
Charlotte Wright, la protest in Londra, cu un poster pe care scrie: 
“(vaccinul) Astra Zeneca mi-a ucis soțul“ (n.e. dr. Stephen Wright) 
Detalii aici > https://bit.ly/31ekuyR

Parma - Italia, noiembrie 2021: Sute de protestatarii au organizat un marș de doliu pentru a-i comemora pe cei care au murit ca urmare a 
vaccinului anti-COVID-19. Aceștia au ridicat imagini cu victimele în timp ce se deplasau în procesiune solemnă prin centrul Parmei, scan-
dând numele celor pierduți din cauza vaccinurilor experimentale. Detalii și video aici > https://bit.ly/3ltT8eG
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  “În vremuri ale înşelătoriei universale,    
   a spune adevărul este un act revoluţionar.”  George Orwell

ADEVĂRUL despre Pfizer, o 
corporație cu comportament 
infracțional persistent! Detalii în pag.4

Ce conține 
vaccinul?
Luciferază.
 
Detalii în pag.3

Ne-au miNțit!
vacciNul 
Nu este sigur,

guverNul miNte, Pfizer 
recuNoaȘte: vacciNul Poate 
avea efecte secuNdare 
grave Și NeaȘtePtate. timpul 

nou
pag. 2

Detalii > https://bit.ly/31azaPd

Dr. Thomas Jendges, șeful cli-
nicii din Chemnitz, din Germa-

nia, s-a sinucis, iar în urma sa a lăsat 
un mesaj de adio cutremurător. 

Potrivit poliției locale, el a lăsat 
o scrisoare de adio angajatorului 
său, în care susține că vaccinarea 
împotriva Covid-19 este un geno-
cid și, de fapt, vaccinul ar fi o armă 
biologică.

„Minciuna continuă față de 
pacienții și persoanele vaccinate, 
precum și înșelăciunea cu privi-
re la pericolele vaccinării. Vac-
cinarea cu seruri experimentale 
mortale anti-Covid-19. În realitate 
este o armă biologică, utilizarea 
sa fiind camuflată ca vaccin anti-
Covid-19.Ceea ce se face populației 
este un genocid și o crimă împo-

triva umanității.”, a lăsat scris dr.  
Thomas Jendges. El a mai consem-
nat faptul că primarul îl amenințase 
că îl va concedia dacă refuză să vac-
cineze pacienții din clinica sa.

Managerul mai spune că nu mai 
putea suporta o asemenea crimă 
din partea guvernului federal și re-
gional și a complicilor lor și că și-a 
văzut sinuciderea ca pe o eliberare și 
o modalitate de a trimite un semnal 
puternic de pericol. El a cerut ca scri-
soarea să fie publicată, lucru de care 
primarul a luat cunoștință, dar pe 
care l-a împiedicat inițial cu bună-
știință, până când poliția a aflat de 
scrisoare, consemnează cotidianul 
german Bild.

Scrisoarea de adio a unui manager de spital din Germania, care 
s-a sinucis: “Vaccinul este armă biologică! Este un genocid!”

“Nu mai pot trăi 
cu minciunile 

adresate cetățenilor 
și pacienților că 
vaccinurile sunt 

inofensive, este un 
genocid”! „Vaccinurile” anti-COVID19  - 

program de exterminare în masă
Cunoscutul medic evreu-

american, Vladimir Zelenko, 
deconspiră vaccinarea anti-Covid 
în fața unui Tribunal Rabinic: 
“Treziți-vă! Este al treilea război 
mondial. Este moarte. Este genocid. 
Doar 10% vom supraviețui - cei cu 
credință și gândire mântuitoare.” 

Geert Vanden Bossche, o somi-
tate în domeniul virusologiei 

şi vaccinologiei, avertiza că anti-
corpii produşi de vaccinurile anti-
Covid vor anihila reacţia naturală 
a sistemului imunitar, fapt care 
va duce la apariţia unor noi tul-
pini virale. „Vaccinarea poate 

transforma Covid-19 într-o armă 
biologică de distrugere în masă.“ 

Dr. Luc Montagnier, laureat al 
Premiului Nobel pentru des-

coperirea virusului HIV, a spus că 
este cel mai mare risc pentru uma-
nitate și cel mai mare risc de geno-
cid din istoria omenirii. “Nu există 
nicio șansă de supraviețuire pe ter-
men lung pentru cineva care a pri-
mit unul dintre vaccinurile Covid.“

Roberto Petrella, medic italian, 
denunță următoarea cons-

tatare la nivel mondial: Covid 19 
este un program de exterminare 
în masă pentru populația lumii.

Petrella a înregistrat un videoclip 
de 8 minute, care este un apel 
de trezire pentru poporul italian 
și, de asemenea, pentru întreaga 
lume. Acest curajos și exemplar 
doctor confirmă doar ceea ce 
mulți dintre noi am văzut de luni 
de zile, că un genocid global este 
pe drum.

Dr. Vernon Coleman anunță un 
genocid general pentru majo-

ritatea populației, inclusiv pentru 
cei nevaccinați, produs din cauza 
mutațiilor virale pe care le va pro-
voca vaccinul. Potrivit acestuia, vac-
cinurile anti-Covid-19 sunt arme de 
distrugere în masă și ar putea pune 
capăt rasei umane.

Pr. de biologie moleculară și imu-
nologul irlandez Dolores Cahill 

a declarat că vaccinații anti-Covid 
vor muri pe capete în lunile și anii 
care urmează. Ea a explicat meca-
nismul care duce la moartea celor 
care se vaccinează cu serul purtător 
de mARN (ARN mesager) și rolul 
pe care îl joacă acesta în „trișarea” 
sistemului imunitar. Aceasta 
susține că pericolul vine atunci când 
organismul e expus unui alt virus 
de tip SARS, iar sistemul imunitar, 
modificat genetic pentru a fi „chi-
tit” pe virusul Covid, va declanșa o 
furtună de citokine care va duce la 
distrugerea organelor interne.
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COVID-19 a fost 
doar începutul: 
Bill Gates anunță 
NOI pandemii, 
bioterorism, cenzură 
și o nouă generație  
de Vaccinuri
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Ce cred unii oameni despre criza actuală

Comisia Europeană a ascuns 
clauzele contractului cu 
producătorii de vaccinuri

Un grup de europarlamen-
tari, în frunte cu românul 

Cristian Terheș, a denunțat lipsa 
de transparență a Comisiei Eu-
ropene, care a prezentat variante 
puternic cenzurate ale contracte-
lor încheiate în numele nostru, al 
cetățenilor europeni, cu firmele 
producătoare de vaccinuri.

În cadrul unei conferințe de 
presă ce a avut loc vineri, 28 oc-

tombrie, la Bruxelles, Terheș a 
arătat paginile contractului res-
pectiv: „Am cerut acces complet 
la contractul semnat între fir-
mele care produc vaccinurile și 
Uniunea Europeană.

După multă presiune în Par-
lamentul European, ni s-a pus 
la dispoziție. Și vreau să vă arăt 
câteva pagini. Și ziceți-mi dacă 
așa ceva e în regulă!” Vezi video aici > https://youtu.be/fJf6Yp1cjpQ

cristian terheș, 28 octombrie 2021, Bruxelles

EDIToRIAL

Paul Weston, The Conservative Woman

Indiferent cât ar fi de sofisticată 
o campanie de propagandă, până 
și cei mai stupizi indivizi sfârșesc 
prin a se trezi atunci când realita-
tea pe care o văd nu mai seamănă 
deloc cu fantasmele cu care au fost 
alimentați. Acest lucru reprezintă 
o periculoasă dilemă pentru eli-
tele politice angajate în prezent 
în cea mai mare operațiune de 
spălare a creierelor din istorie. 

Marea Minciună, pe care 
încearcă să ne-o impună, se 
rezumă pe scurt astfel: CoVID-19 
reprezintă o amenințare mortală 
pentru toată lumea, indiferent de 
vârstă și starea de sănătate, iar 
vaccinurile sunt deopotrivă sigure 
și eficiente. Pentru a implementa 
această Mare Minciună, guver-
nele au folosit psihologi compor-
tamentali care să-i terorizeze pe 
cetățeni și să-i aducă într-o stare 
de supunere necondiționată.

Potrivit dicționarului, acesta 
este un act de terorism – induce-
rea deliberată a fricii pentru reali-
zarea unor ambiții politice.

În anii 1970, KGB, serviciul de 
securitate din Uniunea Sovietică, 
a efectuat experimente psihologi-
ce pe prizonieri civili. Rezultatele 
au arătat că, atunci când cineva 
este bombardat cu propagandă 
concepută să inducă frică, nu are 
nevoie decât de 66 de zile pentru 
a ajunge într-o stare psihică opacă 
la realitate, la rațiune și la logică, 
însă deschisă la orice dezinforma-
re care promite atenuarea fricii, 
oricât de fantezistă ar fi ea...

Elita noastră politică, pretins 
benignă, a adoptat tactici similare 
KGB-ului într-un occident așa-zis 
liber și democratic, provocând ne-

bunia colectivă pe care o vedem în 
jurul nostru.

Purtătorii de mască fanatizați, 
distanțații social, credincioșii în va-
ccinuri experimentale, înțepătorii 
de copii, lașii, ipohondrii și istericii, 
toți sunt condiționați de frică și de 
minciuni.

Există consecințe logice ale 
acestei terori fabricate, în special 
o creștere a bolilor mintale și de-
presiilor la cei înnebuniți de asal-
tul fricii 24 de ore din 24, 7 zile 
din 7, dar și la cei aduși aproape 
de nebunie, care sesizează propa-
ganda, dar se simt neputincioși în 
fața implacabilei sale minciuni.

Există și alte consecințe: în-
chiderea parțială a sistemului de 
sănătate pentru pacienții non-
CoVID a provocat moartea a 
mii de persoane, în cazul cărora 
cancerul și bolile cardiace au fost 
considerate lipsite de importanță 
în raport cu noua boală “mortală” 
care amenință planeta.

Și asta nu e tot. Zeci de mii de 
persoane vor muri în viitor din 
cauza unui sistem de sănătate pus 
la pământ, ca urmare a închiderii 
sale cu scopul pretins de a-l salva.

Sursa > https://bit.ly/3dgv3Ue

Marea Minciună: COVID-19 este o 
amenințare mortală pentru toată 
lumea, iar vaccinurile sunt sigure.

Oamenii conștienți de 
toate cele enumerate 
mai sus sunt furioși, 
iar de la o zi la alta, 

tot mai mulți oameni 
se trezesc.

ADRIAN PĂTRUȘCĂ, Active News

Bill Gates, 
miliarda-

rul care vrea 
în același timp 
r e d u c e r e a 
populației pla-

netei, dar și să o salveze cu vaccinu-
ri, a recunoscut că actualele injecții 
anti-CoVID nu sunt eficiente.

Într-un interviu de 30 de minu-
te cu politicianul britanic Jeremy 
Hunt, șeful Comisiei de Sănătate din 
Camera Comunelor, joi, 4 noiem-
brie, Gates a vorbit despre nume-
roasele subiecte dezbătute la sum-
mit-ul CoP26 de la Glasgow pentru 
combaterea schimbării climatice.

Ulterior, Gates nu a ratat să abor-
deze și tema sa favorită: „pregătirea 
(omenirii) în cazul unei pandemii” 
și actuala campanie mondială de 
vaccinare.Mogulul a recunoscut în 
fața lui Hunt că „nu avem vaccinuri 
care împiedică transmiterea bolii”, 
ulterior adăugând: „Avem vaccinuri 
care te ajută la sănătate (sic!), dar re-
duc foarte puțin răspândirea”.

Miliardarul cu veleități sanitare 
a conchis:„Avem nevoie de un nou 
mod de a fabrica vaccinurile.”

Altminteri, Gates însuși a subli-
niat importanța cenzurării a ceea ce 
a numit „informațiile false” despre 
noul coronavirus și vaccinuri. El a 
deplâns „ezitarea la vaccinare” și 
„ezitarea de a purta mască”.

În acest scop, miliardarul pasio-
nat de medicină pe pielea altora a 
cerut guvernelor lumii să își „inten-
sifice” controlul asupra conținutului 
de pe rețelele de socializare, criti-
când unele platforme, printre care 
Facebook, că au fost „puțin lente” în 
luarea acestor decizii.

În luna octombrie 2019, 
Fundația Gates a organizat la New 
York EVENT 201, în colaborare cu 
Forumul Economic Mondial (pro-
motorul Marii Resetări), cu Centrul 
Johns Hopkins și cu mari corporații 
transnaționale, o mare simulare ca 
reacție la o presupusă pandemie cu 
un coronavirus. După nici două luni, 
pandemia de CoVID lovea lumea.

Așadar, când Gates vorbește des-
pre noi metode de fabricare a vac-
cinurilor, de înăsprirea cenzurii, de 
zeci de miliarde de dolari aruncați în 
cloaca oMS în plină criză economică 
mondială, sau de riscul unor atacuri 
bioteroriste, omenirea ar trebui să 
tremure. COVID-19 pare să fi 
fost doar preludiul. Urgia de-
abia începe.

Guvernul a mituit presa cu zeci de 
milioane de euro pentru a întreține 
propaganda Covid-19 și minciuna 
că vaccinurile sunt sigure

Încă de la începutul crizei cauza-
te de apariția virusului, sau mai 

bine zis de restricțiile impuse de 
autorități, Guvernul României a 
plătit sume uriașe pentru campa-
nia de informare (propagandă) cu 
privire la criza Covid. 

Guvernul a plătit efectiv cir-
ca 140 de milioane de lei către 

site-urile și televiziunile de știri 
pentru așa-numita campanie de 
informare pe tema CoVID. 

Considerăm că Grupul de Co-
municare Strategică și CNA-ul 
trebuie să intervină urgent pen-
tru amendarea drastică și chiar 
închiderea imediată a posturilor 
și site-urilor care propagă această 
minciună guvernamentală cu 
FoARTE PUȚINE EFECTE AD-
VERSE ale vaccinului anti-Covid. 
Care este părerea unui medic real, 
nu a unuia plătit să mintă, privind 
vaccinul anti-Covid-19?

Prof. francez Eric Caumes a 
provocat un cutremur în lumea 
medicală afirmând că nu a văzut 
niciodată așa de multe efecte ad-
verse la un vaccin, ca la cel Pfizer

„Nu am văzut niciodată o 
frecvență atât de mare a efec-
telor secundare pentru un vac-
cin”, spune șeful secției de boli 
infecțioase de la Pitié-Salpêtrière.

Pentru cei care nu știu, Pitié-
Salpêtrière din Paris este cel mai 
mare spital din Franța și unul 
dintre cele mai mari din Euro-
pa, afiliat Universității Sorbona, 
una dintre cele mai cunoscute 
universități din lume.

Controversatul producător al 
unuia dintre vaccinurile ARN îm-
potriva Covid, Pfizer, recunoaște 
chiar în prospectul acestuia:  
“Se poate ca acestea să nu fie toa-
te efectele secundare posibile ale 
vaccinului Pfizer-BioNTech CO-
VID-19. Pot apărea efecte secun-
dare grave și neașteptate. Vac-
cinul Pfizer-BioNTech COVID-19 
este încă în teste în studiile clini-
ce.” In plus, în ultima versiune a 
prospectului vaccinului Pfizer, la 
unele efecte secundare apare de-
taliul “Unele cazuri au avut un 
rezultat fatal.“ Cu asa prospect, 
nimeni nu mai poate promova 
aceste seruri ca fiind sigure! Cum 
se pot numi altfel decât mincinoși 
toți cei care îl recomandă ca fiind 
sigur, inclusiv Guvernul Româ-
niei? Cine își asumă efectele 
secundare grave și frecvente?

FAKE NEWS de stat: 
“Vaccinul are foarte 

puține reacții adverse”

DOCUMENTAR 
EXPLOZIV:
Efectele secundare ale 
vaccinurilor, strigătele 
de alarmă ale medicilor, 
minciunile statului, 
cifrele falsificate, totul 
este dezvăluit
Vezi aici > https://bit.ly/32ozHqy



Directorul executiv al companiei Bayer rupe tăcerea: 
Vaccinurile cu ARnm sunt TERAPIE CELULARĂ ȘI 
GENICĂ. Sunt comercializate ca “vaccinuri” doar 
pentru a fi pe placul publicului. 

Președintele diviziei farmaceuti-
ce a companiei Bayer a declarat 

în fața “experților” internaționali, 
în timpul unei conferințe globaliste 
pe teme de sănătate, că vaccinurile 
cu ARNm CoVID-19 sunt, într-
adevăr, “terapie celulară și genetică” 

comercializate ca “vaccinuri” pen-
tru a fi pe placul publicului, potrivit 
LifeSite News.

Stefan oelrich, președintele 
diviziei farmaceutice a companiei 
Bayer, a făcut aceste comentarii 
în cadrul Summitului Mondial al 

Sănătății din acest an, care a avut 
loc la Berlin în perioada 24-26 
octombrie și a găzduit 6.000 de 
persoane din 120 de țări. 

Detalii > https://bit.ly/3rraInK
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Oxid de grafen în 
vaccinurile anti-
Covid, depistat 
de testele de 
microscopie 

INUTILITATEA 
VACCINĂRII: 
Germania a 
intrat în COLAPS 
SANITAR, deși are 
peste 70% rată  
de vaccinare

Chimicalele toxice din vaccinul Pfizer. Un denunțător 
al companiei rupe tăcerea: conține o enzimă numită 
LUCIFERAZĂ. Am lucrat cu sute de mii de unități care 
au nuanța fluorescentă albastră a lichidului.

 ANDREI NICOLAE, Active News

Flacoanele de vaccin Pfizer/BioN-
Tech strălucesc în albastru fluo-

rescent și conțin o enzimă numită 
luciferază, a declarat un inspector de 
calitate al companiei farmaceutice 
pentru LifeSiteNews într-un interviu 
realizat săptămâna trecută.

“Vaccinul strălucește, cel puțin cel 
al Pfizer”, a declarat Melissa Stric-

kler, care a lucrat pentru gigantul 
farmaceutic timp de aproape 10 ani. 
“Arată ca și cum cineva a luat un 
bețișor luminos albastru, l-a spart 
și l-a pus în flacon, dar numai dacă 
există lumină și este în jurul unui 
fundal întunecat”.

Strickler, care a lucrat la marea 

fabrică Pfizer din McPherson, Kan-
sas, a declarat că a inspectat “sute 
de mii de unități” de vaccinuri în ca-
riera sa în cadrul companiei “și nu 
a văzut niciodată ceva care să facă 
asta, nici pe departe”. De obicei, 
lichidul din flacoane este limpede 
ca apa, a spus ea, dar a fotografiat 
flacoanele atunci când a observat 
nuanța fluorescentă albastră a li-
chidului și s-a interesat de acest in-
gredient la superiori.

Strickler a spus că a auzit un 
medic descriind codurile pentru 

ingredientele din vaccinuri, inclusiv 
codurile SM102 pentru luciferază, o 
enzimă care strălucește în întuneric 
produsă în licurici, plante și pești și 
care este folosită în cercetările de 
bioluminescență. În funcție de dife-
ritele substanțe chimice cu care este 
amestecată, luciferaza va străluci în 
culori diferite.

De exemplu, într-un raport pu-
blicat în 2020 în revista Nature 
Scientific Reports a fost identificată 
o luciferază de un albastru 
strălucitor, care este vizibilă doar 
sub lumini UV cu anumite lungimi 
de undă.

Strickler a declarat pentru Life-
Site că a trimis un e-mail companiei 
și a întrebat dacă luciferaza se află 
în vaccinul Covid și i s-a spus că a 
fost “folosită doar în testarea vac-
cinului”, dar nu va fi inclusă în pro-
dusul final. “Dar, după cum văd eu 
lucrurile, totul este experimental”, 
a spus Strickler.

“Nici măcar nu am văzut încă 
etichetele Comirnaty puse pe fl-
acoanele din acea fabrică”, a spus 
Strickler, referindu-se la denumi-
rea comercială a vaccinului pe care 
Food and Drug Administration 
(FDA din SUA) a aprobat-o în au-
gust. “Din câte știu, toată lumea 
primește încă acel produs original 
Emergency Use Authorization”.

Luciferază (Luciferase)
Cf. wikipedia, luciferaza este un 
termen general pentru o clasă de 
enzime oxidative care catalizează 
o reacție însoțită de emisia de 
lumină, bioluminiscența. Cel mai 
cunoscut este licuriciul luciferaza, 
în special licuriciul Photinus pyra-
lis. Numele enzimei provine de la 
cuvântul Lucifer (aducătorul de 
lumină). De asemenea, Lucifer este 
îngerul căzut, diavolul din Biblie.  

Detalii > https://bit.ly/3o5VLVT

Ce conține 
vaccinul?
Luciferază.

Medic legist: Au fost foarte puține 
cazurile care puteau fi încadrate 
la deces de Covid-19

Ce conține vaccinul

Detalii > https://bit.ly/3cYMqcb

Cercetători din Spania au des-
coperit că „vaccinul” anti-Covid de 
la Pfizer-BioNTech conține oxid de 
grafen, o substanță foarte toxică!

o echipă de cercetători de la 
Departamentul de Inginerie al 
Universității din Almeria a publi-
cat un raport intitulat „Detectarea 
oxidului de grafen în suspensie 
apoasă: Studiu observațional în 
microscopie optică și electronică”.

În acest studiu, cercetătorii 
spanioli au descoperit că fiecare 
doză de „vaccin” Pfizer pe care 
au examinat-o conținea aproxi-
mativ 747 de nanograme de oxid 
de grafen. Asta înseamnă că mai 
mult de 99% din principiul activ al 
vaccinul Pfizer este alcătuit doar 
din oxid de grafen.

Rezultatul analizei: oxidul 
de grafen este o toxină care 
declanșează formarea de trom-
bi și coagularea sângelui. De 
asemenea, are un impact asupra 
sistemului imunitar. oxidul de 
grafen acumulat în plămâni poate 
avea un efect devastator.

“Nu există nici un 
motiv care să justifice 
prezența oxidului de 
grafen în vaccinuri, 

decât acela de a ucide 
oameni”

Detalii > https://bit.ly/3I4R8n9

Germania a transferat în 
străinătate primii pacienţi 

CoVID-19, în timp ce al patrulea 
val al pandemiei pune o mare pre-
siune pe sistemul său sanitar, care,  
deşi are secţii de ATI bine echipate, 
se confruntă cu problema persona-
lului medical insuficient, relatează 
agenţia EFE joi, când Germania a 
înregistrat peste 65.000 de noi ca-
zuri de CoVID-19, un nou record 
zilnic.

Situatia este similară si in 
alte tari din Europa: Vaccinată în 
proporție de 76%, Danemarca in-
troduce masca sanitară obligato-
rie, odată cu creșterea numărului 
de infectări. Irlanda instituie din 
nou restricții CoVID-19, deși 
93% din populația adultă este 
complet vaccinată. Cu o rată de 
vaccinare de 84%, olanda impune 
noi restricții anti-Covid după 
creșterea accelerată a numărului 
de infectări. Ce demonstrea-
za asta dacă nu inutilitatea 
vaccinării?

Luciferaza nu 
apare pe etichetă

Cum se intreține psihoza Co-
vid-19? Prin exagerarea zilnică 

a numărului de decese puse in sea-
ma virusului. 

Prof. univ. dr. Valentin Iftenie, 
medic primar legist la Institutul 
de Medicină Legală „Mina Mi-
novici” din București, susține că 

puține au fost cazurile în care de-
cesele constatate de el au putut să 
fie încadrate la „deces Covid-19”. 
El a explicat în cadrul emisiunii 
Mădălin Ionescu Show de la Me-
tropola TV modul în care este tre-
cut pe certificatul de des motivul 
decesului, relatează Știri pe Surse. 

„Noi ne bazăm pe elemente rea-
le. Noi trebuie să facem printr-o 
expertiză un mijloc de probă.

Peste tot se folosește cuvântul 
cazuri. Instituția medico legală a 
efectuat autopsii în conformitate 
cu ce am arătat. Până acum numai 
la institutul din București au fost 
făcute mai mult de 150 de autopsii 

la cazuri care prezentau și această 
infecție pentru că la noi vin doar 
acele cazuri prevăzute în codul de 
procedură penală. Celelalte autop-
sii ar trebui făcute la alte instituții 
medicale. Testele pe care noi le fa-
cem sunt pe preparate de plămân. 
Dacă ei confirmă diagnosticul, noi 
nu-l putem infirma. […]

Noi am făcut autopsii în aceste 
cazuri. Sigur că s-au acumulat o 
serie de date… Deci cam peste 150 
de cazuri au fost făcute la Institu-
tul din București. Deci aceste cazu-
ri confirmate cu Covid-19, analiza 
noastră nu se face numai macros-
copic (ce văd eu), ci se face și prin 

analiză medicală microscopică. 
Datele mele, care au fost la apro-
ximativ 7, nu a identificat această 
microtromboză.

Puține au fost cazurile în care 
puteau fi încadrate la deces de Co-
vid-19 din câte cazuri au ajuns la 
mine. Au fost foarte puține.

Dau un exemplu: un individ e 
victima unui accident rutier, dar 
care, la final, a făcut infecția Co-
vid-19. Credeți că noi o să scriem că 
a murit prin infecție? Nu! Cauza de 
deces este politraumatism din tra-
fic rutier. Așa se procedează la noi.”

Detalii > https://bit.ly/31lplxy

UCIS PENTRU ADEVĂR!
Biochimistul german Andreas 

Noack a fost ucis la nici 2 zile 
de cand a publicat (la sf. lunii noie-
brie 2021) un video cu rezultatele 
unui studiu prin care arata ca vac-
cinurile anti Covid contin hidroxid 
de grafen, o substanta extrem de 
toxica pentru organism.

Acest lucru are atât de mult 
sens și este terifiant la mai mul-
te niveluri: „De aceea sangele 
se coagulează si se fac daune 
masive în interiorul venelor, 
arterelor și capilarelor tale. De 
asemenea, oamenii mor atât de 
repede dacă vaccinul este injec-
tat direct într-o venă. Și de asta 
sportivii cad ca muștele. Și tot 
din cauza asta corpul este inun-
dat de inflamații. Sunt sfâșiați, 
la nivel atomic, în interior.”

Vedeti aici marturia soției lui 
https://bit.ly/3omokOS

Detalii > https://bit.ly/3pfC1yD



DOCUMENTAR RĂSCOLITOR. 
Scopul Planului Covid este unul 
singur: TOTALITARISMUL 
MONDIAL. Demascarea făcută de 
marii savanți ai lumii 

Operațiunea Omicron: Conspiratorii Marii 
Resetări declanșează Al II-lea Covid Mondial

Aveți în acest scurt film do-
cumentar nume dintre cele mai 
mari pe plan mondial în domeniul 
epidemiologiei și virusologiei, 
savanți cu adevărat, nu glugi la 
cocenii lui Arafat, ca Gheorghiță 
și răspândacii lui. Aceștia sunt 
oamenii către care trebuie și către 
care se uită orice om inteligent al 
planetei în acest moment.

Dr. Sucharit Bhakdi - viruso-
log: „Au planificat acest lucru, 

totul este planificat. De ce au pla-
nificat aceasta situatie? Nu știu și 
nici nu cred că vreau să știu.”

Michael Yeadon - fost cerce-
tator șef Pfizer: „Acest sistem este 
construit folosind minciuni și este 
astfel modelat cu un scop și cred 
că acest scop este controlul com-
plet totalitar și mai cred că scopul 
acestuia este depopularea lumii”.

Detalii > https://bit.ly/3IiE4uq

Panica trebuie întreținută zi de zi, ceas 
de ceas și în proporție de masă. Dictatura 
nu se menține cu dezmierdări, ci cu te-
roare. Să nu îi lași bietului om nici o clipă 
de liniște. Nici o cirtă de reflecție. Nici un 
moment de bucurie. Mai ales în pragul 
Sărbătorilor.

Serialul horror cu care este îngrozită 
populația planetei continuă neabătut. A 
fost lansat un nou episod de succes: omi-
cron. În fața noii amenințări, Europa 

și America se baricadează disperate. 
Pasămite, niciodată amenințarea nu fu 
mai mare. Premierul belgian Alexander 
De Croo merge până acolo încât declară 
că omicron este atât de devastator încât 
ar trebui botezat CoVID-21. Covidul 21 
va fi spărios sau nu va fi deloc. Iar Frank 
Ulrich Montgomery, președintele world 
Medical Association, este cutremurat de 
revelația că noua tulpină ar putea fi la fel 
de periculoasă ca Ebola. Ce este de făcut? 

Simplu: mai întâi trebuie ucis Crăciunul. 
Toate târgurile de Crăciun trebuie închi-
se și oamenii băgați înapoi în case, spune 
Montgomery. 

În al doilea rând, trebuie vaccinat tot ce 
mișcă. Cu forța dacă e nevoie. „Știm astăzi 
că va trebui să continuăm să vaccinăm lu-
mea timp de ani de zile de-acum încolo.” 
omicron este „glasul de trâmbiță” care 
cheamă lumea la vaccinare.

În tot acest proces de amorsare a unui 

noi psihoze, cine să stea să-i mai asculte 
pe doctorii de la Pretoria, cei care l-au 
descoperit pe omicron? Barry Schoub, 
președintele Comitetului Ministerial 
Consultativ pentru Vaccinuri din Africa 
de Sud, a declarat duminică la Sky News 
că deși noua tulpină se răspândește cu 
rapiditate, nu s-a înregistrat o creștere 
a spitalizărilor. „Cazurile care s-au pro-
dus până în prezent au fost toate cazuri 
blânde, cazuri (cu gravitate) de la ușor la 

moderat, iar acesta este un semn bun.”
„Să ascultăm de experți!”, ne învață 

noua dogmă. Dar cine sunt experții de 
care trebuie să ascultăm? omicron este 
ultimul truc pe care magicianul îl mai are 
la dispoziție în joben. De aceea, numărul 
trebuie să fie teribil. „Marea bombă a 
serii!”. Să țintuiască și să cutremure 
asistența, ca niciodată de la începutul 
spectacolului, în 2019.

Adrian Pătrușcă

Nu trece o zi să nu auzim de cazuri de moarte suspectă, 
din senin, oameni de toate vârstele se prăbușesc și mor.

MOARTE SUBITĂ:  
Oamenii vor cădea ca muștele.  

Moartea subită a unui preot, a 
unui jandarm și unui polițist, cu toții 
în floarea vârstei și fără anteceden-
te medicale. Trei slujitori ai Patriei, 
de meserii diferite, dar toți aflați 
în floarea vârstei, au decedat subit 
în ultimele luni, aparent din senin, 
moartea lor având un mare impact 
asupra comunității în sânul căreia 
au trăit și au lucrat.

Jandarmul Dragoș-Veronel 
Drăghici de 47 de ani din Călărași a 
fost găsit căzut în propria-i locuință 

sâmbătă pe la ora 14:30, când deja 
nu mai avea semne vitale.

Un alt caz a fost cel al Preotului 
Mihai Cătălin Boșomoiu, slujitor din 
2020 în cadrul Parohiei Ungureni 
din Arhiepiscopia Târgoviștei, a fost 
condus pe ultimul drum de familie, 
de tot satul său, Cicănești, din Cur-
tea de Argeș.

Sorin Chiric, un polițist de 37 de 
ani din Tecuci, județul Galați, a mu-
rit fulgerător în dimineața zilei de 20 
aprilie, fiind găsit în stop cardio-res-

pirator, în mașina personală, al cărei 
motor era pornit. Din păcate, deși a 
fost resuscitat până la spital, medicii 
nu i-au mai putut salva viața.

In data de 24.05.2021, un bărbat 
în vârstă de aproximativ 40 de ani 
a decedat în autobuzul nr. 104 din 
București, informează Știripesurse. 
omul pur și simplu s-a prăbușit, sub 
ochii celorlalți călători.

Ion Runceanu, un român origi-
nar din Brașov, care locuia la Suz-
zara, în Italia, a murit subit la doar 
57 de ani, după ce i s-a făcut rău din 
senin la serviciu. Bărbatul termina-
se tura și se pregătea să plece acasă 
când s-a prăbușit din picioare în fața 
unui coleg de muncă. 

Căutați și vedeti, sunt zeci de 
astfel de cazuri menționate însă 
doar în presa nefiltrată, nici o po-
menire la marile trusturi! Dovada >  
https://bit.ly/3lz27eP
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Anchete și opiniiADEVăRUL DESPRE CRIZA CoVID

ilegal, în afara prospectului, pentru 
diferite forme de durere neurologică 
(în special migrene) şi tulburare 
bipolară - chiar dacă s-a dovedit 
a fi ineficient în tratarea acestor 
afecţiuni. De fapt a fost chiar toxic în 
anumite cazuri, potrivit Therapeu-
tics Initiative, un grup independent 
de cercetare a medicamentelor de la 
Universitatea British Columbia.

Drept consecinţă a com-
portamentului infracţional 
persistent (!!!), în septembrie 
2009 compania Pfizer a semnat 
un aşa-numit ”acord de integrita-
te”, prin care firma accepta să fie 
supravegheată de către Departa-
mentul pentru Sănătate al SUA. 
Acordul de integritate impunea, 
printre altele, ca Pfizer să transpa-
rentizeze plăţile în numerar către 
”colaboratori”. Potrivit cotidianului 
New York Times, doar în ultimele 
şase luni ale anului 2009, compania 
Pfizer a plătit aproximativ 20 de mi-
lioane de dolari către 4.500 de me-
dici şi alţi profesionişti din domeniul 
medical din Statele Unite, plus 15,3 
milioane de dolari către 250 de cen-
tre medicale academice şi alte gru-
puri de cercetare. Numeroase plăţi 
similare au fost înregistrate şi în afa-
ra graniţelor, inclusiv în România, 
unde sute de medici au beneficiat de 
”sponsorizările” marca Pfizer. 

ADRIAN ONCIU Mediafax

Ce nu ştiaţi  
(şi trebuie să 
aflaţi) despre 
Pfizer

Corporația Pfizer nu au fost 
niciodată un reper din punct de 

vedere etic. Dimpotrivă chiar.

De pildă, în 2004 firma a retras 
de pe piaţă analgezicul Bextra, pro-
movat, în mod iresponsabil, prin 
mituirea unor medici, pentru multe 
alte afecţiuni în afara celor trecute în 
prospect (adică tratarea artritei şi a 
durerilor menstruale). Drept urma-
re, pacienţii au riscat atacuri de cord, 
accidente vasculare cerebrale şi for-
marea unor cheaguri de sânge. La 

momentul respectiv dosarul a fost 
închis fără zgomot de cătuşe (cum 
altfel în cazul corporaţiilor?), iar 
Pfizer a plătit în 2009 cea mai mare 
amendă penală din istoria SUA: 
2,3 miliarde de dolari pentru 
promovarea şi prescripţia 
incorectă a unui medicament. 
Procurorii au declarat că amenda 
reflectă ”dimensiunea şi gravitatea” 
actelor comise de Pfizer. Tom Perre-
lli, procurorul general asociat: ”Este 
o victorie pentru public asupra celor 
care încearcă să obţină un profit 
prin fraudă”.

Scandalul în care Pfizer a fost 
implicat cu analgezicul Bextra şi 
mituirea doctorilor-colaboratori nu 
este, din păcate, nici pe departe unul 
singular în ultimii 20 de ani.

În 2007, Pfizer a plătit o amendă 
penală de 34 de milioane de dolari şi 
a pledat vinovat într-o investigaţie 
a procurorilor legată de recoman-
darea hormonului de creştere Ge-
notropina în diverse afecţiuni nein-
cluse în prospect. În 2004, tot Pfizer 
a plătit 430 milioane dolari pentru 
soluţionarea acuzaţiilor penale şi a 
răspunderii civile după practici frau-

duloase de marketing cu privire la 
medicamentul Neurontin. Dezvoltat 
iniţial în scopul tratamentului epi-
lepsiei, Neurontin a fost promovat 

Pfizer a plătit în 
2009 cea mai mare 
amendă penală din 

istoria SUA: 2.3 
miliarde de dolari! 

MEDIAFAX cenzurează articolele 
jurnalistului Adrian Onciu despre 
corupția corporației Pfizer

Agenția de știri Mediafax i-a cenzurat 
jurnalistului Adrian onciu, angajat al 
redacției și editorialist de mare cali-
bru, un articol de investigație despre 
dosarul de corupție privind modul în 
care șefa Comisiei Europene, Ursula 
von der Leyen, a comandat anume de 
la Pfizer, cu șeful căruia se întreținea 
prin SMS-uri trimise de pe telefonul 
personal, vaccinuri Covid în valoare 
de 36 MILIARDE DE EURo, bani 
plătiți din taxele și impozitele contri-

buabililor europeni. Ursula von der 
Leyden este anchetată în prezent de 
ombudsman-ul europen pentru refu-
zul de a preda mesajele cu șeful Pfizer, 
Albert Bourla dar, în urma acestui ar-
ticol ar trebui investigată și de Procu-
rorul european, Laura Codruța Kove-
si. Articolul de investigație semnat de 
Adrian onciu a rezistat pe pagina web 
a Mediafax doar două zile.  Ulterior, 
reclamă jurnalistul, i-au fost rase toate 
articolele de pe site-ul Mediafax. 

Jurnalistul bănuiește presiuni directe 
din partea industriei Big Pharma și 
presiuni indirecte din partea Amba-
sadei SUA a administrației vacciniste 
Biden care poate apăra interesele de 
miliarde de euro al firmei Pfizer, în 
special. La modul cum a început să 
prezinte „realitatea” „cel mai bun site 
de știri” - prin CENZURă - este foarte 
posibil ca Mediafax să-și schimbe în 
curând denumirea în MediaVax.

BOMBĂ: Pfizer a 
modificat rezultatele 
studiilor clinice  
ale vaccinului Covid

Pfizer a modificat datele din rezultatele 
studiilor clinice ale vaccinului anti-Covid și 
i-a concediat pe cei care s-au plâns la FDA 
de problemele datelor studiului, potrivit unei 
investigații a BMJ (British Medical Journal 
- Publicația Asociației Medicilor Britanici), 

conform unei surse din interior (whistle-
blower) care a documentat și deconspirat 
practicile neștiințifice și lipsite de orice etică 
de cercetare. Nu ar fi ceva nou în Mo-ul mult 
aplaudatei companii. Pfizer a plătit în trecut 
sute de milioane de dolari în amenzi penale 

pentru practici nelegale și alte sute de milioa-
ne pentru publicitate agresivă sau șpăgi mas-
cate către medici din întreaga lume, inclusiv, 
desigur, din România, după cum amintește 
și Mediafax. 

Detalii > https://bit.ly/31kO2dv



O listă impresionantă de sportivi din întreaga lume 
decedați sau schilodiți de vaccin și un video pe măsură.  
Mai multe publicații scriu despre numărul neobișnuit 
de mare de jucători care s-au prăbușit pe teren

Ziarul german Berliner Zei-
tung a publicat un material care 
încearcă să răspundă la mo-
tivele pentru care „un număr 
neobișnuit de mare de jucători 
de fotbal profesioniști și amatori 
s-au prăbușit [pe teren] în ulti-
ma vreme”, arată Summit News. 

ActiveNews a găsit și alte două 
liste care circulă în presa străină 
sau în spațiul online românesc. 
Lista impresionantă rezultată, 
pe care o publicăm inclusiv cu 
trimiteri active către cele mai 
multe cazuri, este departe de fi 
completă. De exemplu, la începu-

tul lunii, un tânăr fotbalist de 26 
de ani, Grant Hill, a murit subit 
„din cauze necunoscute”. Decesul 
lui nu figurează pe aceste liste. În 
baza articolului găsiți și o filmare 
cu diferite cazuri de acest gen pe-
trecute de la începerea Vaccinării 
Mondiale.

Detalii aici > https://bit.ly/31y1zOY
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VICTOR RONCEA, Active News

Medicii Alexandru Rafila și 
Adrian Streinu-Cercel au 

încasat de la compania Pfizer - co-
producătoarea vaccinului Pfizer/
BioNTech - Comirnaty, injectat 
în masă în România - sute de mii 
de lei în ultimii ani, conform do-
cumentelor disponibile pe site-ul 
Agenției Naționale a Medicamen-
telor și consultate de ActiveNews. 

Cazul 
încalcă 
deontologia 
profesională 
și îi aruncă 
în incompa-
tibilitate ca 
promovatori 

ai vaccinurilor realizate chiar 
de cei care i-au plătit. Colegiul 
Medicilor și Agenția Națională de 
Integritate ar trebui să se sesizeze 
automat. 
Dacă cei doi 
au militat în 
sferele înalte 
ale coman-
damentului 
anti-Covid 
și pentru 
cumpărarea vaccinurilor de la 
firma Pfizer, cazul trebuie să intre 
și în atenția DNA.

Site-ul Agenției Naționale 
a Medicamentelor aproape s-a 
blocat după ce o informație online 
s-a viralizat rapid - „Peste 3000 
de doctori romani, sponsorizați de 
Pfizer!” suna avertismentul însoțit 
de linkul către sponsorizările 
primite de medici din România 
în 2019. Cifra este defapt cu 
mult mai mare. 3944 de cadre 
și instituții medicale au fost 
sponsorizate de Pfizer cu sume de 
milioane de lei numai în 2014!

Detalii si dovezi https://bit.ly/3okCLmO

Vacciniștii 
Streinu-Cercel 
și Alexandru 
Rafila sunt plătiți 
de ani de zile de 
compania PFIZER 
prin sponsorizări 
grase de sute de 
mii de lei alături 
de alți peste 5000 
de medici din 
România

Mărturie tulburătoare a unui brancardier despre ce se întâmpla în  
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Oradea: Mureau cu zile! Vezi VIDEO

Detalii > https://bit.ly/2ZWlKG8 

Jurnalista Claudia Marcu, 
de la ziarul Național, a re-

dat o mărturie tulburătoare 
a unui fost membru al perso-
nalului sanitar din Spitalul 
Clinic de Pneumoftiziologie 
Oradea: Pacienți lăsați să 
moară singuri în saloane, 
oxigen administrat în exces, 
tratamente psihotrope și, în 
general, fabrica perfectă de 
morți Covid. Așa descrie sis-
temul un brancardier, de pro-
fesie inginer electromecanic, 
care a ajuns, din întâmplare, 
să lucreze 6 luni într-un spital 
Covid, din decembrie 2020 
până în mai 2021. ”Sunteți 
niște criminali”, le-a spus 
brancardierul medicilor și 
asistentelor din spital.

Cristian Cernat, un inginer 
electromecanic în vârstă de 28 de 
ani, a ajuns, printr-o conjunctură, 
să lucreze temporar ca brancar-
dier în Spitalul Clinic de Pneu-
moftiziologie oradea. Ceea ce a 
văzut acolo l-a marcat pe viață. 
Deși lua un salariu bunicel, de 
6.000 de lei pe lună, nu a putut să 
tacă și a intrat în conflict cu me-
dicii și asistentele de acolo, cărora 

le-a și spus că sunt niște crimina-
li, pentru că îi omoară pe pacienți. 
Cum să auzi ce se întâmplă în 
spitalele Covid, când nimeni din 
sistem nu-și riscă salariile cu 
sporuri de 85%? Un medic spe-
cialist pleacă acasă cu 30.000 de 
lei pe lună, un medic rezident cu 
13.000 de lei, o asistentă cu 9.000 
de lei, iar o infirmieră, cu 5.000 
de lei. Ce fac pentru acești bani? 
Probabil ce li s-a ordonat.

”Mulți se plângeau în spital și se 
plâng și acum că le ard plămânii. 
Le dădeau oxigen la maxim 
pacienților, că noi, brancardierii, 
reglam oxigenul, la indicația me-
dicilor. Și le dădeam 15 litri de oxi-
gen pe minut, ceea ce este enorm. 
Îmi spuneau pacienții că îi ustură, 
că nu au aer, că se simt amețiți, că 
nu au vlagă. De câteva ori le-am 
redus eu presiunea oxigenului. 
Erau oameni de 80-90 de ani care 
își dădeau masca de oxigen jos, 
pentru că le făcea rău. Oxigenul 
începea să fie administrat din ca-

mera de primire. Așa spunea me-
dicul, chiar dacă pacienții spuneau 
că nu au nevoie. Dacă aveau sub 
95% saturație începeau să le dea 
oxigen. Toți veneau în Ambulanță 
cu oxigenul. Apoi pe salon iar oxi-
gen. Iar medicii nu știu de unde 
scoteau cifrele, că la unii îmi spu-
nea să le pun 8 litri pe minut, la alții 
10, la alții 15, fără să facă o analiză 
a concentrației gazelor din sânge. 
După ce le băga oxigen, starea 
pacienților începea să se degrade-
ze, nici vorbă să se facă bine. Eu aș 
vrea din tot sufletul să dau de per-
soane pe care eu le-am internat și 
să stau de vorbă cu ele acum, după 
câteva luni, chiar sunt curios dacă 
mai trăiește cineva”, ne-a declarat 
Cristian Cernat, fost brancardier 
la Spitalul Clinic de Pneumofti-
ziologie oradea.

Brancardierul angajat tem-
porar pe post se lega tot timpul 
de medici și de asistente că nu-și 

făceau treaba și că le dădeau se-
dative pacienților. ”M-am luat 
de asistente că le băgau medica-
mente psihotrope pacienților Co-
vid. Le spuneam că este normal 
să fie agitat pacientul dacă ele 
i-au băgat nu știu ce în el, pentru 
că atunci când a venit nu avea 
nimic. A venit într-o zi un bărbat 
tânăr, de 30 și ceva de ani, pe pi-
cioarele lui, și după tratament, 
în două-trei ore a murit, deși nu 
avea alte boli. Nu știu ce trata-
ment i-au dat, dar eu nu l-am 
auzit să tușească, nu avea oxi-
gen. Omul a spus că nu se simte 
bine și că-l doare spatele”, ne spu-
ne Cristian Cernat.

Deputatul independent Mi-
hai Lasca l-a prezentat pe pagi-
na sa de Facebook pe Cristian 
Cernat și i-a redat mărturia  
(video mai jos).

Video aici > https://bit.ly/3lBh93D

Masacrul din spitale: Le dădeau 
oxigen la maxim pacienților 
până le ardeau plămânii

Victimele protocoalelor morții și ale vaccinurilor

”Veneau pe picioarele 
lor și mureau în 
două-trei zile”

Documentar german: „Mii de oameni 
au murit după vaccinarea Covid”

Pagina de Facebook 
Timișoara Fără Mască prezintă 
un documentar german, reali-
zat și tradus în limba română 
de KLA TV,  despre „cum 
arată în realitate bilanțul după 
vaccinările Corona”.

„Acest documentar arată 
ce s-a întâmplat în azilurile de 
bătrâni din Germania după 
vaссinarea Corona. Cifrele 
oficiale ale Institutului Paul-
Ehrlich și ale Agenției Europe-
ne pentru Medicamente (EMA) 
sunt extrem de alarmante. 
Deoarece aceste cifre sunt as-
cunse sau minimalizate de către 

mass-media, „Apelul urgent 
de trezire” difuzat aici este un 
apel către toți oamenii pentru a 
scoate la lumină faptele șocante 
prezentate în emisiune. Un do-
cumentar cu date din Germa-
nia, dar putem să ne gândim că 
și la noi situația nu este foarte 
diferită. Data publicării docu-
mentarului în Germania a fost 
luna aprilie. Între timp, cifrele 
sunt, bineînțeles, mult mai alar-
mante. Vizionați și distribuiți!”, 
scrie sursa citată.

Detalii > https://bit.ly/3EnQqyM



Pr. Partenie: Îmi pare 
nespus de rău pentru 
cei care promovează 
vaccinul, preparatul 
demonic, din care loc 
și provine, deoarece 
și-au semnat 
duhovniceasca lor 
condamnare. 

Arhimandritul Partenie (Par-
thenios), Starețul Mănăstirii Sfân-
tul Pavel din Sfântul Munte Athos, 
a spus referitor la vaccin că este o 
înșelăciune, că Sfinția Sa nu și-l 
va face și nici nu dă binecuvântare 
niciunuia dintre ucenicii săi să și-l 
facă, pentru că se potrivește prea 

mult cu cele spuse în Apocalipsa, 
în capitolul 13, unde se vorbește 
despre pecetluire și despre faptul 
că cei care nu se pecetluiesc nu 
vor mai putea să facă nimic, nici 
să cumpere, nici să vândă. Deși nu 
se întâmpla încă chiar la fel, nu se 
poate să nu vezi asemănările. 

Este și o mare batjocură felul în 

care, înainte de a ți se face 
acest vaccin, ești pus să semnezi 
o declarație că ți-l faci pe pro-
pria ta răspundere. Adică, cei 
care l-au produs sunt scutiți de 
orice răspundere prin aceasta 
declarație, care este o adevărata 
batjocură la adresa noastră. 

Nu vă vaccinați. 
Este o înșelăciune!

“Întreaga poveste a 
coronavirusului nu este 
altceva decât planul forțelor 
demonice, care constituie 
așa-numita globalizare și 
care are ca drept obiectiv 
să conducă societatea 
umană spre primirea peceții 
Antihristului, adică cipul 
cu numărul 666, care va 
fi implantat în corpurile 
noastre sub pretextul 
vaccinului împotriva 
coronavirusului.” 

Mitr. Ambrozie de Kalavryta

Pr. Iovita Vasile

Nu primiţi certificatul verde, 
chiar dacă vi se aduce acasă şi vi 
se acordă cu multă înlesnire. Cele 
trei pătrăţele din colţuri conţin ci-
frele apropriate de diavolul, 666. 
Primindu-le, e ca şi cum am fi de 
acord cu ele. Sataniştii zilei vor să 
distribuie certificatele la cât mai 
multă lume, deoarece vor să ne 
înrobească pe toţi. 

Putem trăi şi fără certifica-
te, noi n-avem de dovedit nimic 
nimănui. De la diavolul şi de la slu-
goii săi nu primim absolut nimic, 
indiferent cât de meşteşugit şi de 
atractiv îşi ambalează ,,darul’’.

Cu noi este Dumnezeu. 
Sataniştii îl au pe tatăl minciunii, 
diavolul. Mai există vreo îndoială 
cu privire la cei care vor birui? Nu. 
Continuaţi să rezistaţi şi nu 
vă temeţi!

Un mic compromis și 
apoi vin toate în lanț

Mărturia 
cutremurătoare 
a unui preot grec: 
“După ce m-am 
vaccinat, lumea 
din jurul meu s-a 
schimbat...”

Acesta este părintele N., 
preotul Bisericii Grecești: 

“Vă voi spune pe scurt experiența 
mea de vaccinare cu prima doză de 
Pfizer. Când mă pregăteam pentru 
vaccinare, Dumnezeu nu m-a lăsat 
să ajung la ea și mi-a trimis tot fe-
lul de semne.

In fine, după ce m-am vac-
cinat, lumea din jurul meu s-a 
schimbat. La ieșire, dintr-un 
motiv oarecare, nu mi-am putut 
pune camilafca preoțească pe 
cap - m-am simțit jenat și intimi-
dat, așa că am ținut-o în mâini. 
Când am ajuns acasă, m-am dus 
la baie să mă spăl pe față, și când 
m-am văzut în oglindă, am fost în-
grozit de expresia  faței mele.

A doua zi m-am dus la 
cumpărături la supermarket. Din 
moment ce acest lucru s-a întâm-
plat după  Sărbătoarea de Paști, 
am salutat, ca de obicei, vânzătorii 
cu cuvintele “Hristos a Înviat!” și 
ei răspundeau  “Adevărat a Înviat”. 

Am descoperit că salutul de 
Paște îmi provoacă acum un puter-
nic sentiment de rușine. Această 
conștientizare ciudată m-a întris-
tat până în adâncul inimii!

o zi mai târziu, m-am dus să vi-
zitez un preot pe care îl știam - nu 
pentru a sluji, ci doar pentru a mă 
ruga, dar la intrarea în Altar nu am 
simțit nici un tremur pios în sufle-
tul meu, ca și cum ceva ar fi murit 
în sufletul meu. Bucuria pe care o 
simțeam înainte în timpul Sfintei 
Liturghii a dispărut total...

Aveam o senzație stranie, 
aveam senzatia că nu am intrat 
în Sfântul Altar, ci într-o cameră 
obișnuită. Toate astea m-au tulbu-
rat foarte mult, dar în acel moment 
încă nu credeam că vaccinul este 
cauza a tot ceea ce mi se întampla. 
Trăiam un puternic sentiment de 
respingere!

A doua zi, mi-am dat seama că 

aveam o remușcare insuportabilă: 
parcă  un ac îmi strapungea inima 
și eram chinuit  de o durere ce  nu o 
mai trăisem niciodată în viața mea.

I-am spus despre sentimente-
le mele unui arhimandrit faimos. 
M-a consolat spunând că nu s-a 
întâmplat nimic groaznic și că nu 
am nici un motiv de îngrijorare.  
Imediat după ce l-am lăsat, am 
simțit o presiune și mai mare și 
tare mă mustra conștiința, mai 
puternic ca niciodată. 

Din acea zi, am fost copleșit de 
depresie și această stare a durat 
aproximativ 13 zile. Nu puteam  
dormi și nu găseam  liniște, eram 
permanent tulburat, dar fără a 
avea vreo explicație!

Si acum, permiteți-mi să vă  
spun partea cea mai înfricoșătoare:

Diavolul a început să mă 
bântuie! Zâmbetul lui bestial 
îmi apărea tot timpul în fața 
ochilor, la o distanță de  apro-
ximativ 20 de centimetri de 
mine, zi și noapte. Seara, când 
m-am dus la culcare, am simțit 
îmbrățișarea lui îngrozitoare și am 
înghețat literalmente  de groază.  
Repede, pentru a mă prote-
ja de demonii fricii, m-am ri-
dicat și am început să citesc 
Acatistul Maicii Domnului. 
În același timp, mi se părea că sân-
gele meu se încălzește în vene așa 
cum nu mai simțisem niciodată. 
Am simțit ceva străin în mine, 
ceva care avea un fel de putere 
asupra mea, și am simțit groază. 
Mi s-a părut că cineva îmi spusese: 
“Acum îmi aparții, prostule!”

Am ajuns într-un punct în care 
mi-a devenit greu să vorbesc, ca și 
cum mi-aș fi pierdut vocea și toată 
viața mea era  plină de î ntuneric și 
disperare constantă.

Având în vedere acest lucru, am 
început să mă gândesc la posibila 
cauză a stării mele ciudate și înce-
pusem să realizez că este rezulta-

tul vaccinării.
Am spus că am fost în această 

stare, atunci când o familie de 
credincioși  a venit la mănăstire. 
Conversația a fost despre vacci-
nare  și am spus că am luat prima 
doză. Mama acestei familii a stri-
gat: ”Părinte, ești norocos! Te rog 
să renunți măcar la cealaltă doză. 
Mulți oameni care au primit prima 
doză de vaccin nu au mai primit și 
pe a doua.”

De îndată ce mi-a spus aceste 
cuvinte, am simțit că o anumită 
prospețime mi-a înfrumusețat 
sufletul și că binecuvântarea lui 
Dumnezeu era deasupra. 

Și atunci i-am promis lui 
Dumnezeu că nu voi mai lua altă 
doză de vaccin. Din acel mo-
ment, starea mea a început să se 
îmbunătățească treptat și am în-
ceput să simt o anumită bucurie în 
sufletul meu, ceea ce a fost o mare 
mângâiere pentru mine.

Chiar dacă aș vrea, nu ți-aș pu-
tea spune cât de puternică e dure-
rea mea și câte lacrimi am vărsat 
în tot acest timp.

Nu știu dacă este o coincidență 
sau nu, dar exact la 40 de zile după 
prima doză de vaccin, am început 
să simt din nou binecuvântarea lui 
Dumnezeu, seninătate și calm. Am 
avut sentimentul că Dumnezeu 
mă iartă pentru acest păcat, comis 
din ignoranță. Dacă aș fi știut de la 
început ce este vaccinul ăla teribil, 
nu l-as fi făcut...

Nu-mi pot imagina ce mi s-ar 
fi întâmplat dacă aș fi primit o 
a doua doză din acest vaccin. 
Tot ce pot spune este că Sfântul 
Dumnezeu are milă de mine.

În umila mea opinie, acest vac-
cin Pfizer, cu care am fost vaccinat 
inițial, este un fel de “precursor” 
care pregătește oamenii să accepte 
pecetea antihristului.

Sursa > https://bit.ly/3lUz59R

Ce spun duhovnicii

“Iată, acum a 
apărut o boală 
pentru care au 
aflat un vaccin care 
va fi obligatoriu,  
și, ca să-l poată 
face cineva, îl vor 
pecetlui.”

Acestea sunt cuvintele profetice 
ale Sfântului Paisie Aghioritul, 

rostite în urmă cu 30 de ani, întrebat 
fiind despre Sfârșitul Lumii. Găsiți 
asta în cartea sa ”Trezire duhovni-
cească”, publicată de părinții de la 
Schitul Lacu din Sfântul Munte, la 
pagina 195 din ediția din 2006. Ca 
să nu zică cineva că, stai să vezi, că 
Sfântul Paisie n-ar fi spus asta. Ba 
da, a spus asta: că vor găsi o boală și 
pentru ea vor face un vaccin, care va 
fi obligatoriu și ca omul să poată să 
dovedească faptul că și-a făcut vac-
cinul se va ajunge în cele din urmă 
la această chestiune cu implantarea 
de cipuri.

“Daca mama va lăsa copilul să fie vaccinat, este ca și cum 
l-ar da la moarte... Nu primiți acest vaccin și nimic din ce 
aduc nou puterile politice de azi. Totul este la vedere şi 
sunt conştienţi că nu mai au nici un adversar de temut şi 
luptă pentru exterminarea populaţiei, ca cei puţini care 
vor rămâne să se închine lor.” Pr. Ahimandrit Justin Pârvu 

ADEVăRUL DESPRE CRIZA CoVID
tImPul nOu, mIerCurI, 1 DeCemBrIe 20216

Neştiinţa, uitarea şi trândăvia 
sunt cei trei uriaşi puternici şi tari 
pe care se reazămă toată puterea 
potrivnicului. Sfântul Marcu Ascetul



Ce alegem, pâinea sau Crucea?
Cuvântul credinciosuluiADEVăRUL DESPRE CRIZA CoVID

Emanuel Iscru

În aceste momente atât de grele în 
care ni se pun întrebările: ‘Ce ale-

gem? Pâinea sau Crucea? Confortul 
sau nevoința? Viața simplă sau o 
viață modernă? Viața sau moartea? 
Raiul sau iadul?’

Fraților, după 30 de ani de li-
bertate prost înțeleasă și timp 
prețios pierdut, acum suntem puși 
în fața examenului cel mare, de 
care depinde viața noastră veșnică.

Teama de a nu pierde confortul, 
locul de muncă sau de a nu o duce 
greu în viața aceasta trecătoare, 
pe mulți i-a împins la o sinucidere 
lentă (vaccinarea), care determină 
atât pierderea vieții pământești 
într-un ritm accelerat, cât și pier-
derea sufletului.  

Singura noastră scăpare este 
la Dumnezeu. Dar ce vrea Dum-
nezeu de la noi? Pocăință sinceră, 
fraților, schimbarea vieții, accep-
tarea Crucii, răbdare în necazuri, 

nădejdea totală în El, citirea Noului 
Testament și a Scrierilor Sfinților 
Părinți, Spovedania prin care 
noi ne împăcăm cu Dumnezeu, 
ne cerem iertare, ne mărturisim 
păcatele pe care le-am făcut, ne 
pare rău pentru că le-am săvârșit, 
dar să și punem început bun vieții 
noastre.  

Să ținem posturile, căci sunt 
sănătate atât trupească, cât și 
sufletească, să-i iertăm pe cei care 
ne-au făcut rău și să ne silim a le 
face bine, să ne lepădăm de sine, 
să facem milostenie, fiindcă atun-
ci când dai unui sărac, lui Hristos 
Îi dai… Să ascultăm de Cuvintele 
Sale, căci El spune: ‘Fără Mine nu 
puteți face nimic.’, și să nu ne încre-
dem în noi și în mintea noastră.

Să păstrăm curată, cu mare 
grijă, scumpa noastră Credință 
ortodoxă, fără erezii, fără ecume-
nism, căci mare nădejde vom avea 
la Judecată…

Să fim cu luare aminte, să nu 

mai trăim în nepăsare și să venim 
la cunoașterea Adevărului, deoare-
ce acum multe înșelări și pericole 
ne pândesc la tot pasul...

Fraților, faceți tot posibilul 
pentru a ieși cât mai repede din 
acest sistem antihristic. Chemați-
vă rudele acasă, pentru că Sfinții 
și oamenii cu viață Sfântă ne 
avertizează că vin mari suferințe 
peste noi din cauza păcatelor noas-
tre și a faptului că oamenii acceptă 

vaccinarea, în loc să vină la Hris-
tos (în loc să primească Trupul și 
Sângele Mântuitorului Iisus Hris-
tos, Sfânta Împărtășanie, care este 
Medicamentul Dumnezeiesc atât 
pentru sănătatea trupească, cât și 
pentru cea sufletească). 

Retrageți-vă la țară, faceți depo-
zite alimentare, depozit de lemne, 
unelte pentru lucrul pământului, 
semințe de plantat, căutați să aveți 
un duhovnic cu gândire ortodoxă, 
care să fie împotriva vaccinului și 
a ereziilor, fiindcă că sunt vremuri 
grele și înșelătoare.

Și nu uitați: să spuneți cât mai 
des posibil, oriunde vă veți afla, 
această rugăciune, care mare pute-
re are în Fața lui Dumnezeu pentru 
a ne da Sfânt Ajutorul Său:

‘Doamne, Iisuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă 
pe mine, păcătosul/ păcătoasa’ și 
‘Preasfântă Născătoare de Dum-
nezeu, miluiește-mă pe mine, 
păcătosul/ păcătoasa.’

Veți fi dați afară 
de la muncă? 
Hristos ne 
îmbărbătează: 
„Nu vă fie frică!”. 
Nou interviu cu 
Părintele Elpidie 

Extras din Interviul 
Părintelui Elpidie Vaianakis la 
postul de radio Focus FM și re-
porterul Stefanos Damianidis 
în data de 4 -11-2021 (Traduce-
re: Mănăstirea Sfântul Filip – 
Adamclisi)

Iisus ne consolează și vrea ca 
acest lucru să îl spun la toți copiii 
Lui: „Să NU Vă FIE FRICă!!!”, 
pentru că acum, se va vedea slava 
Lui. Acum se va se va sfinții nu-
mele Lui. Acum se va sfinți la toți 

aceia care Îl iubesc. Acum se va 
alege grâul de neghină… și să nu 
uiți că neghină este pleava inutilă. 
o să o ia vântul… Toți aceștia, 
conducători politici, clerici, ca 
pleava o să îi ia vântul…. pentru 
că nu au mărturisit credința lor în 
Dumnezeu și s-au predat de tot, 
cererilor satanice, luciferice, ale 
politicienilor. Și grâul vom fi noi 
toți, care Îl credem și Îl iubim. De 
aceea, eu cer de la toți oamenii, cei 
care cred în Hristos, să nu le fie 
frică acum, pentru că zice că acum 
se va arăta slava Lui, acum va fi 
slăvit și sufletul meu s-a bucurat 
foarte mult, când știu că acum va fi 
slăvit. De ce va fi slăvit?! Pentru că, 
acum, fiecare dintre noi, o să arate 
cu cine merge: cu Satana sau cu Ii-
sus…acum Îl vom slăvi cu credința 
și cu dragostea noastră. Vor închi-
de și Bisericile… de altfel să nu uiți 
că însăși Apocalipsa, a prorocit 
acest lucru.

-Și alți mari profeți… că va veni 
vremea când: clericii vor fi cei mai 
lipsiți de respect dintre toți și unul 
dintre aceștia va fi cel mai mare 
prieten al lui Antihrist. Va fi Pro-
fetul cel Mincinos. Acum trăim o 
imitație a acelei vremi, în care cu 
toții spun: „ce zice Statul. Statul 
ne dă bani, trebuie să ascultăm de 
Stat, orice ne-ar spune.” Același 
lucru se întâmpla și în vremea ro-
manilor, a împăraților. Atunci erau 

împărații romani, care îi prigo-
neau pe creștini, îi aruncau la fia-
rele sălbatice și le luau casele și le 
opreau salariile. Acum cine va face 
acest lucru?! Statul nu îndrăznește 
să facă acest lucru și îi va pune pe 
clerici, nu Biserica (am spus că Bi-
serica este Iisus și cei care Îl iub-
esc și Îl cred. Aceasta este Biserica 
Lui). Clericii pot fi cu Hristos, dar 
pot merge și cu diavolul. Să nu 
uităm că arhiereii iudeilor spuneau 
că fac parte din Biserica lui Dum-
nezeu, dar în acel moment cui i-au 
slujit, ca să îl crucifice pe Hristos?! 
Erau cu Dumnezeu sau cu Satana 
?! Aș vrea să spun, iubiților noștri 
părinți și conducătorilor clerici, 
că este vremea în care trebuie să 
avem grijă, să nu facem o așa mare 
greșeală și să Îl trădăm pe iubitul 
nostru Iisus, să Îl trădăm, așa cum 
L-a trădat Iuda, pentru că acest cui 
al trădării, în fața lui Dumnezeu 
este foarte mare…

-Și o să înțelegeți acest lucru 
pentru că mulți dintre aceștia nu 
numai că Îl vor trăda ci vor rupe 
acoperământul unității biserici-
lor și vor exista schisme și mari 
diviziuni. Schisme și diviziuni. o 
să vedeți aceste lucruri… Acum 
deja au început, dar în curând o să 
vedeți ce va fi.

Tot interviul > https://bit.ly/3xTpBAi

Ps. Ambrozie: 
Dumnezeu o 
să-i dea jos pe 
nemernicii ăștia 
care ne conduc!

Iohannis și Cîțu puși la zi-
dul rușinii de PS Ambrozie: 
oameni de nimic, fără credință, 
mincinoși nemernici care nu-și 
iubesc poporul. Când s-o clătina 
mulțimea, să vedeți cum cad și-și 
rup gâtul toți! Își bat joc de româ-
ni! Bate-i Dumnezeu să-i bată! 

Nu vă smintiți de ce vedeți la 
televizor și nu vă speriați de Co-
vid. Nu vă grăbiți să vă vaccinați. 
Lasați-i pe ei să se vaccineze în-
tâi. Toți parlamentarii și toți 
deputații. Și la urmă, poate, de-o 
mai rămâne vreun vaccin din aces-
tea 120 de milioane cumpărate de  
 

Cîțu, care sunt aproape expirate.  
Își bat joc de români! Bate-i Dum-
nezeu să-i bată de dușmani și să se 
ridice copii crescuți în Biserică, să 
ajute țara și poporul.

Dau foc românilor din spitale. 
Ard oamenii în spitale! Grele vre-
muri am ajuns să trăim!

Stelian Gomboș

Da, astfel ne îndeamnă 
Mântuitorul nostru, 
zicând: „Nu va temeți, Eu 
am biruit lumea!”

Iar dacă El a biruit-o, noi, 
fiii, ucenicii și urmașii Săi, avem 
nădejdea și încredințarea ca o 
vom învinge și noi, pe ea, lumea 
bolii, a suferinței, a neputinței, a 
vulnerabilității, a slăbiciunii, a is-
pitei, încercării, a păcatului, a pa-
timii și, în cele din urmă, a morții! 
Dar, pentru acest lucru trebuie, 
neapărat, sa ne ținem de El, să ne 
raportam Lui, să ne rugam Lui, să 
împlinim voința Lui, să ne asumăm 
și însușim învățătura Sa căci, nu-
mai El, ne poate izbăvi și apăra de 
toate cursele, ispitele, obstacolele, 
răutățile și bolile acestui veac!

Suntem, în aceste momen-
te, foarte tulburați, speriați, 
înfricoșati, deprimați și disperați, 
din cauza celor ce se întâmplă sau, 
ar putea să ni se întâmple în conti-
nuare!

Suntem invadați, asediați și 
bulversați de știrile, informațiile și 
comentariile ce reflectă starea de 

fapt a pandemiei Covid 19, situație 
care se schimbă de la o ora la alta!

Drept urmare, suntem 
îndemnați sa fim prudenți, precauți 
și profilactici. Da, este foarte bine, 
așa trebuie să facem!

Dar, dincolo de toate aces-
tea, de toate aceste ordine, 
dispoziții, restricții și măsuri, 
haideți să ne punem cu toții în ge-
nunchi la rugăciune, haideți sa 
abordăm tot acest fenomen ca pe 
o clipă providențială, veritabilă 
și autentică, ce poate produce ori 
genera trezirea noastră, schimba-
rea noastră, întoarcerea noastră, 
pocaința și convertirea noastră, 
revenirea noastră, din nori, cu pi-
cioarele pe pământ!

Între altele, suntem acum în 
ipostaza în care trebuie să realizăm 
faptul ca acest flagel deja generează 
,și va genera, tot mai mari, mai acu-
te și mai nefaste consecințe, sub 
toate aspectele, în toate planurile, 
în plan uman, economic și social, 
de aceea, noi suntem poftiți acum, 
la multă luciditate, la sincer realism 
și, la adevărată, resetare, restartare 
și recalibrare!

Asadar, conștientizând faptul 
că de aici încolo, după diminua-
rea sau stoparea acestui virus, 
lumea, oamenii, societatea, adică 
noi toți, nu vor mai fi, nu vom 
mai fi sau arăta la fel, prin urma-
re, haideți să (re)devenim ceea 
ce trebuia să fim deja: oameni, 
sinceri, corecți, onești, milostivi, 
nefățarnici, neipocriți, chibzuiți, 
cinstiți, drepți, serioși și adevărați! 

Nu vă temeți, Eu 
am biruit lumea!

Dacă v-ați 
vaccinat deja, nu 
disperați, căiți-vă!

Pe cei care s-au vaccinat și nu au 
cunoscut riscurile vaccinului îi 

anunțăm că se pot încă întoarce cu 
pocăință la Dumnezeu şi încă nu 
este totul pierdut. Să se căiască, să se 
spovedească (la un preot care înțel-
ege și luptă împotriva vaccinării), 
să țină un canon de rugăciune și, 
după ce părintele îi dă dezlegare, să 
se Împărtășească cu Sfântul Trup și 
Sfântul Sânge al Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos- deoarece Sfânta 
Împărtășanie este singura șansă de 
eliminare a acelor nanoparticule 
din corpul omului. Aceasta o spune 
Părintele Elpidie din Grecia.

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

”Că cine va voi 
să-şi scape sufletul 

îl va pierde; iar 
cine îşi va pierde 
sufletul pentru 

Mine îl va afla.”
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Cristi Iordache Oficial Media

Un studiu realizat de cercetătorii 
din California demonstrează că vac-
cinarea anti-Covid provoacă mutaţii 
şi apariţia de noi tulpini periculoase. 
Vaccinarea va duce la prelungirea 
fără sfârşit a pandemiei. Încă din 
luna martie a acestui an, Geert Van-
den Bossche, o somitate în domeniul 
virusologiei şi vaccinologiei, avertiza 
că anticorpii produşi de vaccinu-
rile anti-Covid vor anihila reacţia 
naturală a sistemului imunitar, fapt 
care va duce la apariţia de noi tulpini 
virale. „Vaccinarea poate transforma 
Covid-19 într-o armă biologică de 
distrugere în masă“ afirmă Vanden 
Bossche. Avertismentul lui Bossche 
a fost reluat şi de alte somităţi me-
dicale, cum ar fi Luc Montagnier, 
Robert Malone, Peter Mc. Cullough, 
însă apelurile lor au fost ignorate de 
autorităţi, care au mers orbeşte 
înainte cu vaccinarea în masă.

Iată însă că acum un grup de 
cercetători din California confirmă 
că tot ceea ce au spus somităţile me-
dicale de mai sus este perfect real. 
oamenii de ştiinţă californieni au 
descoperit predominanţa tulpini-
lor virusului SARS-CoV-2 la per-
soanele vaccinate şi infectate, după 
ce au studiat evoluţia virusului în 
zona Golfului San Francisco. Stu-
diul demonstrează că persoanele 
înţepate cu acest ser experimental  
sunt mult mai susceptibile să se 
infecteze cu tulpinile SARS-CoV-2 
decât cele nevaccinate. Este meca-
nismul pe care Vanden Bossche îl 
descria astfel: anticorpii produşi de 
vaccinuri preiau controlul asupra 
sistemului imunitar şi apără orga-
nismul doar de o anumită formă a 
virusului. La persoanele vaccina-
te, o tulpină nouă a SARS-CoV-2 
nu este recunoscută de anticorpii 
specializaţi produşi de aceste seruri 
experimentale iar anticorpii natura-
li au fost programaţi să nu intervină.

Vaccinarea 
va duce la 
prelungirea 
fără sfârşit a 
pandemiei

Ce cred unii oameni despre criza actuală

Vaccinul COVID reprezintă o 
AMENINȚARE mai mare pentru 
sănătatea și pregătirea militară a 
soldaților decât VIRUSUL însuși!

Pentru o informare corectă, urmăriți: 
www.activenews.ro
www.r3media.ro
www.ortodoxinfo.ro 

saccsiv.wordpress.com
www.bucovinaprofunda.com
www.marturisireaortodoxa.ro

www.fluierul.ro 
www.nationalisti.ro
www.lifesitenews.com 

Locotenent colonelul There-
sa Long, medic în armata SUA, 
a relatat despre o multitudine de 
efecte adverse grave ale vaccinu-
rilor asupra soldaților, precum și 
despre campania de intimidare 
pentru a-i forța pe militari să se 
lase vaccinați.

Theresa Long este un impor-
tant medic, specialistă în medi-
cina aerospațială, care a depus 
mărturie despre reacțiile adverse 
ale vaccinurilor în fața unei co-
misii de experți, într-o audiere 
organizată de senatorul Republi-
can de wisconsin Ron Johnson, în 
data de 2 noiembrie, la washigton 
D.C., scrie LifeSiteNews.

Dr. Long a avertizat în repeta-
te rânduri în legătură cu riscurile 
efectelor adverse reprezentate 
de vaccinurile ARNm, iar în sep-
tembrie a depus o depoziție sub 
prestare de jurământ împotriva 
măsurii obligativității vaccinării, 
impuse de administrația Biden.

La audierea din 2 noiembrie, 

care a durat 15 minute, dr. Long a 
relatat despre efectele adverse ale 
vaccinurilor cu care s-a confrun-
tat în activitatea sa și a denunțat 
eforturile armatei americane de a 
le ascunde.

„Cred că vaccinul CoVID 
reprezintă o mai mare amenințare 
pentru sănătatea și pregătirea 
militară a soldaților decât virusul 
însuși”, a declarat ea în fața comisiei.

Long și-a început mărturia prin 
a denunța presiunile la care au fost 
supuși soldații pentru a se vaccina, 
fiind amenințați că altfel li se retra-
ge dreptul de a purta uniformă.

La final, Long a relatat cazul a 
trei piloți, pe care a fost obligată 
să-i rețină la sol din cauza efectelor 
adverse ale vaccinurilor.

Doi dintre ei sufereau de 
pericardită și miocardită, iar al 
treilea avea simptome similare 
pilotului agricol Cody Flint, diag-
nosticat cu Fistula Perilimfatică, 
și care a depus mărturie în acea zi.

 Long a criticat cu asprime 

faptul că, în ciuda riscurilor de 
miocardită la tineri, campania de 
vaccinare nu este întreruptă.

„În iunie 2021, CDC a anunțat 
că organizează o întrunire 
de urgență pentru a discuta 
numărul de cazuri neașteptat de 
mare de miocardite la cei cu vârs-
te între 16 și 24 de ani. În ciuda 
acestui anunț, armata nici măcar 
nu și-a întrerupt activitatea de 
vaccinare. De ce?”

Ea a afirmat că toate apelu-
rile sale de a obține de la soldați 
un consimțământ în deplină 
cunoștință de cauză înainte de va-
ccinare au fost ignorate sistematic.

„Am făcut numeroase de-
mersuri pentru a-i determina pe 
comandanții medicali să infor-
meze măcar soldații în legătură 

cu riscurile. Conducerea a ignorat 
îngrijorările mele.”

„Aceasta a fost prima dată 
când m-am uitat în sistemul de 
raportare a efectelor adverse ale 
vaccinurilor (VAERS) pentru a 
vedea dacă simptomele ei erau 
obișnuite”, a povestit Long. „Ce 
am citit m-a oripilat”, a continuat 
medicul.

„Am descoperit că, în nu-
mai câteva luni de la începu-
tul campaniei de vaccinare, 
VAERS înregistrase deja 
mai multe decese provocate 
de toate vaccinurile luate la 
un loc, decât în oricare an 
din ultimul deceniu.”

Detalii> https://bit.ly/3odHt5P

EDIToRIAL

Mai jos veți găsi înregistrarea 
unei conversații pe care am avut-o 
cu John o’Looney, care e un șef de 
pompe funebre din Marea Britanie. 

În acest interviu, o’Looney dă 
detalii despre experiențele lui pri-
vind manipularea și exterminarea 
omenirii sub umbrela acestei ”pan-
demii covid”.

După întrebările introductive, 
John începe să descrie ceva care s-a 
petrecut la sfârșitul lui noiembrie-
începutul lui decembrie 2019. o 
familie l-a rugat să facă demersuri 
la morga unui spital, deoarece nu 
erau lăsați să-și vadă mortul. Când 
John a întrebat la spital de ce nu 
sunt lăsați să-l vadă, i s-a spus că 
urmează ceva teribil. Apoi a fost dus 
în spatele sălii de așteptare din spi-
tal, și i s-a arătat o morgă temporară 
pentru situație de pandemie (!). 
Mai departe, o’Looney povestește 
că undeva la începutul lui 2020 a 
fost contactat de postul local al BBC 

pentru a i se lua un interviu. Pe vre-
mea aceea, el credea că e adevărată 
povestea despre ”covid” și a coope-
rat cu televiziunea, care l-a pus in-
clusiv să se îmbrace într-un anumit 
fel. ”Au obținut interviul pe care-l 
doreau și au promovat isteria co-
vid. Iar acum îmi pare rău că am 
participat la interviu, pentru că nu 
e nimic adevărat în povestea co-
vid”, spune o’Looney.

Apoi a început să-și pună 
întrebări, pe măsură ce analiza 
multe aspecte care nu aveau sens. 
”Foarte devreme în 2020, șefii de 
pompe funebre au observat că rata 
mortalității (declarată la televizor) 
nu exista în viața reală. Nu era o 
mortalitate crescută față de anii 
trecuți. Vedeam oameni decedați 
care erau etichetați în mod voit 
ca fiind ”morți de Covid”, dar nu 
era deloc o creștere a mortalității”. 
Mai departe povestește cum el, soția 
lui și specialistul în îmbălsămare 

ignorau procedurile pandemice 
privind manevrarea cadavrelor. 
Nu purtau măști și au continuat 
cu procedurile normale privind 
înmormântarea. Toți trei au rămas 
perfect sănătoși și nici unul din ei 
nu a lipsit măcar o zi de la serviciu. 
Apoi o’Looney face cunoscute lu-
crurile pe care le-a remarcat atunci 
când bătrânii au fost transferați din 
spitale către azile. ”Am suspiciunea 
că au fost uciși mii de oameni în 
azile. Apoi treaba s-a oprit, tot așa 
de abrupt, precum a început”.

În continuare, o’Looney 
povestește momentele când a reali-
zat că informațiile sunt manipulate 
și că se desfășoară o conspirație 
globală. ”Orice fel de deces ar 
fi fost, era trecut la decese co-
vid. Am avut oameni, familii 
care au venit la mine foarte 
supărați că cei dragi ai lor au 
fost trecuți la decese Covid, 
deși avuseseră cancer în sta-
diu terminal. Și erau oripilați de 
perspectiva că nu îi voi spăla și nu 
îi voi îmbraca pe decedați, pe motiv 
că au fost etichetați ca ”decese co-
vid”. A trebuit să-i liniștesc și să le 
spun că procedurile vor avea loc”. 
”Anul trecut, timp de 12 săptămâni 
s-a desfășurat o exterminare. Mi-
am ales cu grijă cuvintele pentru 
că știu ce a fost. Este imposibil 
statistic să se întâmple așa, vi-
rusurile nu atacă în mod selectiv 

centre de îngrijire. În pofida efor-
turilor mari pe care le-au făcut 
în centrele de îngrijire pentru a 
crește numerele, per ansamblu, 
2020 a fost mai liniștit decât 2019 

în privința ratei de mortalitate”. 
”Am început să miros o conspirație. 
Le-am spus oamenilor că sunt si-
gur că rata mortalității explodează 
în ianuarie (2021), când încep 
”vaccinările”. Ne-am întors la lucru 
pe 2 ianuarie, iar pe 6 ianuarie au 
început ”vaccinările”. Mortalitatea 
era extraordinar de mare. Nu am 
mai văzut niciodată așa ceva”.

Vizualizați videoclipul din linkul 
de mai jos pentru a auzi mărturia 
completă a lui John o’Looney și 
avertismentele sale că omenirea 
trebuie să se ridice acum împotriva 
acestei încercări de a ne domina, 
răni și ucide.

Sursa> https://bit.ly/3xHDEZE

Director de pompe funebre din UK 
denunță crime împotriva umanității: 
Bolnavii Delta sunt de fapt vaccinații
Șeful unei firme de pompe funebre din Marea Britanie demască în mod curajos 
crimele împotriva umanității care se petrec sub acoperirea ”covid”. Mai spune 
că cei ce mor din cauza ”variantei Delta” sunt de fapt victime ale ”vaccinurilor”
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Cuvântul 
Editorului: 
NO FAKE 
NEWS!
Știm ca acest ziar va fi etichetat 
imediat ca fiind “fake news“ de 
către presa vândută statului. 
Nu este! Este un răspuns dat 
propagandei de stat de către 
un grup de oameni ce nu mai 
înghit minciunile Guvernului. 
Mai pe scurt: nu vă credem! 
Ne-am saturat de propaganda 
mincinoasă ce nu servește decât 
intereselor corporațiilor străine, 
dar și politrucilor vânduți lor.  
Nu credem minciunile voastre, 
nu credem că vaccinul este 
sigur, nu credem că ne vreți 
binele, nu credem în salvarea 
cu seruri experimentale. Avem 
încă dreptul să gândim liber și 
să decidem pentru noi înșine 
ce este bun pentru noi și ce nu! 
Pentru că orice român știe că 
BINELE Nu sE fAcE cu forțA!  
Mai mult, avem datoria să nu 
tăcem,  să spunem adevărul 
altfel pietrele vor vorbi!

redacția: 
timpulnou@protonmail.com


