiei la toţi cei pe care îi cunosc. Şi aşa, încet şi implacabil, legenda se întinde şi cucereşte din ce în ce mai 
multe minţi spre distrugerea totală a omenirii. 
 Acum urmează partea cea mai grea pentru că trebuie să spunem şi cum este corect ca să procedaţi. 
 1) Primul pas. Renunţarea la frică. 
 Deci în primul rând doamnă şi domnule doctor trebuie să renunţaţi la frică. Nu ştiu nici eu cum veţi putea face 
acest lucru fără credinţă în Dumnezeu din cauză că şi domniile voastre, doctorii, sunteţi condiţionaţi de mici şi 
programaţi la toate nivelurile de educaţie posibilă ca să nu credeţi în chestiile acestea cu doamne-doamne ci doar 
în basme, legende şi mituri evoluţioniste. Şi apoi şi păcatul lucrat timp îndelungat întunecă mintea raţională şi 
toceşte „simţul“ conştiinţei. Iar domniile voastre lucraţi păcatele din plin. Nu am să menţionez aici decât mândria 
şi slava deşartă de care doctorii suferă din plin. Doctorilor chiar li se pare că ştiu ceva! De fapt una din principalele 
cauze morale ale pandemiei mondiale este epidemia de aroganţă a doctorilor care cred că ei deţin monopolul 
adevărului şi salvează vieţi ca nişte dumnezei. 
 Deci fără credinţă adevărată nu puteţi ieşi din capcanele păcatului. Fiindcă Dumnezeu le stă împotrivă celor 
mândri. Chiar dacă veţi începe să citiţi cu frenezie zi şi noapte, să cunoaşteţi numai ce trebuie din ceea ce s-a 
descoperit deja şi să aruncaţi la gunoi ceea ce aţi învăţat în şcoală şi celelalte minciuni, rezultatul este tot incert. 
Cunoaşterea fără credinţă adevărată este imposibil de realizat. Şi este şi periculoasă, foarte periculoasă! 
Descoperirea adevărului ştiinţific, atât cât este el şi doar aşa strict tehnic, fără smerenia, dragostea, fără iertarea şi 
autoiertarea credinţei adevărate duce la tragedii. Aceste lucruri se întâmplă peste tot, chiar şi acum. Uitaţi, de 
exemplu, în Germania categoria socio-profesională cu cele mai multe sinucideri este cea a doctorilor. Mulţi vor 
spune despre această stare de fapt că ar fi provocată de umbra lunii, de astre sau de alte ciudăţenii germane. Dar nu 
este aşa! Unii dintre doctori, puţini este adevărat, chiar se fac doctori dintr-o pornire bună şi vor să facă bine 
oamenilor. Nu vor doar să câştige mulţi bani. Este ceva natural. Apoi se chinuiesc ani de zile să înveţe, să avanseze 
spre specializarea înaltă mult dorită, cheltuie averi pentru şcoli, studiu, etc. Şi când cred că viaţa lor este aşezată pe 
făgaş şi au tot ce şi-au dorit vreodată - s-au căsătorit, au copii, au rate la bănci pentru maşina de lux, pentru vila-
palat şi ceea ce mai cred ei că face viaţa frumoasă şi bună de trăit - se întâmplă nenorocirea. Ucid pe cineva 
urmând cu stricteţe ceea ce au învăţat de la şcoală, de la monopolul medical. Şi nu, aceasta nu se întâmplă din 
ghinion, acţiunea zeiţei Fortuna, Nemesis, Karma sau altceva de genul acesta. Moartea unui pacient din cauza 
acţiunii unui medic este statistică, absolut implacabilă, inevitabilă, inexorabilă. Fiindcă în condiţiile medicinei 
moderne întrebarea nu se pune dacă, ci când se va întâmpla să omori un pacient respectând ştiinţa şi regulile 
monopolului medical. 
 Aici nu vorbesc de moartea naturală şi nici de moartea prematură pe care înşişi oamenii şi-o provoacă prin tot 
felul de metode chiar şi numai prin abandonarea dorinţei de a trăi. Ci vorbesc despre moartea prematură şi 
chinurile nenecesare provocate de sistemul medical oficial. 
 Şi atunci ce să mai facă bietul doctor? De schimbat sistemul nu poate pentru că trebuie să lupte mai întâi cu cei 
mulţi, de acelaşi rang ca şi el, şi care s-au adaptat vieţii acesteia, darwinismului social. Şi aceştia sunt mulţi, foarte 
mulţi! Că sunt foarte mulţi cei care se supun modului de viaţă imprimat de societate este demonstrat şi de ştiinţă. 
Nu este afirmat numai de Sfintele Scripturi. 
 Într-un studiu de psihologie făcut în anul 1961 de către profesorul Stanley Milgram (15 august, 1933 - 20 
decembrie, 1984) de la Universitatea Yale, acesta constată că cca. 65% dintre oameni se supun orbeşte autorităţilor 
indiferent de consecinţele faptelor lor. Studiul şi concluziile cercetării au fost publicate mai târziu, în anul 1974, 
într-o carte cu titlul „Obedience to Authority: An Experimental View“ („Obedienţa către autorităţi: un punct de 
vedere experimental“). Fireşte, dacă profesorul Milgram ar fi crezut în Dumnezeu şi ar fi cunoscut credinţa cea 
adevărată ar fi economisit şi timp şi bani şi concluziile lui ar fi folosit şi la altceva decât la consolidarea puterilor 
guvernului. Deoarece atunci ar fi ştiut că obedienţa rea, ascultarea de autorităţi criminale, ca şi orice păcat, ca şi 
răul în general, este abaterea puterilor, facultăţilor naturale sădite în firea omului205, de la scopul şi cauza lor. Şi 

 
frică cu adevărat şi nu au nevoie de gesturi teatrale ca să o mimeze - să te tot îmbraci şi dezbraci de costumele spaţiale de protecţie, să 
transpiri în ele ca minerii, etc. Chiar este greu. Deci doctorii îşi merită banii! 
205 Chiar nu este pierdere de timp să citiţi de la sfântul Maxim Mărturisitorul, „Răspunsuri către egumenul Talasie“, „Definiţia răului“, 
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printre alte facultăţi naturale sădite de Ziditorul nostru în inima noastră o avem şi pe cea a ascultării necondiţionate 
de Dumnezeu. Fără această ascultare necondiţionată de Dumnezeu nu putem dobândi viaţa adevărată şi fericită. 
Adică cea veşnică. Deci din cauza necunoaşterii lui Dumnezeu oamenii îşi folosesc rău această însuşire naturală şi 
aleg în mod iraţional să asculte necondiţionat, orbeşte, de cei care sunt în mod efemer la putere şi de care li se pare 
că depinde dobândirea vieţii lor pământeşti, efemere, tihnite şi îmbelşugate. Şi totuşi această calitate omenească, 
chiar abătută de la scopul ei natural, este bună şi în viaţa aceasta materială dar cu condiţia ca guvernul, sistemul de 
guvernare şi legile de convieţuire socială să nu lupte cu legile lui Dumnezeu. Cum ar fi viaţa cotidiană dacă 
oamenii nu ar asculta de legile legitime care respectă poruncile dumnezeieşti? Un infern! Istoria este plină de 
catastrofe umane şi prăbuşiri de civilizaţii provocate de abaterea de la legile lui Dumnezeu. Uitaţi-vă în jur! Nu se 
întâmplă tot ce se întâmplă acum din cauză că oamenii au uitat de Dumnezeu şi au acceptat să fie conduşi de 
guverne compuse din oameni fără credinţă în Dumnezeu şi de legi imorale? 
 Deci aşa se întâmplă şi cu toate celelalte facultăţi naturale constitutive naturii umane şi nu mai intru în detaliu. 
Dacă doriţi puteţi citi explicaţia, mai pe larg, la sfântul Maxim Mărturisitorul. 
 Dar să revenim. 
 Deci doctorul care s-a trezit şi a deschis ochii ca să vadă adevărul, dacă mai are o brumă de conştiinţă şi vrea să 
iasă din fundătura unde a căzut, mânat fiind chiar de intenţii bune, nu prea mai poate face multe. Să plece nu poate. 
Situaţia lui din afara spitalului depinde total de salariul primit de pe urma medicinei şi dacă pleacă totul se 
prăbuşeşte. Poate ajunge cerşetor şi muritor de foame. Şi unde să plece? Că altceva util şi care să producă bani nu 
ştie să facă. Dacă rămâne la spital viaţa lui este plină de zbucium şi de chin. Conştiinţa nu-l lasă să doarmă şi 
diavolul, văzând lipsa lui de credinţă şi speranţă, îi umple mintea de gânduri de deznădejde. Atunci finalul este 
previzibil. Sinuciderea sau demonizarea. Şi cum am văzut cei mai mulţi o aleg pe a doua. Din cauza aceasta avem 
astăzi aşa de mulţi doctori care nu dau nici un ban pe viaţa oamenilor. 
 Deci, doamnă şi domnule doctor dacă nu treceţi la credinţa adevărată din situaţia în care sunteţi nu prea puteţi 
ieşi din impas. Şi nu va fi uşor nici dacă treceţi la credinţă! Chiar dacă vă hotărâţi să faceţi pasul, afară sunt 
mulţimi de oameni rău intenţionaţi, mânaţi de poftele lor rele şi de demoni, care vă aşteaptă şi vor să vă atragă şi ei 
în capcana diavolului. Aceştia poartă la vedere şi aparenţa neprihănirii şi va fi foarte greu de discernut care sunt 
învăţătorii mincinoşi şi care cei adevăraţi ai credinţei. Mai ales că toţi au pretenţia că sunt creştini206. Despre 
păgâni nici nu mai vorbesc căci aceştia propovăduiesc învăţăturile diavoleşti public. Şi în lumea religiei este tot la 
fel ca şi în lumea medicală şi ca oriunde. Cei adevăraţi sunt cei foarte puţini. Poate totuşi se vor trezi unii mai cu 
credinţă şi vor ieşi, puţin mai încolo, din buimăceala de moment. Dacă nu, ne vom trezi pentru prima oară în 
istorie că va trebui să umblăm peste mări şi ţări după unul sau altul dintre puţinii învăţători care mai vor rămâne, 
dacă vor mai fi, aşa cum prorocesc şi Sfintele Scripturi: 
 „11. Iată, vin zile - zice Domnul - când voi trimite foame în ţară, nu foame de pâine, nici sete de apă, ci foame 
de a asculta cuvântul Domnului! 12. Şi se vor învolbura apele până la mare şi ei vor alerga de la miazănoapte până 
la răsărit, căutând cuvântul Domnului, dar nu-l vor găsi!“ (Vechiul testament, Cartea prorocului Amos, cap. VIII, 
11 - 12)  
 2) Pasul al doilea. Renunţarea la testul de COVID. 
 Dacă aţi citit cu atenţie ce am scris până acum cred că v-aţi dat seama, chiar dacă eu sunt un scriitor 
neîndemânatic, că testul este baza şi izvorul minciunii pandemiei. Fără aceste teste legenda COVID nu 
funcţionează. Fireşte eu nu ştiu cum o să faceţi nici acest lucru. Cum o să vă luptaţi cu toată lumea, de la şefi, 
colegi şi până la pacienţi care şi ei tremură de frică şi vor să ştie dacă au luat virusul ucigaş. Nesiguranţa şi 
incertitudinea li se par pacienţilor mai rele decât chiar dacă ar avea virusul. Deci aici domniile voastre trebuie să 
găsiţi neapărat o cale prin care să îndreptaţi atenţia de la testul COVID la cauzele reale ale bolilor cu care pacienţii 
se prezintă în faţa voastră. Altfel vom merge aşa până la distrugerea totală a omenirii. 
 3) Pasul trei. Liniştirea, calmarea, educarea şi refuzarea la internare a celor care vin cu un test pozitiv de 
COVID, din altă sursă, fără să aibă nici un simptom obiectiv, nici măcar o răceală. 
 Nici aici nu ştiu cum ar trebui să procedaţi cu aceştia ca să obţineţi rezultatul dorit şi într-o perioadă de timp 

 
pag. 31, Filocalia românească, volumul III, editura „Harisma“, 1994, sau orice altă ediţiei a filocaliei româneşti. Sfântul Maxim a fost un 
mare sfânt şi martir al Bisericii Ortodoxe Adevărate sărbătorit pe 21/3 ianuarie, căruia i s-au tăiat mâna dreaptă şi limba în anul 662 de 
către împăratul Constans II, fiind condamnat într-un proces susţinut şi de ierarhia superioară a Bisericii, controlată de împărat, şi care era 
toată eretică la acea dată. Moare din cauza rănilor la puţin timp după mutilare, în acelaşi an, şi este reabilitat şi trecut în rândul sfinţilor de 
următorul Sinod Ecumenic - nr. VI anul 680 / 681 - unde episcopii care au susţinut erezia monotelită, împotriva căreia a luptat sf. Maxim, 
au fost anatemizaţi ca eretici. 
206 După unii cercetători în lume ar fi peste 30000 de denominaţiuni creştine. Dar cei mai mulţi, ca număr, sunt adepţii papei. Din cauza 
lor şi numele de creştin a ajuns de ocară printre neamuri (A doua epistolă sobornicească a sf. apostol Petru,cap. II, 2). Dar adevăraţii 
creştini sunt puţini (Sfânta evanghelie de la Luca, cap. XII, 32). 
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utilă. Căci trebuie să le scoateţi acestora din cap o minciună veche de o vreo două sute cinzeci de ani şi care li se 
tot îndeasă în cap de către televiziuni207 tot timpul, 24 din 24 de ore şi 7 din 7 zile ale săptămânii. Şi apoi trebuie 
să-i învăţaţi pe aceştia şi ce să mănânce, cum să trăiască, cum să se trateze, etc. Adică să faceţi ce nu aţi făcut până 
acum: Profilaxie medicală. Nu vi se pare ciudat că la televizor nu li se spune nimic oamenilor despre cum să 
prevină boala COVID? 
 Deci să-i goniţi, pur şi simplu, la casele lor pe asimptomaticii care au un test pozitiv de COVID spunându-le că 
nu au nimic şi să-şi vadă de treabă, iar nu se poate. Aceştia nu vor dormi liniştiţi până nu vor povesti la toată lumea 
cum nu aţi vrut domniile voastre să-i îngrijiţi şi nu vor pune geană peste geană până nu vor reuşi să procure ceva 
medicamente „minune“, de care au aflat la televizor că sunt bune, şi cu care îşi vor face singuri rău. 
 4) Pasul al patrulea. Trierea celor cu simptome. 
 Aici intervin aceleaşi probleme de principiu ca şi la celelalte măsuri necesare. Pentru că la domniile voastre se 
prezintă şi suferinzii de alte boli care au şi un test fals pozitiv de COVID. Nici aici nu ştiu cum să faceţi. Să 
procedaţi ca şi până acum şi să-i împărţiţi pe specialităţi şi pe organe nu se poate. Nu este moral! Acum ştiţi de la 
mine că tratamentele respective nu fac altceva decât să-i omoare în chinuri pe bolnavi şi nu mai aveţi scuza 
ignoranţei. Deşi ignoranţa nu este o scuză decât parţială şi numai pentru începători. Nu v-a oprit nimeni până acum 
să căutaţi adevărul! 
 Deci toate bolile, deşi au multiple cauze se manifestă în economia energetică a corpului la fel, deşi la arătare 
prezintă simptome diferite, în funcţie de individualitatea persoanei. Acelaşi dezechilibru energetic se petrece în 
fiecare bolnav. Dezechilibrul dintre energia negativă şi cea pozitivă. Şi nu există decât o singură abordare a 
dezechilibrului. Eliminarea excesului de energie negativă din organism şi echilibrarea prin adăugarea energiei 
pozitive în organism. 
 Ar fi uşor să li se spună pacienţilor: plecaţi la doctorul vostru de cancer, de inimă, de diabet, etc.! Şi astfel 
secţiile de COVID ar rămâne goale ca în unele ţări unde doctori mai conştiincioşi au refuzat să interneze 
asimptomaticii sau chiar bolnavii de alte boli doar pentru că au un test pozitiv. Şi astfel unele spitale de COVID 
din altă parte a lumii au rămas goale. Deşi asta nu se spune la televizor ca să nu dăuneze basmului pandemiei. Dar 
nu se întâmplă acelaşi lucru şi în România unde s-au arestat pur şi simplu pacienţii asimptomatici ca să se umple 
spitalele şi să se amplifice panica208. Dar nici alternativa nu este viabilă din cauză că nu puteţi aduna toţi bolnavii 
din regiune care vin la spital ca să-i trataţi cum ar trebui. Deci nu ştiu! 
 5) Tratarea şi îngrijirea adecvată a celor bolnavi cu adevărat. 
 Deşi este o singură cauză a bolilor, dezechilibrul energetic între energia negativă şi cea pozitivă din fiinţa 
umană, totuşi acest dezechilibru îşi are naşterea din foarte multe surse. La fel şi rezultatul, boala, se manifestă 
diferit la fiecare bolnav în funcţie de individualitatea lui. Deci nu există boli ci doar bolnavi. Aşa cum nu există 
nici paradigma o boală, o singură cauză şi numai un remediu, model foarte iubit de către toţi oamenii şi după care 
lucrează şi medicina oficială modernă. Deci combaterea bolilor trebuie să se facă prin eliminarea energiilor 
negative care acţionează asupra echilibrului şi introducerea energiilor pozitive care să anuleze energiile negative. 
Dar omul este un complex delicat de energii compus şi din alte energii decât cele materiale. Mai sunt în fiinţa 
omului şi energii spirituale, inteligibile care îl compun şi care nu pot fi cuantificate şi măsurate cu mijloace 
omeneşti, materiale. Unele sunt raţionale şi se supun minţii omului. Altele sunt tot supuse minţii omului dar sunt 
iraţional produse de aceasta. Sunt produse doar de mintea omului şi nu există altundeva. Cum ar fi frica. 
 Frica, în general, potenţează orice manifestare a bolii dacă nu este chiar cauza bolii. Frica iraţională este cea 
mai periculoasă boală a omului. Împreună cu ignoranţa, mama şi sora ei, frica este singura boală contagioasă de 
care se poate îmbolnăvi omul. Frica iraţională este atât de infecţioasă încât se răspândeşte cu viteza focului în iarba 
uscată în luna iulie când bate vântul de la sud. Şi cu cât este câmpia omenirii mai uscată de păcat cu atât mai mult 
se întinde focul ucigător al fricii. Frica şi ignoranţa sunt şi cele două mame fertile ale răutăţii omului. Căci se 
cădea, în mod natural, ca şi acestea să nască ceva din ele. În vremea noastră frica oamenilor a fost foarte mult 
cultivată, în afară de educaţia atee, şi de traiul modern plin de confort şi lipsit de dureri. Omul modern este foarte 
sensibil la orice disconfort încât este în stare să facă orice numai să-şi păstreze actuala stare. Un om crescut la 
bloc, în oraş şi educat de şcoala modernă dintr-o ţară civilizată dacă ar fi exilat într-o ţară din lumea a patra ar muri 
de foame şi de inimă rea în câteva zile. Astfel că omul modern din ţările aşa zis civilizate este total lipsit de orice 

 
207 Lenin mai întâi şi apoi Hitler, care l-a urmat cu sfinţenie în metode, a spus că o minciună suficient de mare şi care este spusă de un 
număr suficient de mare de timp ajunge până la sfârşit ca să fie crezută ca fiind adevărul. Metoda a fost adoptată de toate regimurile 
totalitare şi a ajuns normă în zilele noastre. Situaţia a evoluat astfel încât în zilele noastre dacă auzi la televizor o afirmaţie care se tot 
repetă la nesfârşit atunci mergi la sigur şi vei ştii că tocmai opusul extrem este adevărat. 
208 În toate ţările mici unde banii de furat sunt limitaţi şi funcţiile de putere sunt puţine şi greu de obţinut lacheii şi slugile primei fiare 
dau dovadă de un exces de zel nemaivăzut în alte părţi pentru a plăcea cât mai mult primei fiare şi a îşi putea menţine privilegiile încât se 
întâmplă, câteodată, că acest exces de zel pune în pericol chiar întreaga conspiraţie. 
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curaj şi de rectitudine morală. El este subiectul perfect pentru propaganda terorii diseminată de televiziuni. 
 Am descris suficient, pentru scopul textului nostru, efectul placebo în capitolele anterioare. La fel şi efectul 
fricii iraţionale. Ca să îndepărteze frica iraţională din mintea omului păcătos este un lucru greu şi pentru un sfânt. 
Dar pentru un medic este foarte, foarte greu. Nu vreau să scriu aici cuvântul imposibil. Însă un efect benefic sau 
malefic asupra fricii iraţionale îl poate avea şi doctorul doar prin prezenţa şi modul său de comportare. Dacă 
doctorul dă dovadă de frică extremă, este cuprins de panică, la fel se va întâmpla şi cu pacientul. Şi oricum 
medicul nu poate avea mijloacele unui sfânt. Deşi, ideal, doctori ar trebui să se aleagă numai dintre sfinţi sau 
măcar dintre oameni foarte virtuoşi. 
 Este adevărat, doctorul poate încerca să îndepărteze frica de la om prin exemplul personal şi printr-o atitudine 
interioară optimistă. Dar mai întâi trebuie să se elibereze el însuşi de frică. Ceea ce nu se poate fără ştiinţă 
adevărată şi credinţă reală în Dumnezeu. Această atitudine interioară a doctorului se va transmite şi la pacient. Noi 
oamenii avem şi un câmp energetic care poate influenţa şi pe cei cu care venim în contact. În bine sau în rău 
depinde de noi. 
 Dar, din nefericire, viaţa omului bolnav nu a început când s-a prezentat la doctor ci are o lungă istorie în spate 
când mai mult ca sigur acesta a lucrat păcatul în toate formele şi cu diferite intensităţi. Aceste păcate lucrate în 
întreaga sa viaţă de omul bolnav nu au un ecou numai asupra trupului ci şi asupra părţii inteligibile a naturii 
umane. Noi, creştinii, folosim o metaforă când vorbim de aşa ceva şi spunem că păcatele au „murdărit“ mintea şi 
au tulburat-o, au întunecat-o. Această degradare a minţii nu mai poate fi remediată prin mijloace omeneşti ci poate 
fi tratată doar prin mijloace dumnezeieşti. 
 Dar leacurile dumnezeieşti nu sunt ca cele omeneşti. Acestea se pot obţine numai prin sinergie cu Dumnezeu. 
Prin lucrare împreună cu Acesta. Deşi Dumnezeu ne vrea tot timpul binele şi nu vrea să suferim, El nu poate 
vindeca cu forţa pe nimeni fără conlucrare cu voinţa noastră. Ca în orice relaţie de dragoste cel care primeşte 
trebuie să aibă tot atâta dragoste ca şi cel care dăruieşte. Şi cu adevărat! Cum ar putea Dumnezeu să ne toarne în 
fiinţa noastră dragostea dacă noi suntem plini de ură? Cum ar putea Dumnezeu să ne umple de milă dacă noi 
suntem plini de toată cruzimea ca o hienă înfometată? Cum ar putea Dumnezeu să restabilească sănătatea minţii 
noastre raţionale dacă noi suntem plini de gânduri şi pofte iraţionale? Cum ar putea Dumnezeu să ne umple de 
pace şi linişte când noi ne războim cu toată lumea în încercarea noastră de a ne îndeplini poftele noastre nebuneşti? 
Cum ar putea Dumnezeu să ne dea iertarea dacă noi nu iertăm pe nimeni şi ţinem minte răul, care ni s-a făcut de 
cineva, până la moarte? O minte aflată într-o asemenea stare nu poate produce trupului decât boală. 
 Deci se vede clar că mai întâi omul trebuie să aibă credinţă în Dumnezeu ca să se poată vindeca. Oricum unii nu 
se mai pot vindeca din cauze naturale. Pentru că orice am face tot va veni o zi când nu vom mai putea prelungi 
viaţa noastră. Moartea s-a impregnat în toată fiinţa noastră încă de la naştere. 
 În concluzie, în cazul fericit că omul crede deja în Dumnezeu domniile voastre doctorii puteţi să-l îndrumaţi pe 
pacient, mai întâi, să se ducă la un duhovnic iscusit, preot ortodox adevărat, ca să-şi mărturisească păcatele şi să 
meargă şi la un maslu. Puteţi chiar să chemaţi un sobor de preoţi în spital să facă asta pentru toţi cei care vor. Dar 
şi aici sunt multe probleme. Dar cu cei care nu cred în Dumnezeu nu ştiu cum să faceţi. Eu, personal, aş încerca 
mai întâi să discut cu ei şi să-i conving de existenţa lui Dumnezeu. Dar asta durează mult şi domniile voastre nu 
aveţi timp. Mai ales pacienţii nu au timp! Unii au încercat cu necredincioşii să practice diferite meditaţii pe bază 
de gânduri bune. Dar rezultatul acestora este incert deşi se fundează pe nişte puteri naturale ale omului. Deci aici 
iar nu ştiu cum ar trebui să procedaţi. Chiar dacă veţi proceda absolut corect, din punct de vedere medical, 
pacienţii necredincioşi vor face tot ce le va sta în putere ca să-şi facă rău singuri prin gândurile şi stările lor 
spirituale. Şi astfel nu veţi putea să vă daţi seama de eficacitatea tratamentului şi nici cum să-l puteţi îmbunătăţi 
pentru fiecare bolnav în parte. Ba chiar în unele cazuri veţi obţine rezultate contrare la metode medicale corecte. 
Mintea umană este foarte puternică şi în rău nu numai în bine. Mintea umană este singura poartă prin care se 
ajunge la sănătatea reală a trupului. 
 Mai departe trebuie să vedem cum se poate proceda pentru a introduce în trup energie pozitivă, plină de viaţă. 
După cum se poate vedea foarte uşor nu avem la îndemână decât unica noastră sursă de energie vitală. Cea 
provenită de la hrană şi mediu. Dar în cazul dezechilibrelor energetice care produc bolile sunt necesare cantităţi de 
energie mari, concentrate, care să fie administrate organismului într-un timp suficient de scurt ca să poată fi oprită 
boala să producă moartea. Cu cât dezechilibrul energetic este mai mare şi boala mai gravă cu atât mai mare va 
trebui să fie cantitatea de energie introdusă în trup pentru a opri evoluţia bolii. Dar şi cantitatea de energie negativă 
care trebuie eliminată din organism cât mai repede. Deci se vede foarte uşor că un dezechilibru prea mare nu va 
putea fi oprit şi fatalitatea se va întâmpla. Există o limită maximă a cantităţii de energie pozitivă care poate fi 
asimilată de trup într-o anumită perioadă de timp. La fel şi cantitatea de energie negativă ce poate fi extrasă din 
organism. Deci nu pot fi salvaţi toţi oricât am dori noi acest lucru. Dar mai întâi trebuie cu necesitate oprită energia 
negativă care intră în om şi eliminată cât mai repede cea negativă existentă deja. 
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 Acum încep problemele. În primul rând nu prea mai există un loc unde omul să fie ferit în totalitate de efectele 
ucigaşe ale energiilor negative materiale asupra sa. Mai uşor este să-l fereşti pe om de energiile spirituale rele 
decât de cele materiale. Chiar dacă te opreşti din a mânca hrana şi a bea apa otrăvită care le este livrată oamenilor 
pe căi obişnuite, unde te vei ascunde de acţiunea radiaţiilor electromagnetice? Unde vei găsi aerul curat şi bun de 
respirat? Radiaţiile electromagnetice sunt peste tot. Până şi în pădurile tropicale ale Amazonului. Ca să nu mai 
spun că acum trecem printr-o revoluţie tehnologică în domeniul transmiterii informaţiei care a mărit şi va mai mări 
exponenţial nivelul câmpului electromagnetic la care suntem expuşi. Deja au fost lansaţi pe orbite mii de sateliţi de 
telecomunicaţii de tip 5G, într-o perioadă foarte scurtă de timp, care ne bombardează din cer zi şi noapte şi al căror 
număr creşte în fiecare zi până va ajunge la sute de mii, dacă nu chiar milioane după cum se pare că intenţionează 
să facă prima fiară pentru a putea supraveghea fiecare palmă de pământ. Singura soluţie, în acest caz, ar fi 
amenajarea unui „sanctuar“ în locuinţe şi purtarea de mijloace de protecţie personală atunci când ieşim afară din 
casă. Dar până şi acasă amenajarea acestui sanctuar anti-electromagnetic costă o mică avere ca să nu mai spun că 
specialiştii care pot implementa aceste măsuri sunt atât de puţini încât îi poţi număra pe degete. Din cauză că şi în 
industrie, ca şi în medicină, educaţia nu a sărit încă de paradigma specializării înguste. Nu este suficient să ai o 
bună pregătire în domeniul electricităţii trebuie să ai o bună pregătire şi în domeniul electronicii, al 
telecomunicaţiilor şi al construcţiilor ca să poţi proiecta măcar un sistem de alimentare cu energie electrică curată. 
Fireşte poţi renunţa complet la folosirea energiei electrice, dar practic sunt puţini cei care o pot face. 
 Deci, dacă acasă trebuie să ai ceva bănuţi şi specialistul potrivit ca să implementezi asemenea măsuri la spital 
problemele se multiplică pe măsură. Mai ales că spitalul din zilele noastre a ajuns deja un coşmar electromagnetic. 
Aparatura de control şi monitorizare a pacienţilor, dispozitivele cu transmisie prin radio, routere wireless, reţeaua 
electrică stufoasă, improvizată şi de cele mai multe ori învechită atât fizic cât şi conceptual, frigidere, climatizoare, 
reţeaua de distribuţie a oxigenului, aparate electrice de tot felul, telefoanele personalului medical şi ale pacienţilor, 
etc. fac din spital un spaţiu extrem de poluat electromagnetic. Ca să nu mai spun de influenţele exterioare căci şi 
spitalele sunt de obicei construite în mediul urban şi se află foarte aproape de antenele staţiilor de telefonie mobilă, 
uneori pe lângă aeroporturi, unităţi militare, unităţi de pompieri, etc. 
 Deci spitalele din ziua de azi sunt mult mai nocive decât o termocentrală electrică, care este construită având ca 
principiu tocmai eliminarea şi micşorarea interferenţelor dintre diferitele tipuri de câmpuri electromagnetice. Şi 
culmea fatalităţii, influenţele cele mai mari, câmpurile electromagnetice cele mai puternice din spital sunt 
concentrate în secţiile de terapie intensivă, în jurul capului pacientului ţintuit la pat. Acolo unde ar fi trebuit să fie 
cele mai puţine influenţe externe asupra omului aflat deja într-un dezechilibru energetic major care îi pune viaţa în 
pericol. 
 Deci aici la problema aceasta, doamnă şi domnule doctor, iar nu ştiu cum să vă spun că ar trebui să acţionaţi. 
Cum să faceţi să convingeţi managerul spitalului, cum să obţineţi fondurile necesare, cum să găsiţi specialiştii care 
să modifice instalaţiile electrice, să le cureţe de „curenţii murdari“, să monteze ecranajale şi filtrele necesare, 
împământarea eficientă şi corectă a tuturor aparatelor şi chiar a instalaţiilor de apă cu conducte metalice care se 
comportă ca nişte antene, aparatajul special pentru protecţie, ecranarea pereţilor spitalului şi transformarea acestuia 
într-o cuşcă Faraday, montarea la ferestre a geamurilor special concepute pentru a bloca radiaţia, etc. Ca să nu mai 
lungesc vorba, o adevărată capodoperă tehnologică. Şi culmea, să obţineţi toate acestea într-un timp foarte scurt 
căci tăvălugul 5G a pornit şi deja avalanşa s-a mărit şi a plecat la vale. Dar puteţi măcar să împământaţi209 
pacienţii ca să mai reduceţi efectele rele. Nu durează prea mult şi nici nu costă o avere. Dar tot trebuie să apelaţi la 
un specialist pentru a face acest lucru, altfel va fi periculos pentru pacienţi. Şi apoi cum o să faceţi ca să scăpaţi şi 
de agresiunea chimică la care este supus spitalul. Atât din afară cât şi dinăuntru. Că oamenii trebuie să respire, să 
bea apă şi să facă baie şi la spital. Acum aerul de la oraş este unul dintre principalii agresori ai sănătăţii oamenilor. 
Cu cât oraşul este mai mare cu atât mai rău este poluat aerul. 
 La fel şi apa de băut. Este plină de tot felul de chimicale. În afara celor care se adaugă intenţionat sub pretextul 
combaterii microbilor, cum ar fi clorul, sau sub pretextul că previn apariţia cariilor cum ar fi otrăvurile cu fluor210, 

 
209 De când umblăm toţi încălţaţi am pierdut avantajul contactului electric cu solul, al echilibrului cu câmpul pământului şi astfel am 
ajuns ca nişte condensatoare vii care tot acumulează energia de la unde electromagnetice, de la electricitatea electrostatică produsă de 
mersul şi statul pe tot felul de suprafeţe izolante care produc aceasta prin frecare, etc. 
210 Fluorul, acolo unde se adaugă în apa de băut, este sub formă de fluorură de sodiu, acid fluorosilicic sau fluorosilicat de sodiu. 
Fluorura de sodiu este folosit şi în otrăvurile pentru şoareci. Şi aici acţionează aceeaşi aberaţie a lui Paracelsus. Problemele dezastruoase 
legate de poluarea cu compuşi de fluor asupra sănătăţii consumatorilor de apă fluoridată pot fi descrise doar într-o carte cu multe sute de 
pagini. Introducerea acestor substanţe în uzul comun a fost promovată de prima fiară în urma experimentelor sovieticilor care au otrăvit 
apa folosită în gulaguri cu compuşi de fluor pentru a obţine o stare de pasivitate a deţinuţilor prin deteriorarea stării lor psihice. Evident 
că şi faptul că industria de producere a aluminului avea nevoie de o cale comodă şi profitabilă de a scăpa de deşeurile respective a jucat 
un rol important în această ecuaţie. 
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mai există şi cele care ajung în mod implacabil în apă din cauza poluării apei freatice. De când omul a ales să îşi 
facă nevoile în casă, să se spele cu tot felul de chimicale dăunătoare sănătăţii, etc. acestea toate ajung şi se 
colectează în apele reziduale ale oraşelor. Dacă nu se infiltrează, între timp, prin spărturile şi defectele canalizărilor 
direct în pânza de apă freatică. Din cauză că apele reziduale ale oraşului sunt imposibil de curăţat de toate 
chimicalele acestea ajung inevitabil şi în râuri, fluvii, mări, oceane şi pânza de apă freatică de unde provine apa de 
băut. Astfel că apa de băut este plină de tot felul de chimicale, antibiotice, tot felul de medicamente, de 
anticoncepţionale care au ajuns în uzul comun al femeilor, de pesticide, îngrăşăminte anorganice, etc. Şi dacă toate 
acestea nu ar fi de ajuns apa de băut din reţelele actuale de alimentare cu apă este lipsită de oxigen din cauză că 
este stagnantă pe ţevi, nu curge în aer liber şi se încălzeşte prin instalaţiile din pereţii caselor degazându-se. Şi apa 
de băut este o sursă de oxigen pentru organism care poate furniza o cantitate de oxigen mai mare decât aerul. Iar 
cum deficienţa de oxigen este mama tuturor bolilor o apă lipsită de oxigen este şi ea un element important în 
tabloul general. 
 Altă cauză a agresiunii chimice din spital sunt măsurile de igienizare şi curăţare ale spitalului. Din cauza temerii 
paranoice de microbi, medicii şi administraţiile spitalelor folosesc cele mai nocive substanţe de curăţenie posibile, 
utilizate cât mai frecvent. Am să dau aici ca exemplu compuşii de clor, care sigur degajă clor în cantităţi masive. 
Clorul a fost folosit în primul război mondial ca substanţă toxică de luptă. Adoptarea clorului în consumul uman ca 
şi folosirea lui în produsele de curăţenie este tot urmarea aberaţiei lui Paracelsus, boală de care lumea medicală 
oficială suferă din greu. Chimizarea aceasta intensivă a mediului spitalicesc provoacă numai ea singură agravarea 
stării de sănătate a pacienţilor care şi aşa aveau o stare şubrezită a ei moştenită de acasă. Astfel au apărut şi aşa 
zisele infecţii nosocomiale, intraspitaliceşti. Alt caz de eroare de diagnostic din istoria medicinei oficiale. Acei 
germeni nu sunt produşi de mediul spitalicesc ci de către chiar pacienţii însăşi din cauza fricii, a agresiunii 
chimicalelor şi poluării electromagnetice din mediul spitalicesc, etc. Medicina oficială nu vrea să accepte că tot ce 
îmbolnăveşte omul provoacă în organismul lui naşterea a tot felul de microbi. Apariţia acestora este provocată de 
distrugerea celulară şi microbii asistă procesul de vindecare prin digerarea resturilor organice rămase. La fel şi 
mucegaiurile vin în ajutorul organismului pentru a ajuta procesul de descompunere a diferitelor substanţe toxice. 
Deci boala nu este provocată de microbi ci produce microbii în organismul bolnav. Adică toate acestea se produc 
din cauza fenomenului de pleomorfism (pleomorphism - adică microbii îşi schimbă forma continuu în funcţie de 
anumiţi factori şi au cicluri de viaţă). 
 Medicina modernă şi în special infecţioniştii resping cu toată ardoarea credinţei lor eretice teoria 
pleomorfismului. Ei sunt adepţii idolatrii ai teoriei monomorfismului din cauză că altfel toată teoria germenilor s-
ar duce de râpă şi stăpânul cel mare i-ar trimite prin Siberia la tăiat de lemne. Mintea umană este atrasă ca o bucată 
de fier de către un magnet de lucrurile clare şi simple: un singur germen provoacă o singură boală care are un 
singur remediu. Şi totuşi zidul monomorfismului a început să se crape căci au fost descoperite celulele stem care 
sunt un exemplu foarte bun de pleomorfism pe care lumea medicală oficială nu-l mai poate respinge. Fireşte 
monomorfismul infecţioniştilor nu va dispărea peste noapte, sau mai bine spus niciodată, dacă monopolul medical 
actual rămâne la putere. Cercetătorii oficiali recunosc pleomorfismul doar ca ceva ce este specific numai celulelor 
stem. Aşa, ca ceva exotic. Despre pleomorfism puteţi citi ceva foarte uşor şi concis şi care poate constitui şi un 
punct de plecare pentru o cercetare mai cuprinzătoare la această adresă: 
 https://www.agreenroadjournal.com/2019/05/debunking-louis-pasteur-monomorphism.html 
 Atenţie! Şi aici, despre teoria pleomorfismului, trebuie să manifestaţi aceeaşi precauţie ca şi în celelalte cazuri. 
Există un adevărat război informaţional asimetric şi pe această temă. Monomorfiştii sunt mult mai mulţi şi au şi 
„arme“ mari de tot! Companii farmaceutice, reviste ştiinţifice, televiziuni, bani, troli, etc. 
 Aşa a apărut şi teoria cu viruşii şi bolile contagioase, tot din monomorfism. Dar în realitate sub influenţa 
factorilor distructivi sau a metabolismului celulele emit nişte particule care, examinate la microscopul electronic, 
seamănă, ca două picături de apă, cu aşa zisul virus. Cu modelul teoretic al virusului. Procesul l-am descris 
schematic mai sus. De obicei fotografiile cu viruşi din literatura specializată sunt ori aceste deşeuri celulare ori 
sunt falsuri. La televizor se dau imagini false, produse grafice de calculator pentru că imaginile originale sunt 
totdeauna alb-negru. Oricum imaginile cu viruşi sunt posibile doar în lumea de basm a laboratoarelor şi nu au fost 
niciodată fotografiate în oameni, animale, plante sau lichide provenind din acestea. Virusologii uită să menţioneze 
că ei fotografiază culturi de celule aflate în moarte şi dezintegrare. Deci din care pot rezulta cele mai multe deşeuri 
organice. 
 Cercetători din afara domeniului virusologiei se referă la aceste structuri, despre care virusologii pretind ca 
fiind viruşi, denumindu-le exozomi şi susţin că sunt inofensivi. Unii cercetători medicali, vrând să apere teoria 
oficială îi denumesc endoviruşi. Adică viruşii produşi de organism, de provenienţă internă, în contrast cu viruşii de 
provenienţă externă numiţi exoviruşi. Deci nu există nici exo, nici endoviruşi ci numai exozomi. Formaţiuni 
expulzate de către celule sub influenţa factorilor destructivi. Un studiu despre cum pot apărea exozomii în celule 
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se poate găsi aici: 
https://dottscivet-temp.campusnet.unito.it/documenti/article/cannizzo/03-Nemeth.pdf 
 sau aici: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28811610/ 
 Fireşte aceste studii nu vorbesc despre această confuzie dintre viruşi, fragmente de genomuri, mitocondrii 
distruse sau exozomi dar din ele se pot discerne câte ceva din mecanismul de producere al exozomilor. Câteva 
explicaţii, mai pe scurt şi mai uşoare ca să le poată înţelege oricine, despre cum s-a produs confundarea 
exozomilor cu viruşii pot fi găsite şi aici: 
https://www.drrobertyoung.com/post/the-trojan-horse-viral-theory 
 şi aici: 
https://livingfullynourished.com/news/en/2020/04/23/0001/virus-and-exosomes 
 De cercetat şi referinţele oferite de autori. 
 Deci uite aşa au apărut şi infecţiile nosocomiale care sunt, statistic vorbind, în creştere în România. Şi cum nu 
ar fi în creştere dacă se escaladează panica şi poluarea internă a spitalului prin mărirea intensităţii câmpurilor 
electromagnetice şi intensificarea măsurilor de igienă internă a spitalelor din cauza fricii de COVID. 
 Şi aici doamnă şi domnule doctor puteţi să vă aduceţi aportul. Încercaţi să convingeţi managerul spitalului să 
asigure măsurile de igienă strict necesare folosind doar substanţe care nu sunt toxice. Zugrăvitul cu var simplu, apa 
şi săpunul de casă clasic, nu cel din magazine, sunt suficiente pentru a îndepărta praful şi mizeria purtată de tălpile 
încălţămintei şi de aer, şi astfel se va asigura igiena necesară spitalului. Fireşte dacă managerul spitalului are ceva 
câştiguri ilegale din „parandărătul“211 de la furnizorii spitalului va fi imposibil să schimbaţi această stare de fapt 
chiar dacă îi aduceţi dovezi ştiinţifice. În acest ultim caz iar nu ştiu cum să zic că ar trebui să procedaţi. 
 La fel şi în problema alimentării cu apă sănătoasă a spitalului. Ştiinţa a avansat destul de mult şi se poate 
construi un sistem de alimentare cu apă terapeutică mai bună chiar decât cea din izvorul muntelui din cea mai 
virgină pădure. Ophora Water System oferă aceste sisteme complete la adresa de internet: Ophorawater.com. 
Pentru spitale şi sistemul centralizat de sănătate aceste instalaţii de alimentare cu apă terapeutică nu ar trebui să 
constituie o problemă financiară mare ci doar trebuie să existe numai voinţa necesară. 
 Dar să mergem mai departe. 
 După ce aţi scos pacientul de sub influenţele energiilor nocive externe şi aţi început să introduceţi în organismul 
lui energiile pozitive trebuie în acelaşi timp abordată şi cealaltă metodă. Chiar consider că ar trebui făcută această 
operaţie înaintea oricărei alte încercări. Cea cu eliminarea excesului de energie negativă. Chiar dacă nu am convins 
mai întâi pacientul despre necesitatea conlucrării acestuia cu Dumnezeu, totuşi putem apela la celelalte posibilităţi 
dar nu putem spera la acelaşi succes ca atunci când apelăm la TOATE mijloacele. 
 Despre această etapă nu am să scriu pe larg aici ci va trebui să vă documentaţi singuri din cauză că ar dura prea 
mult ca să o analizez şi să o descriu. Deci va trebui să citiţi singuri totul despre „terapia Gerson“. Eh! Nu chiar 
totul. Numai ce provine de la Max Gerson, doctor de origine germană ce a trăit în perioada 18 octombrie, 1881 - 8 
martie, 1959. Din cauză că de la apariţia publică a acestuia pe scena medicinei a început şi războiul împotriva lui şi 
există un ocean imens de dezinformare lansat de monopolul medical împotriva acestui principal inamic al primei 
fiare. Şi principalul inamic al medicinei oficiale este faptul că Dumnezeu a lăsat omenirii, gratis, toate mijloacele 
necesare pentru a se vindeca şi trata de boli şi alte suferinţe trupeşti încă de la crearea lumii. Deci sigur nu este 
necesară o industrie de multe trilioane de dolari ca să poată fi tratat şi vindecat omul. Dacă monopolul medical ar 
fi încercat să testeze în studii oneste şi de mare amploare terapiile doctorului Gerson, le-ar fi perfecţionat şi adaptat 
diversităţii pacienţilor, toată lumea s-ar fi schimbat din temelii. Monopolul medical s-ar fi prăbuşit peste noapte, 
medicina s-ar fi concentrat în cea mai mare parte a timpului pe profilaxie şi pe eliminarea influenţei morbide 
negative asupra omului a aşa zisei civilizaţii moderne şi puterea primei fiare s-ar fi diluat până la dispariţie. Toate 
aspectele păcătoase ale lumii moderne ar fi fost afectate de acceptarea descoperirilor212 dr. Gerson. Şi ca să dau un 
exemplu minor, bucătăria sofisticată care s-a dezvoltat în ultima perioadă de timp, ca urmare a accesibilităţii 
produselor alimentare şi a belşugului relativ la care pot ajunge cei care au un nivel de trai mai ridicat, ar fi dispărut 
cu totul şi ar fi rămas în alimentaţia oamenilor doar mâncărurile simple, naturale, proaspete şi frugale necesare 
menţinerii vieţii şi sănătăţii. Gândiţi-vă numai ce implicaţii ar fi avut aceste principii doar asupra agriculturii! 

 
211 Termen provenit din argoul ţigănesc şi folosit ca să descrie faptul că o persoană coruptă din administraţia de stat primeşte ilegal ceva 
înapoi atunci când cumpără la preţuri mari de la un furnizor privat de materiale şi consumabile de lucru al instituţiei respective. De fapt 
toţi administratorii de instituţii de stat procedează la fel şi practica este imposibil de oprit din cauză că prima fiară lasă şi partidelor 
politice, politicienilor un oscior de ros ca să fie loiali agendei sale. Altfel politicienii ar trebui să se mulţumească doar cu salariile de la 
stat şi nu ar mai fi oamenii putrezi de bogaţi de acum. 
212 De fapt nici doctor Gerson nu este descoperitorul acestei terapii. Principiile acesteia provin din antichitatea timpurie. Dr. Gerson nu a 
făcut altceva decât să le dea o formă modernă şi o justificare ştiinţifică. 
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 Ori aşa ceva nu a putut fi permis de către prima fiară. Pentru că stăpânirea ei se bazează pe păcatele oamenilor. 
Binele sau răul omenirii trece prin inima fiecărui om! Din cauza aceasta se străduieşte aşa de tare prima fiară să 
impună toate păcatele prin educaţie de la vârste cât mai fragede. Prima fiară are nevoie disperată de cât mai mulţi 
oameni păcătoşi. Foarte păcătoşi! Fără aceştia stăpânirea ei nu poate cuprinde toată planeta. 
 Dar de la doctor Gerson încoace nimeni nu a mai avut curajul şi nici fondurile necesare ca să sfideze prima fiară 
prin repetarea experimentelor sale în mod oficial sau chiar prin îmbogăţirea terapiei sale cu noi abordări. 
 Totuşi, foarte timid, lumea medicinei naturopate începe să erodeze monopolul medical oficial. Dar, din 
nefericire, nu mai este timp şi nici nu mai există mijloacele necesare pentru învingerea acestuia. Puterea primei 
fiare nu mai poate fi pusă în pericol doar de câţiva oameni curajoşi. Este necesară solidarizarea a cât mai multe 
popoare împotriva acestei puteri. 
 Sunt multe boli care au fost tratate de dr. Gerson, nu numai cancerul. Printre acestea dr. Gerson Max a fost 
primul care a vindecat glioma. Lumea medicală oficială pretinde şi azi că nu cunoaşte cauzele acestei boli. 
Adevărul este că ea le ignoră. Ştiinţa care o demonstrează este acolo, disponibilă pentru toată lumea. La capitolul 
în care am tratat problema poluării electromagnetice şi a efectelor ei asupra omului se pot discerne uşor şi cauzele 
gliomei. De asemenea incidenţa acestei boli este în creştere. Un studiu publicat aici: 
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25466607/ 
 şi aici: 
 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0928468014000649 
 Cu titlul: „Mobile phone and cordless phone use and the risk for glioma - Analysis of pooled case-control 
studies in Sweden, 1997-2003 and 2007-2009“ („Utilizarea telefoanelor mobile şi a telefoanelor fără fir şi riscul de 
glioma - Analiza studiilor de caz-control combinate din Suedia, 1997-2003 şi 2007-2009“) demonstrează mărirea 
riscului îmbolnăvirii de glioma al celor care folosesc telefoanele moderne, fără fir. 
 Cum am spus, astăzi, toată ştiinţa necesară este disponibilă pentru a da doctorilor posibilitatea să tragă 
concluzia corectă despre boli. Fireşte informaţia cu adevărat utilă este îngropată într-un ocean de gunoaie produs 
de cercetarea medicală mincinoasă produsă de companiile farmaceutice. Dar nicăieri, în nici domeniu al vieţii, 
adevărul nu vine la tine singur. Adevărul îl află doar cei care umblă zi şi noapte după el cu fruntea plină de 
sudoare. 
 Deci lumea medicală oficială este abătută de la calea cea dreaptă şi i se dă de către prima fiară o direcţie 
imaginară. Cazul COVID-19 este superlativul absolut al diagnosticului greşit. Deşi în epoca modernă 
diagnosticarea greşită a ajuns o artă de zi cu zi a medicinei - ai cărei maeştri incontestabili sunt cercetătorii 
companiilor farmaceutice - în istoria cunoscută a omenirii, nu se mai cunoaşte nici un caz, de o asemenea 
amploare ca epidemia de COVID-19. 
 Mai departe. 
 De asemenea şi rezultatele terapiei dr. Gerson în tratarea tuberculozei şi a lupus vulgaris213 sunt spectaculoase. 
Mai sunt şi alte boli care pot fi tratate cu mare succes prin terapia Gerson şi nu am să le descriu pe toate aici. Deci 
vă las să cercetaţi cu atenţie cărţile şi biografia sa. Acestea se pot găsi la adresele: 
 https://gerson.org/gerpress/ 
 https://gersonmedia.com/ 
 Şi aici: 
 https://www.amazon.com/s?i=stripbooks&rh=n%3A283155%2Cp_27%3ACha 
rlotte+Gerson&qid=1610359437&ref=sr_pg_1 
 Dar cum am spus, feriţi-vă de alte surse răuvoitoare. Am să dau în continuare câteva titluri mai importante 
dintre cărţile dr. Gerson care trebuiesc citite mai întâi. Prima şi cea mai importantă carte a dr. Gerson este: 
 „A cancer therapy: results of fifty cases and the cure of advanced cancer by diet therapy“ - Summary of 30 
years of clinical experimentation. („O terapie împotriva cancerului: rezultatele a cincizeci de cazuri şi vindecarea 
cancerului avansat prin dietoterapie“ - Rezumatul a 30 de ani de experimentare clinică. - publicată prima dată în 
1958). Aceasta a fost tradusă şi în limba română dar nu cred că se mai găseşte în librării. Cine citeşte cu atenţie 
doar această carte va trage cu siguranţă concluziile corecte indiferent de ce spun detractorii şi duşmanii dr. Gerson. 
 Apoi este foarte important să citiţi cărţile scrise despre viaţa şi lupta dr. Gerson cu monopolul medical. Altfel nu 
veţi înţelege mare lucru din tabloul de ansamblu. Vă dau două exemple de lectură obligatorie: 
 „Experienţa americană a. dr. Max Gerson: cenzurat pentru vindecarea cancerului“ de S. J. Haught („The 
american experience of. dr. Max Gerson: censored for curing cancer“ by S. J. Haught) 

 
213 Medicina oficială nu vindecă aceste boli. Dar le tratează. Boala lupus vulgaris este considerată şi acum incurabilă. Pacienţii sunt 
doar otrăviţi cu antibiotice în cantităţi uriaşe administrate timp îndelungat. Pe principiul or moare boala, ori moare pacientul, noi ne-am 
făcut datoria şi l-am tratat. 



 138

                                          

 şi: 
 „Dr. Max Gerson: vindecarea celor fără speranţă“ de Howard Straus şi Barbara Marinacci. („Dr. Max Gerson: 
healing the hopeless“ by Howard Straus and Barbara Marinacci.) 
 Fireşte sunt foarte mulţi care nu înţeleg modul de operare şi esenţa monopolului medical. Pentru aceştia am să 
dau câteva titluri de cărţi ce le pot furniza câteva informaţii şi analize utile din care să înţeleagă problema cât de 
cât.
 „Murder by Injection: The Story of the Medical Conspiracy Against America“ de Eustace Clarence Mullins; 
 „Limits to Medicine: Medical Nemesis, the Expropriation of Health“ by Illich Ivan („Limitele medicinei: 
Nemesisul medical, exproprierea sănătăţii” de Illich Ivan) 
 „Complot mondial contre la santé“ („Complot mondial contra sănătăţii“) de Claire Séverac şi de aceeaşi 
autoare: 
 „La guerre secrète contre les peuples“ („Războiul secret contra oamenilor“). 
 Mai există şi alte surse dar nu este scopul principal al acestei scrieri de a furniza bibliografii şi referinţe. 
 Deci opera dr. Gerson a continuat şi după moartea sa214 fiind preluată şi dezvoltată, atât cât s-a putut, de fiica 
acestuia Charlotte Gerson. Activitatea acesteia poate fi urmărită la: 
 https://gerson.org/gerpress/ 
 Fiica doctorului Gerson a trecut în cealaltă lume paşnic, în somn, la domiciliu, la vârsta de 96 de ani în anul 
2019 dând astfel mărturie şi prin viaţa şi moartea ei despre ştiinţa pe care a propovăduit-o şi a trăit-o. Câţi doctori 
se pot lăuda că au trăit 96 de ani, au fost tot timpul sănătoşi şi au murit liniştiţi în somn? 
 Deci căile de eliminare forţată a surplusului de energie negativă şi introducerea de energie vitală în organismul 
bolnavului sunt descrise în cărţile doctorului Max Gerson. Pe scurt ar fi vorba despre clisme cu lichide compuse 
din apă distilată şi cafea sau/şi plante medicinale şi alimentarea cu sucuri concentrate de fructe şi legume. Fireşte 
la acestea din urmă se pot adăuga suplimentele cu vitamine, minerale şi altele. 
 După cum veţi vedea Terapia Gerson apelează la răbdare. Omul vine la spital din lume după ce a lucrat diverse 
păcate şi s-a otrăvit zeci de ani. Nu se poate remedia această situaţie de azi pe mâine! Deci Terapia Gerson nu 
seamănă deloc cu medicina eroică a monopolului medical care vrea ca imediat să scoale pacientul din morţi cu 
orice preţ, chiar şi cu preţul de a pleca de la spital mai bolnav decât a venit. Este drept că sunt şi cazuri când 
pacientul vine la spital într-o stare deplorabilă. Atunci este şi cel mai greu. De cele mai multe ori în aceste cazuri 
medicina oficială apelează la nişte metode care fac mai mult rău decât bine. Şi am să dau un exemplu simplu, 
minor şi uşor de înţeles din alt domeniu decât cel al bolilor aşa zise infecţioase. Astfel, vin la urgenţe pacienţi care 
manifestă simptomul hipertensiunii arteriale. Cauzele cele mai frecvente ale acesteia sunt influenţa undelor 
electromagnetice, carenţele grave de vitamina C şi de magneziu. În loc să se ocupe cu eliminarea cauzelor şi 
remedierea rapidă a acestor carenţe, doctorii administrează diuretice care elimină şi mai mult aceste vitamine şi 
minerale, dezechilibrând şi mai mult organismul bolnavului. Nu mai intru în detalii. 
 Deci când vin pacienţi în stare gravă trebuie încercată administrarea de energie pozitivă bună, foarte 
concentrată, atât cât o mai poate suporta pacientul. Aici cea mai accesibilă formă a energiei bune este glutationul 
(glutathion) şi vitamina C administrată intravenos în cantităţi uriaşe, hidratarea corespunzătoare, febra şi - nu în 
ultimul rând cât mai urgent - extragerea energiei negative pe calea clismei cu cafea. Glutationul şi vitamina C sunt 
regele şi regina luptei împotriva radicalilor liberi dăunători. Clisma cu cafea va uşura considerabil şi durerile de tot 
felul pe care le are pacientul făcându-i mai uşoară echilibrarea şi vindecarea prin îmbunătăţirea confortului mental. 
 Pentru a uşura această eliminare a toxinelor din organism prin defecare se mai poate apela şi la alte ajutoare 
cum ar fi, de exemplu, făina de seminţe de in şi spirulina. Fireşte mai pot fi adăugate şi alte vitamine şi suplimente 
alimentare în funcţie de fiecare caz. Se pot adăuga chiar şi microelemente deşi terapia Gerson ar trebui să le ofere 
din belşug. Cum ar fi, de exemplu, magneziul sub formă de inhalaţii. Dar în administrarea suplimentelor de 
oligoelemente trebuie manifestată o precauţie deosebită şi trebuiesc făcute nişte analize mai sofisticate. Cazul 
zincului, descris mai sus la efectul poluării electromagnetice, este concludent. Administrarea de zinc aşa, la 
grămadă, doar pentru că am auzit noi că este bun contra „viruşilor“ poate avea alte consecinţe decât cele pe care le 
dorim. Deci întotdeauna când se administrează oligoelemente care sunt dificil de dozat trebuiesc făcute analize 
corecte ale concentraţiei acestora în organism. Şi această evaluare nu se poate face eficient decât în cazul că se fac 
analize concomitent ale sângelui, urinei şi firului de păr, etc.. 
 Fireşte în cazul când pacientul care vine la spital mai suferă şi de alte boli cronice sau a efectuat înainte 
tratamente chimioterapeutice pentru acestea problema se complică corespunzător şi tratamentul trebuie aplicat şi 
mai precaut. Dorinţa de a pompa cât mai multă energie pozitivă în organism într-un timp foarte scurt fără o 
eliminare corespunzătoare a celei negative poate duce la decesul pacientului chiar dacă terapia este corectă în 

 
214 Sunt indicii suficiente şi serioase din care să rezulte că acesta a fost asasinat prin otrăvire cu arsenic. 
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principiu. Din cauza aceasta toate încercările timide de a testa clinic folosirea vitaminei C, a glutationului, etc. - 
care sunt compuşi naturali şi se găsesc şi în organismul sănătos dar a căror scădere în concentraţie este una dintre 
cauzele principale ale bolilor - în diverse situaţii disperate au dus la rezultate neconcludente chiar şi în cazurile 
când studiile au fost cât de cât obiective. În toate aceste cazuri s-au folosit cantităţi prea mici, nu s-a stabilit un 
curs de creştere descreştere conform stării bolnavului, s-au inclus în protocol în acelaşi timp şi substanţe care 
creşteau nivelul de radicali liberi şi nu s-au folosit deloc clismele şi protocoalele de eliminare a energiei negative, 
etc. 
 Despre lipsa terapiei minţii în toate cazurile de studii clinice nu am să mai vorbesc. Pentru că această terapie 
lipseşte cu desăvârşire în tot domeniul medical oficial din cauză că medicina oficială nu dă doi bani pe mintea 
omului. Omul nu este pentru aceasta decât un sac de apă umplut cu celule de pe urma căruia se pot obţine câştiguri 
mari de bani. 
 Deci în concluzie trebuie multă răbdare. Dorinţa de a vedea cât mai repede pacientul plecând pe picioare din 
spital nu poate decât să facă rău acestuia. Omul mai trebuie să trăiască şi după ce pleacă de la spital şi mai ales să 
nu petreacă tot restul vieţii sale în alte spitale unde să se trateze împotriva efectelor adverse ale tratamentelor 
„salvatoare de vieţi“. 
 Acum trebuie să facem neapărat o paranteză din cauză că această abordare terapeutică de tip terapia Gerson 
combinată cu terapia ortomoleculară este mai dificilă şi nu prea se cunoaşte mare lucru despre ea de către medicii 
din sistemul oficial de sănătate. Deci trebuie să fim mai precişi în detalii şi să clarificăm unele probleme. 
 Din cauză că de la introducerea în ecuaţie a vitaminelor de către Linus Carl Pauling (28 februarie, 1901 - 19 
august, 1994) dublu laureat al premiului Nobel, o dată pentru chimie şi o dată pentru pace, a început şi războiul 
primei fiare împotriva lor. Linus Pauling a fost ceea ce se poate numi un băiat cuminte. Nu a spus nimic împotriva 
viruşilor şi bolilor transmisibile, a papagalisit religia evoluţionismului şi nu a criticat companiile farmaceutice. A 
fost doar un om bun, dar cam naiv la vedere, care a încercat să îmbunătăţească sistemul din interior. Poate că el 
ştia care este treaba dar nu s-a manifestat conform realităţii. El a fost cel care a lansat domeniul medicinei 
ortomoleculare. Linus Pauling este simbolul omului care nu doreşte să se pună rău cu mafia medicală ci doar vrea 
să facă bine omului. Insuccesul lui - sau să zicem mai bine că ar fi un succes timid - stă ca dovadă a faptului că 
sistemul nu poate fi schimbat dinăuntru. 
 Aşadar medicina ortomoleculară descrie practica profilaxiei şi tratării bolilor cu cantităţi optime de substanţe 
care sunt naturale pentru organism. Adică se găsesc în organism în mod natural. Aş putea să spun că medicina 
ortomoleculară este un fel de terapie Gerson redusă doar la nutrimenţi şi oligoelemente. Un fel de medicină 
naturopată eroică de urgenţă. În felul acesta se poate forţa organismul spre vindecare mult mai repede decât dacă s-
ar folosi doar terapia Gerson. Fireşte aici apar şi complicaţiile din cauză că pentru fiecare dintre aceste substanţe 
trebuiesc adaptate cantităţile la individualitatea pacientului. Ori acest lucru necesită de multe ori analize foarte 
complexe. Dar este şi speranţă. Se poate şi doar aşa prin încercări clinice, empirice, deoarece toate aceste substanţe 
naturale specifice organismului au limite mari de acceptare de către organism. Mai ales vitaminele permit erori 
mari de dozare. 
 Dintre toate vitaminele folosită de Linus Pauling cea mai războită de către sistemul medical oficial a fost 
vitamina C. La fel ca şi viruşii şi bolile transmisibile declaraţia de ineficacitate a vitaminei C sau de neconcludenţă 
a acţiunii ei este o condiţie obligatorie pentru reuşita în cariera medicală. Eu personal m-am plictisit citind studii 
contrafăcute care au „demonstrat“ că afirmaţiile lui Linus Pauling despre vitamina C sunt greşite. Cele mai 
frecvente metode de fraudare au fost dozarea de vitamina C de maximum 3000 miligrame zi per persoană 
testată215, lipsa de individualizare a dozei pentru fiecare om şi adăugarea în protocol a altor medicamente care 
măreau cantitatea de radicali liberi dăunători din organism. Plus sperietoarea despre riscul „major“ de contractare a 
unei litiaze renale de natură oxalică dacă se folosesc cantităţi mai mari de vitamina C. Fireşte că nici unul dintre 
studii nu a respectat recomandările lui Linus Pauling. Pentru că fiecare om are un consum minim de vitamina C 
diferit. De exemplu un fumător consumă cel puţin 25 mg de vitamina C pentru fiecare ţigară fumată. La fel şi cei 
care au o dietă haotică bazată pe fast food şi mezeluri vor avea nevoie de cantităţi şi mai mari. Tot aşa cei care 
lucrează în mediu cu diferite noxe. Iar despre cei mai în vârstă nu este nevoie să mai adaug căci aceştia necesită 
cea mai mare cantitate de vitamina C din cauza proceselor naturale de degradare ale vârstei. Deci comparate numai 
cu dozele recomandate de Linus Pauling şi cu faptul că acesta a spus că este necesară abordarea individuală 
studiile respective nu au făcut altceva decât să se străduie cu chin mare şi să cheltuie o mulţime de bani ca să îl 
combată pe Linus Pauling fără nici un folos pentru cercetarea medicală. Căci să spună despre el tot felul de infamii 

 
215 Întotdeauna când vorbesc despre greşeala lui Linus Pauling cercetătorii oficiali folosesc ca unitate de măsură pentru greutate 
miligramul în loc de gram pentru a exacerba cantitatea de vitamina C folosită în 24 de ore în ochii auditorilor. Dacă ar fi spus doar 3 
grame cantitatea ar fi părut insignifiantă auditorilor. 
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şi să-l facă şarlatan - cum se procedează de obicei cu rebelii sistemului medical oficial - nu aveau cum că omul 
avea o reputaţie beton întărită şi de nenumăratele premii, medalii şi recunoaşteri internaţionale. Linus Pauling a 
fost atât de genial încât a fost inclus în primele douăzeci de personalităţi ştiinţifice ale istoriei omeneşti. Cu alte 
cuvinte, cum spunem noi în popor, au crescut un şarpe la sân şi când s-a făcut mare nu au mai avut ce să îi mai 
facă. 
 Nu mai continui dar abordarea cea mai corectă în administrarea de vitamina C în cantităţi mari este prin 
administrarea intravenoasă în cantităţi de până la 1200 miligrame per kilogram corp per 24 ore - şi chiar mai mult 
în unele cazuri - concomitent cu administrarea orală de vitamina C lipozomală atât cât permite starea pacientului. 
Vitamina C pe cale orală se absoarbe cel mai uşor şi eficient dacă este amestecată cu sucuri de fructe şi de legume 
distribuită pe mai multe intervale ale zilei ocazie ce este oferită foarte uşor de terapia Gerson. Şi vă rog să fiţi fără 
teamă de litiaze renale şi alte mituri ale medicinei moderne dar nu uitaţi de clismele cu cafea. Mai ales în cazul 
episoadelor în care pacientul pare că se simte mai rău. Nu este decât efectul dislocării atâtor toxine din organism 
care îşi cer dreptul de ieşire în exteriorul lui. De asemenea în cazul că pacientul are diaree - aceasta se poate 
întâmpla numai dacă folosiţi administrarea orală de vitamina C fără protecţia lipozomală - ea va înceta în 3-4 zile 
caz în care clismele de cafea nu îşi mai au rostul pentru că face organismul treaba dumneavoastră. Deci trebuie 
atenţie mare şi la hidratare. 
 Nu uitaţi vă rog! Prima acţiune asupra pacientului nou venit în spital este clisma cu cafea sau cu ceai de plante 
conform terapiei Gerson în caz că acesta suferă de diferite boli de colon ce nu permit clisma cu cafea. Consultaţi 
ghidul respectiv cu titlul: „The Little Enema Book: For those on the Gerson Therapy“ („Micul manual de clismă: 
pentru cei care sunt în terapia Gerson“) acesta se poate găsi aici: 
https://www.amazon.com/Little-Enema-Book-Gerson-Therapy/dp/B0037CNFN2 
 Pentru o mai uşoară abordare a problemei cu vitamina C aveţi aici la această adresă: 
https://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/198x/smith-lh-clinical_guide_1988.htm 
cu titlul: „Clinical Guide to the Use of Vitamin C“ The Clinical Experiences of Frederick R. Klenner, M.D., 
abbreviated, sumarized and annotated by Lendon H. Smith, M.D. (Adică: „Ghidul clinic de utilizare a vitaminei 
C“, Experienţa clinică a doctorului Frederick R. Klenner descrisă sumar de către doctorul Lendon H. Smith). Prin 
acest studiu puteţi învăţa din bogata experienţă clinică a doctorului Klenner, unul dintre admiratorii lui Linus 
Pauling, fără să fie nevoie să scormoniţi tot internetul după sfaturi corecte privind utilizarea vitaminei C. 
 Am să mai menţionez aici şi cazul vitaminei D deoarece aceasta este absolut esenţială în cazul COVID/boală de 
radiaţie. Deci din cauza radiaţiei electromagnetice este afectat major metabolismul calciului în organism prin 
deschiderea acelor canale în celule ale ionilor de calciu (Voltage-gated calcium channels - VGCCs). Din cauza 
lipsei de expunere la soare, a alimentaţiei deficiente şi expunerii prelungite la radiaţii electromagnetice calciul nu 
mai poate fi reglat de către organism în mod eficient. Acum când s-a trecut la un nou nivel mărit de poluare 
electromagnetică în cei care sunt mai afectaţi de această poluare electromagnetică a apărut în mod inevitabil 
furtuna de citokine216 - ajutată foarte bine de frica iraţională transmisă 24/7 prin mass-media primei fiarei dacă nu 
cumva chiar panica a fost uneori cauza principală - ceea ce a dus la înmulţirea cazurilor de „COVID“ (boală de 
radiaţie). Exact la fel ca la gripa spaniolă şi celelalte de mai târziu. Fireşte cei mai afectaţi au fost diabeticii la care 
se manifestă cel mai intens dereglările de metabolism ale grăsimilor, glucidelor şi calciului. Deci cine vrea să 
rezolve problema COVID / boală de radiaţie trebuie neapărat să apeleze la vitamina D. Aceasta se poate administra 
atât oral cât şi intravenos. Pe cale orală este mai uşor de administrat. Numai că absorbţia acestei vitamine este mai 
bună în cazul că se îngurgitează odată cu hrana în cursul dimineţii şi zilei. Doze de peste 100000 de U.I. în 24 de 
ore în prima zi de boală sunt necesare pentru a se obţine nivele eficiente după care se continuă prin reducerea 
cantităţii treptat până la stabilizarea bolnavului după care se continuă cu dozele de întreţinere de cca. 4000-5000 de 
U.I. zilnic cel puţin o lună sau mai mult până la apariţia sezonului însorit când se va continua cu expuneri 
prelungite la soare completate cu o alimentaţie bogată în vitamina D de natură organică. Nu de origine industrială. 
Pe termen scurt de o lună de zile excesul de vitamina D nu are efecte adverse cunoscute. Doar pe termen foarte 
lung se poate observa foarte rar calcifierea vaselor de sânge. Dar problema nu este bine studiată. Pot fi implicaţi şi 
mulţi alţi factori. Fireşte, în cazul vitaminei D calea cea mai bună de administrare este cea intravenoasă prin care 
se evită foarte mult problemele cu nivelele mari de calciu. 
 După tratarea cu aceste metode a bolnavilor gravi de boală COVID/boală de radiaţie şi repunerea lor pe linia de 
plutire, continuarea terapiei Gerson la domiciliu va reduce foarte mult sechelele tuturor. În cazul celor cu boli 
cronice externarea din spital ar putea fi chiar începutul unui lung proces de vindecare dacă se menţin procedurile 

 
216 Cercetătorii de astăzi când vorbesc de cauzele furtunii de citokine spun că este provocată de infecţiile cu viruşi. etc. Şi dau ca 
exemple chiar epidemiile de boli respiratorii provocate de poluarea electromagnetică. Cum am văzut distrugerea celulară şi afectarea 
sistemului de transport al oxigenului ca efect al poluării electromagnetice este cauza principală a pandemiei de boală respiratorie.
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terapiei Gerson pe care le-au experimentat în spital la care se pot adăuga unele tratamente ortomoleculare. Fireşte 
acestea trebuie asistate de un medic care se pricepe la medicină ortomoleculară. 
 Ca să concluzionez aici la metoda de tratare a bolnavilor cu forme severe de boală COVID / boală de radiaţie aş 
spune că dacă doctorii şi-ar fi făcut datoria şi ar fi constatat în timp util adevărata cauză a bolii COVID şi ar fi 
recomandat populaţiei consumul preventiv de vitamina C şi vitamina D, renunţarea la obiceiurile alimentare 
proaste, recomandarea de diete alimentare adaptate la situaţie plus celelalte măsuri de protecţie la undele 
electromagnetice alta ar fi fost situaţia astăzi în ţară. Chiar şi numai tratarea profilactică doar cu vitamina C şi D în 
cantităţi suficiente ar fi dus la o micşorare extraordinară a cazurilor grave. 
 Mai sunt şi alte căi de abordare în conjuncţie cu cele enumerate mai sus. De exemplu detoxifierea de metale 
grele din organism. Dar aceasta nu poate fi abordată decât atunci când pacientul şi-a recăpătat, oarecum, echilibrul 
şi o poate suporta. 
 Doctor Dietrich Klinghardt, printre mulţi alţii, susţine că cea mai importantă sursă de radicali liberi este 
otrăvirea cu metale grele şi că nu există boli cronice care să nu fie acompaniate de otrăvirea cu acestea. Doctorul 
Klinghardt a dezvoltat şi nişte protocoale de detoxificare de această otrăvire cu metale grele, bazate pe produse 
naturale, mult mai eficiente şi netoxice decât cele utilizate de medicina oficială prin intermediul chelatorilor. Dr. 
Klinghardt susţine că utilizarea chelatorilor industriali produşi de industria de medicamente nu sunt aşa de eficienţi 
şi chiar sunt dăunători din cauză că aceştia dizlocă metalele grele depuse în organism, le distribuie peste tot în trup 
şi elimină foarte puţin din ele. Dar şi protocoalele elaborate de dr. Klinghardt apelează la clismele dr. Gerson fără 
de care nu pot reuşi. Despre toate acestea şi chiar mai mult - ca de exemplu şi măsuri simple de protecţie împotriva 
poluării cu radiaţii electromagnetice - puteţi găsi pe site-urile sale: 
 https://klinghardtinstitute.com/?cli_action=1610436546.324 
 Şi aici: 
 http://www.detoxlab.org/dr-klinghardt-protocol/ 
 Şi aici: 
 http://www.klinghardtacademy.com/ 
 O altă metodă de introducere de energie bună în organism este febra. Şi fireşte că este bună. Organismului 
bolnav îi lipseşte energia şi prin arderi interne nu o mai poate produce. Este o chestiune de fizică elementară că 
adăugarea de energie termică în sistemul reacţiilor chimice ajută la desfăşurarea mai bună şi mai rapidă a acestora. 
Bineînţeles, în organismele vii energia calorică nu poate fi pompată peste limite. Şi aici intră doctorul care nu 
numai că induce febra dar o şi controlează ca să nu depăşească limitele sistemului. Febra ca tratament al bolilor nu 
este folosită de ieri, de azi. Parmenides, ca şi Hipocrate care l-a imitat în multe, a declarat la vremea sa, acum mai 
bine de două mii de ani şi ceva: „Daţi-mi puterea de a crea febră şi voi vindeca orice boală“. Medicina oficială 
modernă când aude de un pic de febră face tot posibilul să o contracareze imediat cum apare cu tot felul de 
chimicale dăunătoare cum ar fi, de exemplu, Aspirina şi Paracetamolul. Medicii oficiali au foarte mare teamă de 
febră. Dar teama aceasta este de natură educativă şi culturală şi provine din conformitate instituţională. De curând 
febra a început să fie promovată chiar şi de oameni de ştiinţă foarte conformişti şi loiali sistemului oficial medical. 
Cum ar fi, de exemplu, dr. Paul Offit răsfăţatul mass-mediei primei fiare şi „eroul“ promovării vaccinurilor 
obligatorii pentru toţi copiii. Criminalul acesta în serie a declarat că unui copil i se pot face şi 10000 de vaccinuri 
în perioada de creştere, aşa de sigure sunt vaccinurile! Acesta nu reuşeşte să vadă - nici cu fotografiile în faţă! - 
modificările aduse de vaccinuri creierului autiştilor! Fireşte, ca orice doctor celebru din sistemul medical oficial el 
se află şi într-un conflict de interes uriaş din cauză că câştigă milioane de dolari de la firma Merck cu care a 
dezvoltat nişte vaccinuri. Şi cu cât se vând mai multe dintre acestea câştigă mai mulţi bani în continuare. Deci 
mincinosul acesta patologic nu ar trebui să fie promovat de presă. Ei bine chiar şi acest fel de om poate produce 
ceva bun. Probabil că mai este vreun rest de conştiinţă pe undeva pe acolo la el care nu poate fi reprimat şi doreşte 
să o liniştească prin câteva fapte bune permise de mafia medicală. Noi îi urăm să meargă în continuare pe această 
cale şi să se trezească la adevăr. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l lumineze şi să afle că în cealaltă lume nu iei nici 
banii şi nici gloria lumească. Deci mai este timp frate! 
 Deci până şi acest „erou“ al domniilor voastre, doctorii oficiali, a recunoscut că febra este bună şi ajută 
bolnavii. Dar aici trebuie multă atenţie. Numai febra indusă fiziologic este bună. Cea indusă din exterior este mai 
periculoasă şi poate provoca şoc termic. De convulsii nu trebuie să vă temeţi dacă febra creşte destul de încet. 
Convulsiile sunt provocate de temperatura corpului care creşte prea repede dar şi de cea care este scăzută prea 
repede. Trebuie multă răbdare şi multă atenţie sporită. Cât despre temperatura maximă suportată de organism nu 
trebuie să vă faceţi prea mari griji deoarece organismul are mijloacele sale de auto-reglare. Oricum temperatura la 
care în zilele noastre se declară ca este stare febrilă este mult prea mică pentru că oamenii din zilele noastre chiar 
au temperatura corpului mai mică. 
 La începutul revoluţiei industriale a fost un doctor care a avut un interes deosebit pentru medicină şi statistică. 
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Doctorul german Carl Reinhold August Wunderlich a făcut măsurători minuţioase în anul 1851 la peste 25000 de 
locuitori în Leipzig, Germania şi a stabilit temperatura medie a corpului uman care la acea vreme era cu cca. 0,5 
grade Celsius mai mare decât cea medie de acum. Cercetătorii de astăzi nu reuşesc să găsească cauzele scăderii 
temperaturii corpului în această perioadă de timp. Dar motivele sunt clare şi evidente. În 2002 a fost format un 
grup de antropologi care a studiat viaţa şi sănătatea unei populaţii indigene, denumită Tsimane, din departamentul 
Beni al Boliviei. Aceşti oameni trăiesc ca orice oameni primitiv şi sunt departe de orice mijloace moderne de trai 
în mijlocul pădurilor. La începutul studiului cercetătorii au observat că temperatura corpului acestor indigeni era 
ridicată ca şi a oamenilor de la începutul revoluţiei industriale dar că într-o scurtă perioadă de timp a scăzut la fel 
ca şi a restului lumii. Deci cu trecerea timpului, deşi şi-au păstrat stilul de trai şi habitatul temperatura corpului lor 
a scăzut. Astfel că acum au aceeaşi temperatură corporală ca şi ceilalţi oameni de pe planetă. Deci ce s-a schimbat 
în această perioadă de timp care putea afecta şi pe aceşti oameni? Bineînţeles, nu există decât un singur răspuns la 
această întrebare. Începând din anul 2001 a explodat telefonia mobilă şi transferul de date pe internet folosind 
această cale de unde radio de înaltă frecvenţă. Deci a crescut nivelul general de poluare electromagnetică pe 
planeta pământ. Atât de mult a crescut în aceşti douăzeci de ani încât a ajuns până şi în pădurile virgine ale 
Amazonului. Cum am spus deja această poluare electromagnetică afectează în general foarte mult metabolismul 
uman. Scăderea temperaturii corpului este o metodă de apărare a organismului în faţa acestei poluări. Fireşte că în 
zonele unde această poluare este mai crescută cum ar fi marile oraşe, ţările cu grad mare de folosire a aparatelor 
electrocasnice şi a internetului, fabricile supertehnologizate, etc. această poluare este mai mare şi duce la mai 
multe îmbolnăviri. Aşa că şi din aceste informaţii indirecte putem concluziona că nivelul de poluare 
electromagnetică este în continuă creştere. Iar acum la ceastă dată avem un salt foarte mare în creşterea acestui 
nivel de poluare. Trecerea la o tehnologie de telecomunicaţii care foloseşte un domeniu de frecvenţe radio foarte 
înalt şi la nivele ce nu au nici un corespondent în natură. 
 Dar să revenim la febră. Ceva informaţie mai concisă despre febră puteţi găsi aici: 
 https://www.alternative-cancer-care.com/fever-therapy-and-cancer.html# 
 Fireşte sunt şi multe alte informaţii bune acolo, dar ca peste tot trebuie multă precauţie pentru că informaţiile 
bune sunt amestecate, din nefericire, şi cu cele rele, dar care sunt puţine în acest caz particular. Şi anume autorii 
informaţiilor respective, din cauză că provin dintr-un mediu unde credinţa adevărată este puţin sau deloc 
cunoscută, apelează la curăţarea minţii omului de energii rele prin metode naturale şi nu prin metode divino-
umane. Deci metodele sunt numai produsul minţii omeneşti şi nu sunt inspiraţii divine. Din cauza aceasta şi 
remediile naturopate nu sunt, în general, aşa de eficiente pe cât ar putea să fie. Deşi sunt mult, mult mai bune decât 
cele produse de medicina oficială. 
 Deci nu vă faceţi iluzii! Nu veţi putea găsi un text complet adevărat decât în Sfânta Scriptură şi în scrierile 
sfinţilor adevăraţi. În restul timpului adevărul trebuie reconstruit din bucăţele mici aruncate peste tot. Nu am să 
mai continui cu toate acestea, făcând descrierea şi demonstraţiile respective în cazul fiecărei proceduri enumerate. 
Scopul acestei scrieri nu este de a produce un manual complet de medicină adevărată. Principalul scop al acestui 
text este de a vă demonstra că, în primul rând, domniile voastre doctorii aţi fost înşelaţi de propaganda de la 
televizor şi că altele sunt căile de abordare medicală benefică pacientului. Dacă nu cumva, Doamne fereşte, sunteţi 
dintre cei care participaţi conştient la conspiraţie. 
 Cu alte cuvinte v-am arătat drumul dar nu v-am condus până la capătul lui. V-am arătat jaloanele şi nu vă 
rămâne decât să le urmaţi până la sfârşit. Depinde de domniile voastre acum. Cum veţi face aceasta iar nu ştiu. 
Pentru că eu nu văd cum veţi schimba toate cele necesare în spital ca să puteţi aplica noile direcţii. Dacă ar fi 
numai sarcina procurării de cantităţi mari de fructe şi legume neexpuse la procedeele otrăvitoare şi destructive ale 
agriculturii moderne, la timp şi în stare proaspătă, şi tot mi se pare o întreprindere demnă de un erou al legendelor, 
în condiţiile mediului ostil al sistemului oficial al sănătăţii şi societăţii de astăzi. Ca să nu mai vorbesc de celelalte. 
Cum ar fi convingerea tuturor celorlalţi doctori, etc. Pur şi simplu, în zilele noastre, trebuie să schimbi lumea ca să 
tratezi corect omul de boli. 
 Deci din lunga mea expunere se trage o concluzie majoră. Şi anume se vede că va fi aproape imposibil pentru 
domniile voastre ca să deviaţi nava spitalului domniilor voastre de la cursul primejdios pe care se află dacă nu vă 
uniţi cât mai mulţi în această acţiune. Dar dacă nu vă treziţi cât mai repede întreaga lume se va zdruncina din 
temelii. Şi toţi cei îmbarcaţi la bordul navei spital, personal medical şi pacienţi, se vor îndrepta inexorabil către 
moarte. Fireşte moartea nu este ceva rău în sine. Oricum va veni o zi când toţi vom experia această trecere, mai 
devreme sau mai târziu. Dar cei îmbarcaţi în croaziera mortală a spitalului vor naufragia implacabil, după trecerea 
prin moarte, pe ţărmul întunecat al infernului de unde nu mai este întoarcere. 
 Iată că, vrând nevrând, ajungem tot la credinţă. Fără credinţă nu se poate face mai nimic. Şi dacă vreţi să scăpaţi 
de acest destin implacabil şi întunecat care vă urmăreşte cât timp veţi urma căile medicinei oficiale trebuie să 
apelaţi la credinţă. Nu aveţi alt ajutor şi nici alt prieten în afară de Dumnezeu. Dacă nu vă veţi îmbărbăta şi nu vă 
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veţi înarma cu toate armele credinţei nu veţi putea să părăsiţi nava blestemată a spitalului şi nici face ceva util 
pentru omenire. Şi veţi merge cu toţii spre moartea cea mai chinuitoare. Şi împreună cu voi şi omenirea pierdută 
vă va însoţi spre cercurile cele mai adânci ale infernului. Nu vă lăsaţi păcăliţi de faptul că acum toţi vă aclamă şi 
vă protejează. Imediat ce vor fi atinse obiectivele reale ale pandemiei veţi fi şi voi supuşi aceluiaşi regim ca şi 
muritorii de rând. Cartea Apocalipsei o spune foarte clar: 
 „16. Şi 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. 17. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, 
decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.“ (Cartea Apocalipsei, cap. XIII) 
 Deci nu scapă nimeni de la marcarea cu semnul primei fiare şi deci nici de la controlul minţii şi trupului 
fiecăruia. Decât cei care vor muri refuzând toate acestea: 
 „15. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor 
închina chipului fiarei.“ (Cartea Apocalipsei, cap. XIII) 
 Câţi dintre oameni mai sunt încă creştini adevăraţi şi îşi vor păstra credinţa vor scăpa de acest destin groaznic şi 
nu-mi fac griji pentru ei. Acestea sunt vremurile cele mai potrivite pentru dobândirea celor mai mari cununi ale 
virtuţii şi îi fericesc pe cei care vor apuca cu amândouă mâinile această oportunitate. Doar pentru ceilalţi oameni 
care nu ştiu încă pe ce lume trăiesc este toată grija noastră a creştinilor. 
 Deci, doamnă şi domnule doctor dacă nu vreţi ca să suferiţi toate acestea, dacă nu vreţi ca familia, copiii 
domniilor voastre să nu treacă prin toate acestea, dacă nu vreţi ca lumea întreagă să treacă prin aceste chinuri şi să 
mai aibă un viitor în care să poată alege dintre bine şi rău, în mod liber, atunci trebuie să faceţi neapărat ceva. 
Pentru că domniile voastre aveţi o armă formidabilă. Vă bucuraţi în ochii mulţimilor ignorante şi fricoase de 
puterea autorităţii medicale. Fireşte vă bucuraţi de un privilegiu nemeritat. Dar toate lucrurile pot fi folosite şi la 
rău şi la bine. Cum ar fi cuţitul, de exemplu. Ce unealtă folositoare este cuţitul în viaţa omului! Dar în mâinile 
omului rău unealta cea bună se transformă în instrument ucigător. Aşa şi domniile voastre puteţi converti arma 
autorităţii pe care aţi folosit-o până astăzi în mod ucigaş într-o unealtă a vieţii. Acum depinde doar de domniile 
voastre. Trebuie să înţelegeţi că fără domniile voastre nu putem să facem mare lucru. 
 

Capitolul XIII 
Încheiere 

 
 După cum vedeţi tot ce se întâmplă astăzi rău în lume este rezultatul unei conspiraţii monstruoase împotriva 
oamenilor şi mai ales împotriva creştinilor.  
 Oamenii, în general, nu cred în conspiraţii din cauză că, fiind ocupaţi tot timpul cu lucrurile vieţii, nu au timp să 
gândească şi să privească în jur. Oamenii obişnuiţi se mulţumesc doar cu propaganda mincinoasă care li se 
serveşte la televizor sub pretenţia că aceea ar fi informaţie. Marea majoritate a oamenilor trăiesc într-o lume 
imaginară produsă de mintea lor. Toate televiziunile, dar absolut toate, acţionează sub aceleaşi principii din cauză 
că pentru a funcţiona şi a plăti oamenii care lucrează pentru ele au nevoie de foarte mulţi bani. Cei care dau banii 
pentru televiziuni controlează şi ce se spune la televizor. Deci la televizor niciodată nu se spune adevărul ci ceea ce 
convine celui care dă banii. 
 Doar în biblioteci şi pe internet mai poţi găsi surse alternative de informaţie. Pe internet sursele care pot fi 
adevărate sunt dintre cele care se finanţează din donaţiile abonaţilor lor. Dar şi acolo trebuie să fii precaut din 
cauză că există multe surse „independente“ care sunt finanţate tot de prima fiară şi slugile ei. Criteriul grosier 
principal după care pot fi separate cele două surse de informare, mincinoase sau adevărate, este dacă acestea 
contrazic povestea oficială spusă la televizor. Sursele de informaţii care contrazic povestea spusă la televizor au 
cele mai multe şanse să fie adevărate. Dar acest criteriu nu este infailibil din cauză că există şi surse gri care vor să 
discrediteze pe criticii guvernelor amestecând adevărul evident cu minciuni grosolane. Cum sunt cei care susţin că 
există conspiraţii ale guvernelor dar susţin în acelaşi timp şi prostii ca să facă să se creadă că cei care cred în 
conspiraţii sunt idioţi. De exemplu, cei care susţin că există conspiraţii ale guvernelor dar susţin şi că pământul 
este plat şi nu în formă de glob. Deci trebuie discernământ în orice. Nimic nu este doar alb şi negru. 
 Expresia „teorie a conspiraţiei“ şi modul ei de folosire de către presă a fost inventat în anii de după cel de-al 
doilea război mondial de către aparatul de dezinformare şi propagandă al C.I.A. (Central Intelligency Agency - 
Agenţia Centrală de Informaţii a S.U.A.217) şi impus în toată lumea. Mai ales metoda s-a amplificat şi generalizat 

 
217 Oricât de ciudat ar părea unora, serviciile de informaţii din întreaga lume astăzi nu au ca sarcină principală numai spionajul, 
transferul de tehnologie, traficul de droguri, de arme, de carne vie, de organe de transplant, etc.. Activitatea lor principală, 90% din timp, 
este concentrată pe modificarea percepţiei populaţiei asupra realităţii. Unii dintre cei mai celebri conducători ai C.I.A. din perioada 
războiului rece, William Casey, a spus că sarcina C.I.A. se va termina cu succes doar atunci când tot ce ştie publicul american despre 
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după ce C.I.A. l-a asasinat pe preşedintele John F. Kennedy. Acţiunea a fost necesară ca să ascundă adevărul şi să 
facă publicul american să creadă că asasinarea acestui preşedinte a fost făcută de către un singur om cu mintea 
tulburată. De atunci, când apare cineva care încearcă să spună adevărul despre orice, acela este imediat ironizat de 
către televiziuni şi slugile primei fiare şi este etichetat în bătaie de joc cu numele de „teoretician al conspiraţiei“. Şi 
astfel oamenii îi cred doar pe aceia care le spun doar minciuni. Dacă ar gândi puţin şi ar privi în jur oamenii şi-ar 
da seama că prezenţa răului în lume nu poate fi întâmplătoare şi nici produsul individual al oamenilor. Chiar dacă 
răul este lucrat pe ascuns rezultatele răului se văd peste tot. Răul nu ar fi putut să ajungă aşa de răspândit în lume 
dacă s-ar fi făcut la vedere şi ar fi fost numai rezultatul acţiunilor individuale. Pentru că acţiunile individuale rele 
sunt uşor anihilate de către ceilalţi oameni. Oamenii, în general, sunt buni de la natură şi tind în mod firesc să sară 
în ajutorul celor oropsiţi de către răufăcători. Dar când răufăcătorii sunt organizaţi situaţia se schimbă dramatic. 
 Deci numai acţiunile colective au forţa necesară de a impune răul dar şi binele în lume. Iar răul cel mai mare se 
face numai în ascuns şi nu la vedere. Tot aşa acţiunile colective cele mai rele sunt ale oamenilor foarte bogaţi din 
cauză că aceştia au cele mai multe mijloace să unifice şi să obţină ajutorul a cât mai mulţi oameni răi pentru a îşi 
îndeplini scopurile lor diavoleşti. Deci numai acţiunile colective desfăşurate departe de ochii publicului larg sunt şi 
cele mai eficace pentru impunerea răului în lume. Din cauza aceasta este plină lumea şi de organizaţii secrete. În 
ţara noastră activează multe organizaţii secrete şi semi-secrete cum ar fi francmasoneria. Evident mai sunt şi altele. 
Dar ar dura prea mult timp ca să le descriem pe toate. Oricum toate conlucrează pentru aceleaşi scopuri. Mărirea şi 
menţinerea puterii primei fiare, globalizarea - adică satanismul218 sau comunismul, cum vreţi să le spuneţi fiindcă 
tot una sunt - şi Agenda 2030. În acestea sunt racolate în primul rând elitele intelectuale şi de putere ale ţărilor. În 
România se afirmă de către cercetători independenţi existenţa a cel puţin 40000 de francmasoni numai, fără 
membrii celorlalte societăţi secrete sau semisecrete. Dintre aceştia fac parte şi doctori, profesori universitari, 
manageri de spitale şi conducători de instituţii de sănătate publică. 
 Mulţi cercetători independenţi susţin că nu este suficient să fii doar imoral pentru a ocupa o funcţie publică 
importantă în stat. Este necesar să fii şi membru al unei societăţi secrete. De asemenea sunt foarte mulţi oameni de 
afaceri care fac parte din aceste societăţi secrete şi care s-au făcut membri ca să poată să-şi continue afacerile feriţi 
de presiunea instituţiilor statului sau pur şi simplu ca să poată câştiga mai mult. Aşa cum era pe vremea 
comunismului lui Ceauşescu când nu puteai obţine nişte avantaje materiale dacă nu erai şi membru de partid. 
 Mai există în ţara noastră şi un mare număr de O.N.G.-uri (organizaţii neguvernamentale) care au racolat tot 
felul de rataţi şi idioţi folositori şi care sunt finanţate tot de prima fiară prin intermediul a tot felul de fundaţii, 
companii şi alte organizaţii. Acestea au rolul de control al guvernelor, fiecare pe domeniul lor, pentru a nu lăsa în 
pace gangsterii din guverne şi a îi obliga să se obosească şi cu punerea în aplicare a agendei primei fiare. Fără 
aceste O.N.G.-uri şi presiunea lor guvernele s-ar ocupa toată ziua doar cu operaţiunile de crimă organizată prin 
care gangsterii de la guvernare vor să se îmbogăţească şi să se facă şi ei nişte mici zei pe pământ. Din cauza 
aceasta atunci când se înfiinţează câte o comisie, un comitet, un „think tank“219, etc. pentru vreo problemă în 
acestea apar şi reprezentaţii „societăţii civile“, un eufemism prin care sunt desemnaţi idioţii folositori din aceste 
O.N.G.-uri. Şi fireşte pe care nu i-a ales şi nu i-a plătit nimeni ca să facă acest lucru decât prima fiară şi slujitorii 
ei. 
 Fireşte nici la nivelul companiilor transnaţionale ale primei fiare lucrurile nu se limitează doar la activitatea 
lucrativă de zi cu zi. Lucrătorii acestora sunt educaţi intens în spiritul ideologiei progresiste şi globaliste şi cei care 
vor să-şi menţină locul de muncă trebuie să dea dovadă de loialitate faţă de aceste principii. În ultima vreme 
lucrătorii companiilor transnaţionale sunt supuşi unor proceduri de demonizare. Căci altfel nu se pot numi. 
 Dar să mergem mai departe. 
 Cei mai mulţi oameni au lucrat răul cu măsură, fie din frica de pedepsele lumeşti, fie din cauza fricii de 
Dumnezeu, şi pur şi simplu nu îi înţeleg pe cei care fac rău omenirii. Oamenii nu reuşesc să vadă conspiraţiile din 
jurul lor deşi şi ei participă la ele şi le lucrează fără să-şi de seama. Un fost angajat al departamentului de stat din 
America, William Blum, a declarat aşa: „No matter how paranoid or conspiracy-minded you are, what the 
guvernement is actually doing is worse than you imagine.“ (adică: Nu contează cât de paranoic eşti sau cât este de 
conspirativă mintea ta, ceea ce face de fapt guvernul este mai rău decât îţi poţi tu imagina.) Ţinând cont de locul 

 
lume va fi minciună şi va proveni de la agenţie. Din această cauză până şi studiourile de producţie a filmelor, a muzicii, etc. sunt conduse 
şi coordonate, din umbră, de către serviciile de informaţii. 
218 Francmasoneria este declarat luciferiană. Cel mai mare ideolog al ei, francmasonul Albert Pike a afirmat în cartea sa „Morales and 
dogma“ că dumnezeul francmasoneriei este Lucifer. Teologia francmasoneriei este eretică, diteistă, panteistă şi care susţine existenţa a doi 
dumnezei. Unul bun Lucifer şi unul rău dumnezeul bibliei. Da, da! Diavolul este bun şi Dumnezeu este rău. Să mai zică cineva că ce se 
întâmplă acum nu este conform religiei primei fiare! 
219 Denumire consacrată preluată din limba engleză şi folosită pentru grupurile de ideologi şi teoreticieni care elaborează planurile de 
punere în aplicare a agendei primei fiare. 
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unde lucra trebuie să tragem concluzia că acesta ştia ce spune. 
 De asemenea şi celebrul director al F.B.I. (Federal Bureau of Investigation - biroul federal al investigării 
crimelor din America) şi fondatorul acestuia, John Edgar Hoover (1 ianuarie, 1895 - 2 mai, 1972) a declarat aşa: 
„Individul vine faţă în faţă cu o conspiraţie atât de monstruoasă încât nu-i vine să creadă că există. Mintea 
americană nu a ajuns la realizarea răului care a fost introdus în mijlocul nostru. Respinge chiar presupunerea că 
creaturile umane ar putea îmbrăţişa o filozofie care trebuie să distrugă în cele din urmă tot ceea ce este bun şi 
decent.“ 
 La fel şi fostul preşedinte John F. Kennedy asasinat de C.I.A.: 
 „...Dar ni se opune în întreaga lume o conspiraţie monolitică şi nemiloasă care se bazează în primul rând pe 
mijloace ascunse pentru extinderea fricii ei de influenţă, pe infiltrare în loc de invazie, pe subversiune în loc de 
alegeri, pe intimidare în loc de liberă alegere, pe gherilă noaptea în schimb de armate ziua. Este un sistem care a 
recrutat vaste resurse umane şi materiale în construirea unei ţesături strâns legate, o maşină extrem de eficientă, 
care combină operaţiuni militare, diplomatice, de informaţii, economice, ştiinţifice şi politice. 
 Nici un secret nu este dezvăluit. 
 Pregătirile lui sunt ascunse, nu publicate. 
 Greşelile sunt îngropate, nu sunt titluri pe prima pagină a ziarelor. 
 Dizidenţii săi sunt reduşi la tăcere, nu lăudaţi. 
 Nici o cheltuială nu este pusă la îndoială. 
 Niciun zvon nu este publicat...“ 
 Mai sunt şi mulţi alţii care au vorbit şi au luptat împotriva conspiraţiei împotriva umanităţii. 
 Şi ca să dau un mic exemplu de conspiraţie în care este implicat guvernul am să descriu aici evenimentele de la 
11 septembrie 2001 când au fost distruse turnurile gemene din New York. Fireşte sunt multe alte conspiraţii majore 
despre care se poate vorbi şi despre care există multe dovezi clare dar toate acestea necesită o abordare mult mai 
complexă. De exemplu, numai în secolul XX au avut loc atâtea războaie care au fost declanşate de conspiraţiile 
primei fiare, începând cu războiul ruso-japonez din extremul orient între anii 1904 şi 1905, şi care sunt evenimente 
de o importanţă colosală pentru istoria umanităţii. Războiul ruso-japonez a fost declanşat pentru a submina 
regimul ţarist din Rusia în vederea primei revoluţii comuniste care a avut loc în Rusia în anul 1905. Victoria 
japonezilor a fost obţinută printr-o finanţare masivă şi un transfer de tehnologie modernă de mare amploare din 
partea primei fiare. Deşi această primă revoluţie comunistă a eşuat, totuşi regimul ţarist a ieşit foarte slăbit din 
această conjunctură şi a putut fi răsturnat mai uşor un pic mai târziu în anul 1917 pe fondul primului război 
mondial care şi el la rândul lui făcea parte dintr-o conspiraţie mult mai mare a primei fiare. 
 De fapt nu există război în secolul XX care să nu fie declanşat de o conspiraţie a primei fiare. De asemenea nu 
există în secolul XX criză economică, revoluţie, revoltă populară, insurecţie, dictatură, asasinate importante, etc. 
care să nu fi fost provocate şi dirijate printr-o conspiraţie a primei fiare. Dacă s-ar scrie o carte de istorie adevărată 
a secolului XX aceasta ar descrie numai conspiraţiile primei fiare ca motor principal al istoriei moderne. Din cauza 
aceasta istoria oficială a secolului XX nu este tratată decât superficial în învăţământul de stat şi este o poveste ca 
toate basmele. Au fost însă cercetători independenţi care au abordat corect acest subiect al istoriei secolului XX 
dar studiile acestora au fost tot timpul cenzurate, ignorate, ridiculizate şi nu sunt cunoscute de marele public. Nu 
am să dau o listă exhaustivă a acestor cercetători dar am să citez aici doar câţiva dintre preferaţii mei. Rusul 
Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn, profesorul universitar anglo-american Antony Cyril Sutton şi profesorul 
american Carroll Quigley. Ultimul a fost chiar un admirator al primei fiare şi a avut acces la unele arhive ale 
acesteia. Deci cărţile sale conţin informaţii chiar de la sursă. Fireşte, cum am spus, mai sunt şi mulţi alţii. Unii 
dintre aceşti istorici care au scris despre conspiraţiile primei fiare au trăit în secolele anterioare. Cum ar fi contele 
Spiridonovich (contele general maior Arthur Cherep-Spiridovich 8 septembrie 1866 - 22 octombrie 1926) din 
marina imperială rusă. Cartea sa cu titlul: „The secret world government or the hidden hand: The unrevealed in 
history. 100 historical ″misteries″ explained“ („Guvernul mondial secret sau mâna ascunsă: Nerevelate de istorie. 
100 de ″mistere″ istorice explicate“) se găseşte uşor pe internet. Una dintre adrese este aici:  
https://biblicisminstitute.files.wordpress.com/2018/04/the-secret-world-government-or-the-hidden-hand-the-
unrevealed-in-history-paperback-1.pdf 
 Aşa cum vedem au existat întotdeauna oameni care nu au putut fi păcăliţi şi au avut destulă conştiinţă ca să 
expună faptele rele şi celorlalţi. Dar oamenii, în marea lor majoritate sunt păcăliţi de aceste conspiraţii. Există o 
slăbiciune în mintea omului păcătos din cauza căreia acesta poate fi păcălit foarte uşor de înşelăciuni şi conspiraţii. 
Şi conspiraţia cu bolile transmisibile şi vaccinurile nu este nici cea mai mare şi nici prima sau ultima dintre ele. 
Istoria este plină de evenimente în care mase mari de oameni ignoranţi s-au lăsat antrenaţi în acţiuni care au avut 
ca rezultat efecte extrem de negative pentru ei şi popoarele respective din cauză că au crezut în minciunile 
conspiratorilor. 
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 Numai în ţara noastră, de exemplu, în anul 1989 a avut loc o lovitură de stat cu ajutor şi inspiraţie externă şi în 
care poporul a fost făcut să creadă că el a fost cel care a produs-o şi a dus-o la îndeplinire cu preţul a mii de vieţi. 
Şi asta doar cu ajutorul unui singur post de televiziune şi a unui singur post de radio. Căci atâtea erau pe vremea 
dictaturii lui Nicolae Ceauşescu. Fireşte şi după anul 1989 au mai avut loc şi alte multe conspiraţii în România dar 
şi acestea sunt prea multe ca să fie doar enumerate. Totuşi am să dau aici exemplul de nebunie colectivă al maselor 
de oameni ignoranţi din România în cazul conspiraţiei prin care au fost păcăliţi milioane de oameni să participe la 
schema piramidală de înşelăciune cunoscută cu numele de Caritas din anii 1992 - 1994. După unii cercetători 
aproape 5 milioane de români adulţi au participat la această conspiraţie care promitea oricărui depunător al unei 
sume de bani plătirea unei sume de opt ori mai mari după trei luni de zile. Fireşte fără ajutorul şi sprijinul statului 
aceasta nu ar fi putut avea loc nici măcar o zi. Şi totuşi după ce această mega excrocherie a eşuat aşa tragic pentru 
multe milioane de oameni care şi-au pierdut economiile de o viaţă şi chiar locuinţele220, românii nu au învăţat 
nimic şi au continuat pe această cale. Astfel că la numai un an diferenţă, în 1995 românii s-a înscris în F.N.I. 
(Fondul Naţional de Investiţii) care tot aşa le-a promis bunăstare şi bogăţie fără muncă într-un timp foarte scurt. Şi 
fireşte cu aceleaşi rezultate ca şi Caritasul. Dacă în cazul unor astfel de conspiraţii atât de puerile şi prosteşti 
oamenii au putut fi păcăliţi aşa de uşor se mai poate mira cineva că în cazul conspiraţiei cu bolile transmisibile 
care durează de cca. 150 de ani şi cu vaccinurile care este şi mai veche a fost păcălită aproape toată planeta? Ca să 
nu mai spun că în România de la venirea regimului comunist la putere se învaţă la şcoală ca ştiinţă religia 
evoluţionistă. O religie care nu are nici un argument ştiinţific în ea. Şi oamenii o cred şi îşi lasă copiii la şcoală să 
înveţe un lucru aşa de prostesc. Şi chiar plătesc prin impozite susţinerea acestei religii de stat într-o ţară unde statul 
pretinde că este laic. Până şi religiile păgâne au ceva adevăr în ele din cauză că sunt iniţiate de fiinţe supranaturale 
care au înşelat oamenii ca să creadă tot felul de nebunii. Pe aceste fiinţe noi creştinii le numim demoni şi ele există 
cu adevărat. Deci este adevărat că religiile păgâne sunt inspirate de fiinţe supranaturale. Dar religia evoluţionistă 
este o conspiraţie a statului care nu are nici o relevanţă ştiinţifică. Nimic! Zero! Numai minciuni. În ultima vreme 
până şi adepţii ei au început să vadă absurditatea acestei religii şi este acolo un război feroce pentru menţinerea ei 
ca să nu se prăbuşească din interior. Deci acum marea majoritate a oamenilor au o viziune absolut falsă despre 
lume, istorie, viaţă şi nu înţeleg nimic din conspiraţiile care i-au adus în această stare în care se află şi mai ales din 
cele care îi ameninţă în viitor. Căci cu pandemia de COVID nu se sfârşesc conspiraţiile. Oamenii mai au de 
înfruntat încă rezultatele conspiraţiei cu încălzirea planetei şi schimbarea climatică221, cu Agenda 2030, cu 
revoluţia verde, cu digitalizarea identităţii, cu progresismul, cu transhumanismul, cu Codex Alimentarius, cu 
venirea extratereştrilor, etc. Dar pentru că nu ne putem ocupa de toate aceste conspiraţii acum o să dăm exemplu, 
cum am spus mai sus, doar conspiraţia mai recentă cu demolarea turnurilor gemene din New York din 2001 care 
este suficientă pentru demonstraţia noastră, a avut implicaţii globale şi care este mult mai simplu de descris. 
 Deci în data de 11 septembrie 2001 au fost 19 terorişti musulmani sfrijiţi, subnutriţi, care s-au îmbarcat în patru 
avioane pline de pasageri fiind înarmaţi cu cuţitaşe din acelea de tăiat hârtie prin birouri. Cum se spune în argou pe 
la noi: catere prin barbarizarea cuvântului englezesc „cutter“ cu care au fost denumite original. Deşi aceste cuţitaşe 
de plastic au o mică lamă metalică toţi teroriştii au reuşit să treacă cu ele de inspecţia de securitate de la aeroport 
din America unde controlul este atât de drastic încât alarma se declanşează şi dacă ai plombe metalice în gură sau 
proteze prin organism. 
 După ce avioanele au decolat teroriştii au preluat controlul avioanelor ameninţând oamenii şi echipajele - toate 
compuse din mult mai mulţi oameni decât ei, majoritatea fiind americani cu o constituţie puternică, mătăhăloşi ca 
toţi americanii - cu caterele de tăiat hârtia, care nici măcar nu pot tăia carne din cauză că lamele lor sunt 
fragmentate şi se rup foarte uşor la eforturi mari. De asemenea cabinele de control ale avioanelor sunt încuiate de 
piloţi după decolare şi nu pot fi deschise din afară decât dacă se cunoaşte cifrul de la încuietoare. În plus piloţii au 
o armă de serviciu chiar în cabină şi de obicei companiile aeronautice angajează personal de securitate înarmat 
care călătoreşte incognito la bordul avioanelor, ca simpli pasageri. Tot aşa în acest caz nici un pilot de pe nici un 
avion deturnat nu a declanşat alarma prin care se semnalizează automat turnurilor de control ale traficului aerian că 
avionul nu mai este sub controlul piloţilor sau avionul este în pericol. Acest lucru se face prin simpla acţionare a 
unui buton. Mai departe. 

 
220 Unii români au fost atât de năuciţi de posibilitatea câştigului facil încât şi-au vândut locuinţele şi au depus banii la Caritas pentru a 
câştiga şi mai mult.
221 Aceasta conspiraţie este atât de rudimentară şi puerilă încât nu-ţi vine să crezi că poate exista un singur om pe planetă care poate 
crede aşa ceva. Numai când auzi că cineva susţine că creşterea procentului de bioxid de carbon din atmosferă distruge planeta îţi vine pur 
şi simplu să mori de râs. Adică baza vieţii de pe pământ care este bioxidul de carbon şi fără de care nu poate exista viaţă pune în 
primejdie planeta! Şi chiar există studii oficiale despre faptul că o atmosferă cu un procent ridicat de bioxid de carbon favorizează 
creşterea plantelor, a tuturor fiinţelor vii. Dar cei mulţi nu râd deloc şi acceptă să plătească taxe pe carbon şi certificate verzi. Se poate 
nebunie mai mare? Bineînţeles că se poate! Şi mulţi dintre noi o să trăim destul ca să o vedem.
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 După ce teroriştii au preluat controlul avioanelor au întors avioanele din drum şi le-au îndreptat spre New York. 
Asta în condiţiile în care nici unul dintre terorişti nu intrase în cabina unui avion de linie vreodată. Ce să mai 
zicem de lecţii de zbor. E drept oficialii din guvern care au investigat cazul au susţinut că unii dintre terorişti ar fi 
făcut lecţii de pilotaj al avioanelor, câteva ore de zbor, pe avioane foarte mici de turism. Afirmaţia este egală cu 
cea prin care pretinzi că cineva care ştie să conducă o barcă cu motor, din aceea cu care te duci la pescuit în deltă, 
poate conduce după aceea şi un portavion. Numai explicaţia aceasta a provocat un val de hohote de râs din partea 
piloţilor de linie profesionişti care ştiu cât de greu este să pilotezi un avion de pasageri şi câţi ani îţi trebuie ca să 
ajungi în funcţia de pilot. Avioanele de linie sunt cele mai complexe maşini de zburat din lume şi sunt chiar mai 
greu de pilotat decât rachetele spaţiale. 
 Dar să zicem că teroriştii erau nişte genii înnăscute cu ştiinţa zborului în sânge. 
 Deci după ce au preluat conducerea avioanelor teroriştii au navigat cel puţin o jumătate de oră, nestingheriţi, 
într-un spaţiu aerian al unei ţări care are cel mai sofisticat şi mai supertehnologizat sistem de supraveghere şi 
apărare aeriană din lume şi unde se ştie în fiecare clipă ce şi cum zboară prin aer. De când decolează şi până în 
spaţiul cosmic. După ce au ajuns la New York - ca să îndeplineşti cu succes numai faza aceasta, fără ajutorului 
centrelor de trafic aerian, îţi trebuie nişte cunoştinţe de navigaţie foarte complexe care necesită mult timp şi o 
educaţie matematică pe măsură pentru a fi învăţate şi practicate - au localizat turnurile gemene şi au reuşit 
performanţa să le lovească în plin la viteză maximă. Mulţi piloţi au spus că şi pentru această fază mulţi aviatori 
obişnuiţi nu ar fi reuşit să ţintească aşa de bine la viteza aceea. În realitate chiar şi cei care au teleghidat avioanele 
respective nu au reuşit aşa de bine în ambele cazuri. Unul din avioane a lovit mai într-o parte, la colţul clădirii, 
aproape să rateze. 
 Acum vine partea şi mai interesantă. 
 Când au lovit cele două turnuri avioanele au dispărut pur şi simplu în clădire penetrându-le total. Asta în 
condiţiile în care clădirile celor două turnuri sunt construite din grinzi de oţel masiv de calitate superioară - nu fier 
beton obişnuit - iar la faţadă au o structură complexă din cadre de oţel masiv care creează un perete metalic 
aproape compact, cu nişte mici deschizături pentru lumină externă. Deci avioanele construite din aluminiu au 
pătruns complet prin peretele de oţel masiv într-o clădire proiectată de ingineri să reziste la impactul unui avion de 
linie de tip Boeing 707, care la vremea proiectării clădirii era cel mai mare avion în uz. Incidental avionul Boeing 
707 era de aceeaşi mărime ca cele folosite de terorişti, dar mai greu decât acelea. 
 În urma impactului, aşa cum se vede şi în imaginile furnizate de televiziuni, combustibilul aflat la bordul 
avioanelor a explodat - cum era şi de aşteptat - şi s-a consumat în momentul impactului. Explozia a aprins însă 
materialele combustibile din cele câteva etaje care au fost supuse impactului. Hârtii, scaune, mobilier, etc.. După 
circa 105 minute de la impact un turn şi 47 minute celălalt, timp în care incendiile respective au fost declarate ca 
fiind limitate şi chiar stinse de către pompieri şi că nu este nevoie să se părăsească incinta, clădirile au explodat pur 
şi simplu prăbuşindu-se în cădere liberă, ca o piatră aruncată de pe bloc. În condiţiile în care clădirile erau 
ignifugate şi securizate la incendiu şi niciodată, niciodată, până la acest eveniment o clădire tip zgârie nori 
construită din oţel nu s-a prăbuşit din cauza focului deşi au fost cazuri când clădiri de oţel au ars timp de 24 de ore 
şi mai mult fiind cuprinse complet de incendiu cu flacără deschisă. De jos până sus. 
 După prăbuşirea clădirilor nu a avut loc nici o anchetă tehnică de specialitate la locul accidentului şi resturile 
clădirii au fost îndepărtate în timp record. Nimeni, în afara celor care au lucrat la îndepărtarea resturilor, nu a fost 
lăsat să intre în zonă. 
 Deşi clădirile s-au pulverizat pur şi simplu şi din avioane nu a rămas nimic totuşi s-a găsit intact la locul 
dezastrului paşaportul de hârtie al unui terorist aflat la bordul avioanelor. La câteva ore după tragedie F.B.I a dat o 
declaraţie oficială prin care afirma că ştie cine au fost teroriştii, cine i-a finanţat şi instruit. 
 Lângă aceste turnuri gemene, în acelaşi complex arhitectonic, mai era şi clădirea WTA 7, care conform ipotezei 
oficiale a luat foc de la resturile expulzate de explozia celor două clădiri şi s-a prăbuşit în aceeaşi zi, după amiază. 
Deşi incendiul care se zăreşte pe filmele respective este doar o fumegare uşoară pe la etajele superioare clădirea 
WTA 7 s-a prăbuşit tot aşa, simultan, şi a căzut tot cu viteza căderii libere. Incidental în clădire erau şi arhive ale 
C.I.A. 
 Prăbuşirea clădirii WTA 7 a fost „prorocită“ de o reporteriţă de la postul de televiziune B.B.C., fiind declarată 
ca prăbuşită cu cca. 23 minute înainte să se întâmple evenimentul, în timpul unui reportaj televizat în direct. 
Clădirea se vedea foarte bine pe imaginea transmisă, chiar în spatele jurnalistei, fiind încă în picioare. Filmul a fost 
cenzurat de GOOGLE după eveniment. La fel şi caseta cu filmul a dispărut din arhiva BBC şi a apărut după câţiva 
ani. 
 În timpul evenimentelor a fost arestată de către poliţie şi o echipă de agenţi israelieni ai MOSSAD care au 
filmat toată tragedia din cauză că aceştia se manifestau prin gesturi de exaltare şi bucurie şi cineva i-a denunţat. 
Aceştia au fost eliberaţi puţin mai târziu şi nimeni nu a mai vorbit despre ei. 
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 Tot aşa la bursa de acţiuni au fost făcute speculaţii din care s-au câştigat multe milioane de dolari de către 
entităţi care ştiau de eveniment înainte cu câteva zile. Şi aceste acţiuni nu au fost investigate şi fenomenul a rămas 
neelucidat. 
 Proprietarul cădirilor, care le cumpărase cu câteva luni înainte, a făcut o asigurare pentru atac terorist cu puţin 
timp înainte de eveniment şi după dezastru a primit o sumă asiguratorie mult mai mare decât valoarea iniţială a 
clădirilor ceea ce i-a permis reconstruirea întregului complex arhitectonic de la zero. 
 Al treilea avion a lovit clădirea Pentagonului exact în zona unde erau plasate birourile în care erau personalul şi 
documentaţia după care se ancheta dispariţia a 2300 miliarde de dolari din cheltuielile Pentagonului. Adică nu se 
cunoştea pe ce s-au cheltuit cele 2,3 trilioane de dolari de către Pentagon şi se făcea un audit. Toţi cei implicaţi în 
audit au murit. Despre acest caz al Pentagonului nu am să spun multe. Decât două detalii. Filmările camerelor de 
supraveghere din zonă au fost ridicate imediat de F.B.I. şi date publicităţii editate şi cenzurate. Şi în acest caz 
piloţii de linie au spus că traiectoria obiectului zburător care a lovit clădirea era imposibil de realizat de către un 
avion de linie. Ea nu putea fi realizată decât de o rachetă teleghidată. De altfel la faţa locului nu s-au găsit resturile 
care apar în mod tipic în urma prăbuşirii unui avion. Un avion de pasageri, indiferent de la ce înălţime şi cu viteză 
se prăbuşeşte, la locul impactului trebuie să se găsească măcar resturile motoarelor şi ale trenului de aterizare, 
componente ale avionului construite din bucăţi de metal masiv şi foarte rezistent. 
 Al patrulea avion a avut o poveste şi mai tenebroasă pe care nu o să o mai analizez în detaliu. Dar este de 
reţinut că deşi resturile acestuia nu s-au găsit de către oficialii din poliţia locală şi locuitorii din zonă care au 
descoperit locul presupusului impact instituţiile abilitate au oferit date concrete despre rămăşiţele trupurilor celor 
decedaţi. 
 La câteva zile după ce s-a terminat toată tragedia administraţia preşedintelui Bush Jr. a adoptat legea numită 
Patriot Act prin care se conferă organelor abilitate ale statului puterea de a ignora constituţia şi drepturile omului şi 
astfel să facă ce vrea cu orice om. Acum, în America, dacă eşti arestat şi cineva îţi atârnă eticheta de terorist poţi fi 
închis în închisoare pe termen nelimitat şi fără drept de proces juridic. Doar aşa pentru că nu-i place cuiva de tine. 
Şi poţi fi considerat terorist în America pentru nenumărate motive. Cum ar fi, de exemplu, că nu plăteşti cu un card 
ci foloseşti banii de hârtie, bancnotele. Că susţii constituţia Statelor Unite ale Americii şi drepturile omului. Că eşti 
conservator, alb sau/şi creştin. Etc. Etc. Adică acte de terorism! 
 În urma evenimentelor a fost constituită o comisie de anchetă care a emis un raport final care concluzionează că 
teroriştii islamici au distrus acele clădiri. Acest raport este o poveste de adormit copiii care nu se bazează decât pe 
autoritatea celor care l-au emis şi care nu are nici o bază ştiinţifică. Acest raport a fost criticat, în afară de mulţi 
oameni din societatea civilă, atât de piloţii aviatori cât şi de arhitecţi şi ingineri de construcţii. În urma protestului 
arhitecţii şi inginerii au lansat şi o petiţie prin care cer reluarea investigaţiei atacului de către o comisie 
nepărtinitoare. Petiţia a fost semnată până acum de peste 3300 de arhitecţi şi ingineri cu grade de specializare 
superioare şi mulţi profesori universitari. Din fericire în meseriile acestea nu mai este ca în lumea medicală. 
Matematica, fizica şi rezistenţa materialelor care este folosită de inginerii de construcţii sunt ştiinţe foarte exacte şi 
nu poţi păcăli pe nimeni dacă nu vrea să se lase păcălit sau mituit. Această petiţie se găseşte pe site-ul arhitecţilor 
şi inginerilor plus alte informaţii folositoare: 
 https://www.ae911truth.org/signatures/Petition-3000-AEs-18-10.pdf 
 https://www.ae911truth.org/ 
 Între timp profesorii de specialitate de la universitatea din Fairbanks, Alaska au elaborat un studiu ştiinţific prin 
care au demonstrat că clădirea WTA 7 nu se putea prăbuşi în felul în care s-a pretins că s-a întâmplat, din cauza 
unui incendiu, şi că studiul din raportul comisiei de investigaţie a evenimentelor a fost fals. Studiul acesta se 
găseşte la aceeaşi adresă. 
 Mai sunt şi alte site-uri de internet care tratează evenimentele de la 11 septembrie 2001 încercând să informeze 
lumea despre această conspiraţie monstruoasă. Şi fireşte şi mai multe care încearcă fără succes să combată ipoteza 
conspiraţionistă a tragediei şi să apere teoria guvernului. Şi acolo este acelaşi fel de război informaţional ca şi în 
celelalte conspiraţii. Ca şi în cea cu viruşii şi vaccinurile, de exemplu. Ceea ce este important este rezultatul final 
în lumea reală al acestui război informaţional. Acum toată lumea la nivel oficial şi la televizor, în presă, etc. când 
se aduce vorba de acel eveniment recită versiunea guvernului american. Nişte terorişti musulmani, sfrijiţi şi 
malnutriţi, înarmaţi cu cuţitaşe de tăiat hârtia au provocat toată tragedia. În urma acestei teorii a guvernului 
american s-au găsit şi nişte ţapi ispăşitori şi au fost cucerite şi distruse două ţări. Au murit milioane de oameni de 
pe urma războiului şi efectelor acestuia şi nimeni nu a protestat. Şi mulţimea ignorantă şi credulă încă nu crede în 
conspiraţii. Cu timpul şi informaţiile adevărate de pe internet vor fi şterse, cenzurate şi pierdute şi astfel generaţiile 
viitoare vor mai şti doar că la 11 septembrie 2001, nouăsprezece terorişti islamici au produs dezastrul respectiv şi 
că din cauza lor au suferit şi murit atâţia oameni. Şi toate acestea din cauza oamenilor ignoranţi şi fricoşi care cred 
tot ce le spune guvernul şi televizorul. 
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 Deci dilema cea mare este: cine este vinovatul principal? Cine este criminalul adevărat? Guvernul malefic sau 
mulţimea care se supune şi crede orbeşte? 
 Dar să mergem mai departe. 
 Deci conspiraţia este peste tot în lume şi este modul de operare al oamenilor păcătoşi de când sunt mici copii. 
La şcoală copiii conspiră cum să copieze la teze ca să-l păcălească pe profesor sau cum să facă o poznă. Când se 
fac mari ei conspiră la piaţă cum să vândă toţi la acelaşi preţ mărit ca să câştige mai mult pe seama cumpărătorilor. 
La locul de muncă oamenii conspiră între ei, împreună cu şeful sau cu patronul despre cum să-i facă clientului 
treabă mai puţină sau de calitate mai proastă, dar plătită cu bani mai mulţi. Dacă omul lucrează în aparatul de 
administrare al statului el participă la conspiraţia guvernului împotriva cetăţenilor, chiar dacă o face în mod 
inconştient. Dar în majoritatea timpului slujitorii guvernului conspiră conştient împotriva poporului. Şi la fel se 
întâmplă peste tot. Cel mai mult conspiră oamenii bogaţi şi cu rezultatele cele mai rele pentru oameni. Căci una 
este când conspiră nişte vânzători de legume la piaţă şi alta când conspiră nişte oameni bogaţi, foarte bogaţi. 
Bogaţii, din cauză că au foarte mulţi bani, capturează aparatul de stat prin coruperea oamenilor care-l compun şi îl 
folosesc pentru îndeplinirea scopurilor lor diavoleşti. Astfel s-a ajuns că statul a devenit astăzi cea mai mare 
organizaţie criminală din istorie. Statul este însăşi crima organizată. Fără ajutorul nemijlocit şi conştient al statului 
nu poate să funcţioneze nici o organizaţie criminală neguvernamentală. Nu ar putea exista bănci, evaziune fiscală, 
monopoluri, companii transnaţionale, societăţi secrete, contrabandă cu mărfuri, prostituţie, trafic de carne vie, de 
droguri, de arme, de organe pentru transplant, camătă, etc. fără ajutorul şi aportul nemijlocit al statului. Şi cel mai 
important nu ar exista boli transmisibile şi pandemii. 
 Orice rău se face pe lume astăzi are ca inspirator, colaborator şi ajutor statul şi slujitorii aparatului de stat. Când 
spun stat, spun despre tot ce compune statul. De la preşedintele ţării până la ultimul mic funcţionar din 
administraţia celei mai mici comune din ţară. Cele mai mari crime din istoria umanităţii s-au făcut tot de către 
statele stăpânite şi dirijate de oamenii foarte bogaţi. Aceste crime au culminat cu cele făcute de state în secolul XX. 
Pentru descrierea acestor crime a trebuit inventat şi un cuvânt nou: democid. Adică genocid comis de stat. 
 Numărul oamenilor ucişi de stat în secolul XX, prin acţiune nemijlocită pe timp de pace, nu în război, se ridică 
la peste 200 (două sute!) de milioane de oameni. Şi după cum proroceşte Cartea Apocalipsei acest număr se va 
ridica în viitor la miliarde de oameni ucişi de către stat. 
 Comunismul, fascismul, dictaturile tiranice, etc., mai ales cele din secolul XX până în ziua de astăzi şi din 
viitor, nu ar fi fost şi nu vor fi posibile fără conducerea, ajutorul şi finanţarea primei fiare222. Adică a unui grup de 
oameni foarte bogaţi. 
 Fireşte, toate acestea nu ar fi fost posibile nici dacă oamenii nu ar fi uitat de Dumnezeu şi nu ar fi colaborat la 
planurile primei fiare. Chiar şi în mod inconştient. 
 Instrumentul principal prin care oamenii bogaţi au cucerit lumea a fost banca sau mai bine spus camăta. Din 
cauză că modul de funcţionare al băncii este camăta. Sau cum se spune acum împrumut cu dobândă. Dacă oamenii 
nu ar fi uitat de Dumnezeu ei nu ar fi picat în capcana cametei. Aici şi biserica are o vină pentru că nu a luptat cu 
toată puterea împotriva cametei, deşi are canoane speciale care pedepsesc pe cei ce apelează la camătă. Deci în 
momentul când prima bancă a fost lăsată să funcţioneze a început şi sfârşitul lumii. În America este şi un proverb: 
„Dacă îi dai unui om o armă acesta ar putea jefui o bancă. Dar dacă îi dai unui om o bancă cu siguranţă acesta va 
jefui toată planeta.“ 
 Deci cine vrea astăzi să facă ceva pentru omenire trebuie ca, în primul rând, să desfiinţeze băncile. Creştinii, în 
special, ar trebui să nu aibă nici o relaţie cu băncile şi nici cu banii lor altfel se fac părtaşi la camătă şi la toate 
relele pe care le fac proprietarii băncilor. Fără bănci nu se poate impune în lume stăpânirea diavolului sub 
conducerea primei fiare. Deci cei care cred că sunt creştini dar au o relaţie de orice fel cu o bancă se înşeală 
amarnic. 
 Dacă vrem să înţelegem de ce fac oamenii bogaţi ceea ce fac va trebui să vorbim iarăşi de ceva teologie. Mai 
întâi trebuie să facem un mare efort pentru a înţelege modul de gândire al bogaţilor. Noi oamenii săraci sau chiar 
cu averi mai mari nu putem înţelege în totalitate mentalitatea oamenilor cu adevărat bogaţi, foarte bogaţi. Pentru că 
noi, când ne abatem facultăţile sădite în fire de la scopul şi cauza lor (vezi definiţia răului la sfântul Maxim 
Mărturisitorul) şi facem din lucruri sau din simţire trupească dumnezei, idoli, şi le dorim pe acestea ca pe 
Dumnezeu, avem în mod natural o limită. Din cauză că pe măsură ce lucrăm o plăcere trupească, trupul nostru nu 
mai simte plăcerea cu aceeaşi intensitate şi dacă mărim mai mult plăcerea respectivă trupul nostru se îmbolnăveşte 

 
222 Dovezile sunt peste tot. Ca să nu căutaţi prea mult, cine doreşte, a trăit în secolul XX un profesor universitar care s-a ocupat în 
special cu strângerea dovezilor implicării primei fiare în naşterea comunismului, a fascismului, etc. Numele acestuia este Antony C. 
Sutton. Una dintre cărţile sale se cheamă chiar „The Wall Street and the bolshevik revolution“. Mai sunt şi alte cărţi scrise de acesta. 
Toate scrise numai pe dovezi documentate fără speculaţii nefondate. 
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sau chiar murim înainte de vreme. Am să dau aici un mic exemplu uşor de înţeles: plăcerea de a mânca este în mod 
natural şi nepăcătos un afect care ne ajută să ne menţinem în viaţă. Dacă ne limităm să mâncăm numai cele ce ne 
sunt absolut necesare pentru a trăi, şi numai în forme care nu ne sunt dăunătoare sănătăţii, atunci ne menţinem în 
limitele firii şi nu greşim. Dar dacă prefacem acest afect în idol şi pofta care ar trebui să o folosim pentru a dori pe 
Dumnezeu, o abatem spre mâncăruri, dorind, mâncând tot timpul cantităţi din ce în ce mai mari de hrană din ce în 
ce mai elaborată, mai sofisticată, cu ingrediente rare aduse cu mari eforturi din toate colţurile lumii, atunci nu 
numai că nu ne vom satisface pofta ci chiar ne vom pierde plăcerea pentru mâncăruri şi ne vom îmbolnăvi şi vom 
muri înainte de vreme. Şi tot aşa se va întâmpla şi cu orice altă plăcere care este specifică menţinerii funcţiilor 
vitale ale trupului sau perpetuării speciei. La aceste plăceri ale trupului participă şi mintea pentru că ea „conţine“ şi 
trupul şi inevitabil trupul nu poate face nimic fără minte. De aceea tot ce facem greşit cu trupul va „murdări“ şi 
mintea. Numai dacă ne vom limita doar la lucrul cu mintea al plăcerilor putem face lucruri rele care să dureze 
chiar şi până în ultima clipă a vieţii. Dar şi această lucrare va avea o oarecare influenţă asupra trupului, căci mintea 
fără trup nu poate lucra plăcerile rele, dar acest lucru nu va fi atât de evident şi devastator pentru sănătatea trupului 
ca lucrul direct, cu fapta şi va dura mai mult. Abaterea de la scopul ei, specifică numai minţii, şi care foloseşte cel 
mai puţin trupul - adică are cea mai mică influenţă negativă asupra lui în sensul sănătăţii trupeşti - este auto-
slăvirea omului în locul lui Dumnezeu, auto-îndumnezeirea lui prin puteri omeneşti şi care se mai numeşte şi 
nebunie în limbaj biblic. Această nebunie are două forme - dacă le putem separa aşa căci au acelaşi izvor - care se 
numesc mândria şi slava deşartă. Slava deşartă este cea care se manifestă prin modul de comportament atunci când 
suntem între oameni, prin îmbrăcăminte, prin lucrurile pe care le posedăm şi cu care încercăm să atragem atenţia 
pentru a scoate în evidenţă persoana noastră în faţa oamenilor, pentru a ne arăta superioritatea faţă de ei, etc. Iar 
mândria este o plăcere a minţii prin care ne punem în locul lui Dumnezeu. Ne auto îndumnezeim. Slava deşartă are 
o oarecare limită prin faptul că apelează şi la lucruri materiale. Dar mândria nu are nici o limită şi poate continua 
la infinit. 
 Desigur şi cei care sunt săraci îşi pot folosi mintea ca să se facă dumnezei prin propria imaginaţie sau ca să 
lucreze alte plăceri. Dar cei foarte bogaţi au şi mijloacele prin care să încerce imposibilul şi să realizeze cu fapta 
această deviere a minţii, mândria. Şi bogaţii, cei foarte bogaţi, nici nu prea au alte lucruri de făcut cu viaţa lor. Din 
cauză că bogaţii sunt crescuţi din leagăn având la dispoziţie toate plăcerile trupeşti imaginabile şi care pentru ei nu 
mai înseamnă nimic. Deci, bogaţilor, nu le mai rămâne altceva de făcut decât să lucreze şi să pună în practică 
această auto-îndumnezeire prin forţe proprii, aici pe pământ. Şi fiindcă cea mai importantă manifestare a lui 
Dumnezeu este ca putere asupra vieţii şi morţii oamenilor, aşa şi bogaţii îşi manifestă dorinţa lor de a se auto-
îndumnezei prin exercitarea puterii lor asupra vieţii oamenilor. Şi cum a da viaţă este imposibil pentru oameni dar 
a ucide este uşor, superbogaţilor nu le mai rămâne decât să-şi exercite patima lor doar prin a ucide. Prin plăcerea 
pe care o simt atunci când decid cine şi cum să trăiască. Bineînţeles nu mă refer aici la uciderile pe care le poate 
face orice om individual ci la cele ce le pot face numai cei superbogaţi. Adică la scară foarte mare, planetară şi fără 
riscul şi teama de a suporta vreodată efectele justiţiei omeneşti. Desigur şi bogăţia în sine omoară oameni pentru 
că bogăţia este ceea ce s-a luat şi s-a furat de la ceilalţi oameni, din partea lor lăsată de Dumnezeu pentru ca să 
trăiască. Dar acesta este un efect indirect al faptelor celui care se luptă să ajungă bogat. (vedeţi explicaţia mai pe 
larg la Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheza 9, în „Cateheze“, traducere diac. Ioan I. Ică jr., editura Deisis) 
 Din cauza aceasta sunt astăzi în lume şi atâţia oameni săraci care mor de foame. Din cauza bogaţilor care acum 
au ajuns foarte bogaţi. Nu a fost niciodată în istorie un moment ca acesta de acum când un număr atât de mic de 
oameni să aibă o bogăţie aşa de mare. Numărul oamenilor foarte bogaţi din întreaga lume este apreciat de 
cercetătorii independenţi la circa 10000 de oameni, dintre care doar cca. 300 au mai multă bogăţie, de câteva sute 
de ori mai mult, decât restul până la 10000. Dar toţi cei 10000 împreună au mai multă bogăţie decât tot restul 
populaţiei planetei la un loc. 
 În concluzie scopul superbogaţilor este şi mijloc şi ţel, căci pentru a-şi menţine puterea sunt nevoiţi să ucidă pe 
cei care li se opun şi pentru a se simţi „dumnezei“ este iarăşi nevoie să ucidă pe cei care li se supun. De asemenea 
superbogaţii au nevoie şi de o religie pentru a-şi motiva în faţa propriei conştiinţe faptele lor, pentru că oricât de 
păcătos ar fi omul el are o conştiinţă pe care nu o poate distruge şi nici păcăli total. Această conştiinţă este un dat 
natural al omului prin faptul că toţi am fost creaţi de Dumnezeu. De asemenea existenţa unei alte credinţe decât 
cea care îl justifică pe bogat în păcatul lui acţionează ca o oglindă, ca o altă conştiinţă şi care zdruncină confortul 
lui mental. Existenţa oamenilor care fac binele adevărat şi cred în Dumnezeu cu o credinţă dreaptă îl chinuiesc pe 
bogat şi nu-l lasă să doarmă liniştit. Din această cauză superbogaţii caută să distrugă şi orice altă formă de credinţă 
diferită de a lor şi să-i corupă pe cei care cred altfel decât ei. Sau să-i omoare dacă nu reuşesc să-i convertească şi 
să-i supună. Religia bogaţilor este cea care s-a propovăduit de către şarpe în Rai primului om: „mâncaţi din pomul 
cunoştinţei binelui şi răului şi veţi fi ca dumnezeu“. Această religie, în principiu, este prezentă, sub o formă sau 
alta, în toate religiile popoarelor pământului, numai una, credinţa adevărată, este altfel: 
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 „Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. Precum M-a trimis pe Mine 
Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine. Aceasta este pâinea care s-a 
pogorât din cer, nu precum au mâncat părinţii voştri mana şi au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în 
veac.“ (Evanghelia după Ioan, cap. VI., 56-58) 
 Adică, Dumnezeu S-a înomenit ca să-l facă pe om dumnezeu. 
 Deci este absolut logic, necesar şi firesc ca aceşti bogaţi să-şi folosească toate puterile lor şi pentru a schimba, 
unifica, nivela religiile ca să le facă asemănătoare cu a lor. Şi astfel să distrugă credinţa unică şi adevărată care se 
opune lor. 
 Cei care spun că oamenii bogaţi pot fi şi buni pentru că, uite, unii fac acte de caritate nu ştiu ce vorbesc şi nici 
nu văd că aşa zisele acte filantropice ale bogaţilor nu sunt decât nişte stratageme de propagandă şi chiar metode de 
creştere a bogăţiei lor. Ceea ce dau bogaţii cu o mână, iau înapoi cu zece mâini. Oamenii bogaţi nu au decât o 
singură cale prin care se pot face buni. Să se facă oameni normali ca şi ceilalţi care îşi câştigă pâinea zilnică prin 
sudoarea frunţii. O spun şi Sfintele Evanghelii: 
 „21. Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; 
după aceea, vino şi urmează-Mi. 22. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. 
23. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor. 24. Şi iarăşi 
zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui 
Dumnezeu.“ (Sfânta evanghelie de la Matei, cap. XIX) 
 Şi adevărat nu poate intra un bogat în împărăţia cerurilor pentru că bogăţia nu se poate obţine prin muncă 
cinstită. Trebuie să furi din munca altuia. 
 În concluzie se poate spune că prima Fiară îşi este ei înseşi dumnezeu şi se impune celorlalţi oameni ca 
dumnezeu. Iar cei care i se supun, se închină la idol, sunt idolatri conform Sfintelor Scripturi (Cartea 
Apocalipsei, cap.XIX). 
 Deci cei care nu înţeleg că există cineva în lumea aceasta care conspiră zi şi noapte ca să-i omoare pe oameni, 
nu ştie pe ce lume trăieşte şi nici de ce i se întâmplă ceea ce i se întâmplă. Dacă crede cineva că oamenii se fac 
bogaţi doar ca să-şi construiască palate, să circule cu limuzine luxoase şi să adune turme de femei frumoase ca să 
le slujească numai lor este cel puţin naiv. Ca să nu zic altceva. 
 Atenţie! Nimeni nu vă îndeamnă să îi urâţi pe cei bogaţi. Sau, Doamne fereşte, să le faceţi ceva rău. Şi ei sunt 
oameni ca şi noi şi de care trebuie să avem multă milă căci aceştia îşi adună lor pedepsele divine cele mai mari. Şi 
ei sunt oameni ca şi ceilalţi pe care Dumnezeu ne cere să-i iubim. Dar trebuie să fim cu grijă şi să ne ferim cu toată 
puterea să-i ajutăm sau să colaborăm cu ei la faptele lor diavoleşti şi mai ales, să nu uităm, să expunem aceste 
fapte ale lor oprobiului public. Ideal ar fi ca toţi săracii lumii să se unească şi să-i deporteze pe toţi cei zece mii de 
oameni superbogaţi ai planetei, undeva pe o insulă tropicală foarte frumoasă cu tot ce le trebuie ca să trăiască 
îmbelşugat şi fără lipsuri până vor muri la adânci bătrâneţi şi se vor duce în fundul iadului unde îi aşteaptă soarta 
cea mai rea. pe ei şi pe stăpânii lor diavolii. Astfel am avea o oarecare perioadă de linişte pe pământ şi nu s-ar mai 
distruge planeta până ce alţi oameni vor fi înşelaţi de demoni şi convinşi ca să se facă şi ei superbogaţi şi o vom 
lua de la început. Dar operaţiunea nu se poate face din cauza mulţimii slujitorilor şi lacheilor primei fiare care îi 
vor apăra cu ferocitate pe stăpânii lor şi astfel se va umple planeta de sânge. Şi lacheii şi slujitorii primei fiare sunt 
foarte mulţi. În fiecare ţară sunt sute de mii şi chiar milioane de slugi ale primei fiare. De la preşedinţi, politicieni, 
guvernanţi, oameni de ştiinţă, profesori universitari, doctori, jurnalişti, militari, jandarmi, etc. şi până la ultimul 
miliţian care serveşte în ultima comună din ţară. Toţi aceştia vor lupta cu vitejie şi eroism, pe viaţă şi pe moarte, cu 
săracii şi îi vor omorî fără milă deşi victoria lor va fi şi condamnarea lor la chin şi la moarte. Dar deocamdată se 
pare că toţi aceştia sunt prea slabi de minte ca să poată să-şi dea seama de viitorul pe care şi-l construiesc cu aşa 
zel pentru ei şi urmaşii lor. 
 Deci oamenii bogaţi confundă binele cu răul. Tot din cauză că oamenii confundă binele cu răul aceleaşi lucruri 
se întâmplă şi cu oamenii care nu sunt bogaţi. Din cauza aceasta şi cei mai mulţi doctori nu înţeleg că ei omoară 
oameni fără să-şi dea seama. Ei cred că fac bine oamenilor. Din cauza aceasta nici alţii nu îşi dau seama de răul pe 
care-l fac. Cel mai puţin înţeleg oamenii răul pe care-l fac în organizaţie, în colectiv. Cel care lucrează într-o 
organizaţie nu poate să facă altceva decât ce face organizaţia chiar dacă el, personal, doreşte binele. Şi dacă 
organizaţia are ca scop răul atunci şi ultima femeie de serviciu, ultima rotiţă din mecanismul criminal, din 
organizaţie, este părtaşă şi participă la răul pe care-l face organizaţia. Prin simplul fapt că este plătit de o 
organizaţie criminală sau/şi că tace şi nu expune faptele organizaţiei cunoştinţei publice. Nu poţi face parte dintr-o 
organizaţie criminală şi să faci bine. Şi statul modern centralizat ca administraţie şi democratic ca sistem de 
alegere a conducătorilor este o organizaţie criminală. 
 Deci cei care vor să placă lui Dumnezeu şi să facă binele pe acest pământ trebuie să înţeleagă mai întâi în ce 
lume trăiesc. Să coboare din lumea imaginară în care trăiesc acum. După aceea trebuie să înţeleagă că aşa cum se 
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face răul în colectiv, aşa şi binele nu are şanse de succes decât tot prin unire, în colectiv. Fireşte sunt necesari mai 
puţini oameni pentru a face binele decât pentru a face răul şi aceasta a fost şansa omenirii de a supravieţuit atâtea 
mii de ani. Nu trebuie ca toţi oamenii să facă binele. Pentru că pe cei care fac binele îi ajută Dumnezeu în timp ce 
pe cei care fac răul îi ajută diavolii. Şi cum diavolii au o putere limitată de natura lor creată, infinit mai mică decât 
Dumnezeu, oamenii care aleg să meargă cu Dumnezeu pot câştiga lupta cu oamenii răi. Când nu vor mai fi oameni 
buni care vor voi să se unească pentru a face binele se va sfârşi şi lumea aceasta din cauză că nimeni nu se va mai 
putea mântui. 
 Deci să ne scuturăm de lene. Să aruncăm fatalismul, deprimarea şi descurajarea la gunoi şi să ne umplem de 
speranţă. Dumnezeu este cu noi dacă vrem. Aşa că să începem să credem în Dumnezeu şi să ne trezim la realitate 
şi astfel vom asigura un viitor de libertate şi copiilor noştri. Orice gest, oricât de mic, făcut pentru binele adevărat 
al oamenilor poate ajuta la cauza libertăţii. Deci până şi oamenii necredincioşi, dar care iubesc libertatea, pot ajuta. 
Să începem prin a răspândi acest mesaj la cât mai mulţi oameni şi adevărul îi va elibera pe toţi de sub magia 
minciunii şi televiziunilor şi atunci vor putea să se unească unii cu alţii şi să spună un NU puternic statului-
dumnezeu. Căci fără statul-dumnezeu prima fiară este neputincioasă. 
 Chiar dacă unii, din greşeală, s-au injectat deja cu prima injecţie nu este încă timpul pierdut. Vor mai fi nevoie 
de multe injecţii până ce modificarea genetică a oamenilor va lua o formă definitivă. Atunci va fi stabilă şi se va 
transmite şi urmaşilor lor dacă vor mai putea procrea. Dar din nefericire, deja au început să se vadă efectele primei 
injecţii şi se adevereşte din plin faptul că efectul principal al acesteia este sensibilizarea celor injectaţi la efectul 
radiaţiilor electromagnetice. Conform ipotezei enunţate mai sus la capitolul X care descrie scopul injectării 
populaţiei şi efectele acesteia. Cine urmăreşte, de exemplu, doar lista de raportări a efectelor adverse ale injecţiilor 
de la V.A.E.R.S. din America va observa cu uşurinţă acest lucru dacă interpretează datele prin prisma informaţiilor 
descrise de mine mai sus. Se vede clar că noua injecţie creează condiţii propice pentru o şi mai proastă oxigenare a 
sângelui din cauza efectelor undelor electromagnetice. Cele mai dese efecte adverse semnalate sunt oboseala, 
durerile musculare, durerile de cap, ameţeala, aritmiile, atacurile de cord, accidentele vasculare cerebrale şi tot ce 
se mai poate întâmpla unui organism cu sănătatea şubrezită, deja afectat de poluarea electromagnetică şi/sau 
poluarea chimică şi care suferă de lipsa oxigenului. Şi ca şi în cazul aşa zisei pandemii de gripă spaniolă din 1918 
se întâmplă din nou ceva cu sângele pacienţilor injectaţi. Adică tulburări de coagulare a sângelui. 
 Am extras din lista raportărilor de la V.A.E.R.S. cazurile mai clare de degradare a parametrilor sângelui uman 
dintre cele raportate doar la începutul anului 2021. Am ales numai cazurile de oameni mai tineri cu vârste cuprinse 
între 21 şi 60 de ani. Ceilalţi, cu vârste avansate, aveau şi alte boli care fac mai greu de decelat cauza reală a morţii 
sau a îmbolnăvirii. De asemenea trebuie să fim conştienţi de faptul că pe site-ul V.A.E.R.S. sunt înregistrate 
cazurile de afecte adverse pe bază voluntară şi este posibil, ca şi în trecut, ca doar un procent-două din totalul 
cazurilor adverse să fie semnalate iar restul nu se vor publica. Mai este posibil şi ca cei care raportează aceste 
efecte adverse să nu analizeze şi să raporteze decât pe cele care li se par lor mai grave şi să nu dea atenţie 
parametrilor deterioraţi ai sângelui. Deci efectele adverse specifice tulburărilor de coagulare ale sângelui raportate 
pe sistemul V.A.E.R.S. în perioada respectivă sunt: 
 - Intrarea nr. 1793: Peteşie/purpură pe tot corpul. Pacient internat cu diagnosticul purpură trombocitopenică 
idiopatică, adică porfirie cu lipsă de coagulare. 
 - 1802 trombocitopenie 
 - 1880 erupţie pe picioare similară trombocitopeniei 
 - 2126 trombocitopenie 
 - 2249 trombocitopenie severă 
 - 2538 hemoragie orală, purpură a extremităţilor, trombocitopenie severă 
 - 2709 trombocitopenie cu necesar de transfuzie de trombi 
 -2946 trombocitopenie cu hemoragie cerebrală 
 - 3416 purpură puternică la locul injecţiei şi în gură, trombocitopenie 
 - 3574 trombocitopenie idiopatică 
 Adică mai pe înţelesul tuturor, oamenii care aveau o stare de sănătate mai precară din cauza poluării cu unde 
electromagnetice atunci când au făcut injecţia sensibilitatea lor a crescut faţă de aceste unde radio şi astfel au 
experimentat o degradare şi mai mare a sănătăţii. Fireşte, la nivel oficial se declară că nu se cunoaşte cauza acestor 
tulburări. Se poate citi ceva interesant legat de acest subiect aici: 
https://www.theepochtimes.com/authorities-investigating-after-covid-19-vaccine-recipients-develop-rare-blood-
disorder_3693312.html 
 Normal că şi în Europa există o bază de date - EudraVigilance - pentru raportarea efectelor adverse ale 
medicamentelor şi tratamentelor la adresa: 
 http://www.adrreports.eu/en/index.html 
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 Dar până acum nimeni nu a făcut un studiu despre aceasta privind procentul de raportări în contrast cu cele 
neraportate ca să avem o vedere de ansamblu a fenomenului din cauză că şi aici în Europa raportarea este 
voluntară. Dar şi aşa până la data de 13 martie, 2021 când a fost întocmit raportul EudraVigilance au fost 
înregistrate 3,964 de decese care au avut loc în urma vaccinurilor COVID şi 162,610 de efecte adverse. Dintre 
acestea am ales următoarele care în mod evident sunt efectele sensibilizării la radiaţii electromagnetice de către 
modificarea genetică provocată de noua injecţie a persoanelor deja afectate de poluarea generală cu unde radio: 
 - 7604 Tulburări ale sângelui şi ale sistemului limfatic inclusiv 15 decese; 
 - 4636 Tulburări cardiace inclusiv 276 decese; 
 - 2683 Tulburări la nivelul urechii şi labirintului; (După ce se injectează oamenii continuă să vorbească la 
telefoane, să asculte muzică la căşti sau să poarte la ureche dispozitive dotate cu tehnologie Bluetooth! Ce poţi să 
le faci?) 
 - 52 Tulburări endocrine; 
 - 2941 Tulburări oculare inclusiv 2 decese; (Evident! Toate dispozitivele de afişare: ecrane de computer, tablete, 
telefoane, etc. ) 
 - 102 Tulburări hepatobiliare inclusiv 12 decese; 
 - 1567 Tulburări de metabolism şi nutriţie inclusiv 49 de decese; 
 - 44993 Tulburări ale sistemului nervos inclusiv 185 de morţi plus 3.742 tulburări psihiatrice inclusiv 28 de 
decese; (Le-am pus împreună pentru că au aceleaşi cauze: afectarea nervilor din cauza undelor radio.) 
 - 525 Tulburări renale şi urinare inclusiv 37 de decese; 
 - 8788 Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale inclusiv 294 decese; (Probabil că aici sunt şi cei care 
poartă tot timpul telefoanele la piept.) 
 - 10808 Tulburări ale pielii şi ale ţesutului subcutanat inclusiv 18 decese; (Evident că aici sunt cei din categoria 
celor care trăiesc în zone cu telefonie 5G) 
 - 4820 Tulburări vasculare inclusiv 74 de decese, etc. 
 De asemenea faptul că foarte mulţi se îmbolnăvesc în mod real cu boala COVID/ boală de radiaţie după injecţie 
(adică au simptome de boală respiratorie) şi chiar unii care sunt la a doua „infectare“, dovedeşte indirect că efectul 
modificării genetice de sensibilizare la unde radio este cauza principală şi nu un virus primejdios. 
 După cum se vede foarte bine în felul acesta se verifică şi se demonstrează ca adevărată şi ipoteza pe care am 
descris-o la capitolul X prin care se afirmă că cei injectaţi cu noul aşa zis vaccin vor fi oarecum protejaţi dacă se 
aplică, de exemplu, un atac cu unde radio special conceput ca să producă, de această dată, o coagulare masivă a 
sângelui în cazul că aceştia suferă după injectare de o viteză de coagulare mai scăzută decât normală. Dar starea 
generală de sănătate a injectaţilor se va degrada şi mai mult şi aceştia se vor chinui mai rău ca înainte. Adică mulţi 
vor supravieţui dar vor fi mult mai bolnavi. În schimb, cei în vârstă, chiar şi injectaţi, vor muri în număr foarte 
mare, unii chiar imediat după injectare, sporind teama şi ajutând la perpetuarea aşa zisei pandemii. 
 Faptul că aşa zisul vaccin provoacă un defect de coagulare al sângelui în sensul că măreşte mult timpul de 
coagulare a fost deja demonstrată printr-un studiu independent făcut de cercetători europeni. Acesta se găseşte la 
următoarele adrese: 
https://assets.researchsquare.com/files/rs-362354/v1/7f08427c-d913-4802-9eca-eab2a4c57374.pdf 
cu titlul: „A Prothrombotic Thrombocytopenic Disorder Resembling Heparin-Induced Thrombocytopenia 
Following Coronavirus-19 Vaccination“ şi 
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2104840?articleTools=true 
cu titlul: „Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination“. 
 Ceea ce corespunde scopului căutat de producătorii vaccinului. Cineva care ar dori să păstreze în viaţă cât mai 
mulţi dintre cei care sunt docili şi obedienţi primei fiare ar face un tratament care să-i apere pe aceştia de 
coagularea diseminată masivă cauzată de expunerea la câmpul de radiaţie electromagnetică cu microunde (adică 
unde radio de înaltă frecvenţă). Fireşte cei salvaţi vor trebui să plătească un preţ pentru aceasta. Şi acesta este 
boala şi suferinţa pe termen lung, o viaţă redusă ca durată şi dependenţa faţă de sistem. De mersul la iad nu o să 
mai pomenesc din cauză că oricum marea majoritate a oamenilor de astăzi nu dau doi bani pe poveştile acestea. 
 Fireşte variaţia largă a parametrilor de sănătate specifică fiecărui individ, diferenţierea după mediul şi stilul de 
trai vor crea o şi mai mare confuzie şi va fi foarte greu sau imposibil pentru a se putea determina o corelaţie cât 
mai precisă dintre atacul cu unde radio specific şi un val de îmbolnăviri şi decese produs de acesta. Simpla 
diferenţiere injectat - neinjectat nu va funcţiona. Acum, doar se poate discerne că injecţia a sensibilizat şi mai mult 
pe cei „vaccinaţi“ la efectele câmpului general de poluare electromagnetică. 
 Cum am spus mai sus efectele adverse cele mai des întâlnite la cei care au fost injectaţi se potrivesc perfect cu 
cele provocate de boala de radiaţie electromagnetică. Şi acestea sunt mai uşor de suportat sau mai grave în funcţie 
de nivelul de degradare deja existent al sănătăţii celor injectaţi. Deci cei care au greşit şi au făcut deja injecţia să 
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înceapă să se pocăiască imediat cu sinceritate de păcatele care i-au aruncat în această capcană. Să facă tratament cu 
terapia Gerson atât cât pot pentru a contracara efectele injectării, să se protejeze de efectul undelor 
electromagnetice prin toate mijloacele posibile şi restul să lase la mila lui Dumnezeu. Sunt foarte multe şanse ca în 
acest fel să scape de efectele injecţiilor. Mai sunt necesare multe injecţii până ce modificarea genetică se va 
stabiliza. Şi să nu deznădăjduiască, să se deprime şi să-şi piardă speranţa că la Dumnezeu totul este posibil şi cei 
care se pocăiesc pot obţine foarte uşor iertarea divină. Dragostea lui Dumnezeu pentru oameni este infinită. 
Niciodată, până în ultima clipă a vieţii, nu este prea târziu pentru acest lucru. Apoi să meargă fiecare mai departe şi 
să se unească cu ceilalţi oameni în cauza comună împotriva guvernului statului-dumnezeu. 
 Deci dacă rămânem singuri, nu umblăm în adevăr, nu-l împărtăşim celorlalţi şi nu ne unim ca să luptăm cu 
guvernul satanic vom fi învinşi şi toată lumea aceasta va merge spre pierzare şi noi odată cu ea. 
 Acum rămân doar acestea: 
 „11. Cine e nedrept, să nedreptăţească înainte. Cine e spurcat, să se spurce încă. Cine este drept, să facă dreptate 
mai departe. Cine este sfânt, să se sfinţească încă. 12. Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau 
fiecăruia, după cum este fapta lui. 13. Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul. 14. 
Fericiţi cei ce spală veşmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate! 15. Afară 
câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna! 16. Eu, 
Iisus, am trimis pe îngerul Meu ca să mărturisească vouă acestea, cu privire la Biserici. Eu sunt rădăcina şi odrasla 
lui David, steaua care străluceşte dimineaţa. 17. Şi Duhul şi mireasa zic: Vino. Şi cel ce aude să zică: Vino. Şi cel 
însetat să vină, cel ce doreşte să ia în dar apa vieţii. 18. Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei acestei 
cărţi: De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea 
aceasta; 19. Iar de va scoate cineva din cuvintele cărţii acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul 
vieţii şi din cetatea sfântă şi de la cele scrise în cartea aceasta. 20. Cel ce mărturiseşte acestea zice: Da, vin curând. 
Amin! Vino, Doamne Iisuse! 21. Harul Domnului Iisus Hristos, cu voi cu toţi!  
 Amin.“ (Cartea Apocalipsa, cap. XXII) 
 AMIN, AMIN, AMIN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 „Şi-am văzut tronuri; şi ei s-au aşezat pe ele; şi li s-a dat lor putere să judece; şi-am văzut sufletele celor 
decapitaţi din pricina mărturiei lui Iisus şi din pricina cuvântului lui Dumnezeu şi care nu s-au închinat Fiarei şi 
nici icoanei ei şi semnul ei nu l-au primit pe mâna lor. Şi ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos pentru totdeauna.“ 
(Cartea Apocalipsa, cap. XX, 4) 
 Sfârşit şi lui Dumnezeu slavă! 
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Post scriptum 
 
 În cursul acestui text am criticat pe mulţi oameni. Acum a venit timpul să mă critic şi pe mine. 
 În primul rând şi eu am dat dovadă de o oarecare inerţie înainte de a mă hotărî să încep să fac ceva ca să ajut pe 
fraţii mei creştini şi pe oameni în general. Am dat dovadă de falsă modestie când mi-am spus: cine sunt eu ca să 
încep o asemenea acţiune? Dar după ce am văzut că ierarhia bisericii noastre stă ca paralizată, tace şi nu face nimic 
mi-am dat seama de gravitatea situaţiei. Ba chiar s-a întâmplat un lucru groaznic din cauză că unii dintre ei - puţini 
este adevărat - chiar au trecut de partea inamicului şi au crezut minciunile guvernului. 
 Fireşte, au fost foarte mulţi oameni de ştiinţă, doctori adevăraţi, jurnalişti independenţi devotaţi adevărului şi 
alţi oameni buni care au sărit în ajutorul omenirii şi au avertizat pe semenii lor de pericolul în care se află. Dar toţi 
s-au limitat la domeniul lor de activitate şi nu au reuşit să completeze fotografia de ansamblu. Acestor adevăraţi 
eroi ai umanităţii le datorăm întreaga noastră recunoştinţă. Fără munca, dragostea de oameni şi devotamentul lor 
nici acest text nu ar fi putut fi scris. Căci eu ca un biet cerşetor am primit în dar ofranda lor şi mare lucru nu am 
pus de la mine. Eu le sunt veşnic recunoscător tuturor acestora şi numele lor este totdeauna pomenit în rugăciunile 
mele. Deşi pe unii i-am pomenit în treacăt în acest text toţi ar fi meritat mai multă atenţie şi recunoaştere din partea 
mea. Dar timpul şi lungimea textului acesta nu au permis acest lucru. Acum când mă uit în urmă îmi dau seama că 
dacă ar fi fost citate referinţele necesare numai pentru a dovedi toate afirmaţiile din acest text ar fi trebuit să umplu 
o carte cu cel puţin o mie de pagini. Aşa că am fost mulţumit cu citarea surselor absolut necesare şi am lăsat 
laudele pentru adevăraţii noştri eroi în seama lui Dumnezeu, Adevăratul nostru judecător. Oricum slava pe care 
Dumnezeu o să le dăruiască acestora depăşeşte de infinite ori gloria pe care noi oamenii le putem acorda în veacul 
acesta trecător. 
 Dar eu am greşit. Fiind biruit de lene pe care am ascuns-o adânc în spatele falsei modestii am întârziat prea 
mult şi nu am făcut tot ce trebuie. Deşi ştiam de pe vremea când s-a înfiinţat Alianţa ID 2020 (mai 2016) că anul 
2020 va fi anul marii încercări prin care va trece omenirea nu am făcut nimic şi am aşteptat ca să preia ierarhia 
bisericii conducerea luptei. Acum îmi dau seama că m-am înşelat amarnic şi că voi da socoteală în faţa lui 
Dumnezeu pentru talantul pe care l-am îngropat. Sluga care a ştiut voia stăpânului şi nu a împlinit-o se va pedepsi 
mult (Sfânta evanghelie de la Luca, cap.XII, 47 - 48). 
 Deci cad în genunchi în faţa tuturor şi cu umilinţă vă rog să mă iertaţi! În special pe toţi cei care au fost păcăliţi 
şi s-au injectat îi rog să mă ierte că nu am ajuns la ei în timp util ca să îi avertizez. Poate că nu aş fi reuşit să îi 
conving pe toţi dar măcar ei ar fi ştiut şi ar fi putut hotărî liber în cunoştinţă de cauză. 
 Fireşte aş putea să îmi găsesc şi circumstanţe atenuante. Că sunt sărac, bătrân şi neputincios. Dar nu am nici o 
scuză. De exemplu, sfântul Maxim Mărturisitorul a umblat toată Europa din Egipt şi Siria la Roma în secolul VII 
mergând pe jos într-o perioadă a vârstei sale când alţii stau acasă şi îşi îngrijesc slăbiciunile bătrâneţii. Şi atunci nu 
era nici telefon, internet, maşină, tren sau avion ca acum. Iar călătoria cu o corabie era o aventură de care puţini au 
parte în zilele noastre. Pe când eu stau comod în bordeiul meu şi toată lumea vine la mine instantaneu. 
 De asemenea, mult timp mi-am găsit scuze că eu nu am nici o autoritate până ce a venit un bătrân sfătuitor al 
meu şi m-a convins că nu eu trebuie să am autoritate. Doar să spun numai adevărul şi acesta va avea el singur 
autoritatea cea mai mare. Căci o minciună spusă chiar şi de un laureat al premiului Noble nu devine adevăr din 
cauza diplomelor şi premiilor laureatului. La fel şi numărul nu contează. Chiar dacă o mulţime de zece miliarde de 
oameni susţine o minciună aceasta nu devine adevăr pentru că sunt mulţi mincinoşii. Şi dacă un singur om susţine 
adevărul acesta nu devine minciună din cauză că ceilalţi zece miliarde spun altfel. Dumnezeu va avea grijă şi de 
acela şi de ceilalţi. Pentru aceasta nici nu o să semnez aceste rânduri cu numele meu ca să nu fie ştirbit adevărul 
din cauza slăbiciunilor mele. Cuvântul, chiar şi anonim, dacă este adevărat nu are nevoie să fie rostit de un om cu 
nume slăvit de oameni ce are autoritate dumnezeiască sau lumească pentru a îl face valoros pentru semenii săi. 
Oamenii au în inima lor înscris de către Dumnezeu încă de la crearea lor simţul adevărului şi vor recunoaşte ceea 
ce este bun şi rău. 
 Aşa că eu am încercat să-mi fac doar datoria mea de om şi creştin. Şi o să mă lupt să mi-o fac în continuare 
până mor. Dacă am făcut bine sau rău las pe seama lui Dumnezeu judecata şi răsplata: 
 l. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta 2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi 
păcatul meu înaintea mea este pururea. 5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu 
întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. 6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut 
maica mea. 7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. 8. 
Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 9. Auzului meu vei da 
bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. 10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate 
fărădelegile mele şterge-le. 11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele 
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dinlăuntru ale mele. 12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. 13. Dă-mi mie 
bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. 14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei 
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii 
mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. 16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda 
Ta. 17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; 
inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se 
zidească zidurile Ierusalimului. 20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe 
altarul Tău viţei. (Vechiul Tesament, Psalmul 50) 
 Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin! 
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Această carte se distribuie gratuit. 
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