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Unde sunt drepturile umane? - pandemii, vaccinuri, microcipuri,
tehnologie de identificare cuantică
Primul eveniment din viitorul apropiat care se prefigurează este o altă pandemie, fie
un nou val de coronavirus, fie un virus nou. Se estimează că următorul val va începe
între Septembrie și sfârșitul lui 2020. Conform lui Bill Gates
[https://www.businessinsider.com/bill-gates-warns-the-next-pandemic-disease-iscoming-2018-4?op=1], „o boală viitoare ar putea ucide 30 de milioane de oameni în
6 lumi”.Mai degrabă aș crede că ei pregătesc un nou cu totul nou întrucât această
corona-farsă a fost un eșec și majoritatea oamenilor pot vedea minciunile,
propaganda și manipularea din jurul acestui virus. Întrebarea este, care ar fi
următoarea boală nouă? Conform Organizației Mondiale a Sănătății
[https://www.thesun.co.uk/news/11992909/china-swine-flu-who-world-guard-pigvirus-human-pandemic//], o nouă gripă porcină descoperită într-un abator chinezesc
are „potential de pandemie umană”. Sunt de părere că această pandemie (înscenată)
va avea loc cândva în viitorul apropiat din mai multe motive:
- În Noua Ordine Mondială oamenilor nu li se va mai permite să mănânce ce vor
- În Noua Ordine Mondială Europa va deveni „Statele Islamice ale Europei” și după
cum toți știu, evreii și invadatorii musulmani despre care se presupune că ar cuceri
Europa nu consumă carne de porc, deci de ce să nu se găsească o scuză pentru
masacrearea tuturor porcilor de pe planetă? Iar asta se aplică tuturor țărilor albe de pe
glob.
- Asta ar aduce o contribuție masivă la mult dorita criză alimentară și foamete care se
pregătește pentru umanitate. Pentru o resetare globală a sistemului, oligarhii vor
trebui să adopte măsuri extreme precum aceasta pentru a crea haos și anarhie.
Unele surse menționează că 3 pandemii majore vor fi necesare pentru a spăla pe
creier umanitatea suficient încât sî accepte vaccinuri obligatorii și microcipuri. De
exemplu, site-ul Blacklisted News
[https://www.blacklistednews.com/article/76172/projecting-wave-2-and-wave-3-ofthe-coronavirus.html] menționează despre 3 eventuale valuri de coronavirus. Știm că
oligarhii sioniști globaliști au nevoie de 3 războaie mondiale pentru a implementa un
guvern global deci este posibil ca 3 pandemii să aibă loc drept parte din agendă.
Părerea mea este că primul val de coronavirus a fost printre altele și un test care să
verifice reacția maselor la o „pandemie”, cu toate minciunile și propaganda din jurul
acesteia. Se prefigurează că următoarele pandemii vor aduce viruși și măsuri și mai
agresive. Există voci care susțin că va fi o pandemie la fiecare 6 luni, deci se
estimează că următoarea pandemie ar începe în Septembrie 2020. Vor avea loc și mai
multe concedieri, carantinări noi precum în trecut dar cu o propagandă și mai
agresivă și necesară pentru a manipula masele de oameni. Măsuri de relaxare vor fi
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adoptate din nou, iar apoi a treia și cea mai agresivă pandemie ar începe în Martie
2021. Se așteaptă de la eventualii viruși noi să fie mai agresivi și să omoare mai mulți
oameni în perioade mai scurte de timp iar propaganda mediatică va fi răspândită întro asemenea măsură încât majoritatea oamenilor vor crede în amenințarea noului virus
și vor cere ei înșiși legi și mai restrictive pentru a opri răspândirea virusului/virușilor.
Dacă contopim poibilitatea celor 3 pandemii fixate la o distanță de 6 luni între ele cu
declarația jurnalului Business Insider [https://www.businessinsider.nl/us-coronaviruswarning-pandemic-will-last-18-months-multiple-waves-2020-3?
international=true&r=US] conform căreia vor fi „18 luni de multiple valuri”, avem o
imagine de ansamblu a situației care se vehiculează în următorul an.
Acum, probabil am auzit cu toții de interviul unde Bill Gates a declarat deschis că o
persoană va trebui să declare printr-un certificat că a fost vaccinată împotriva
coronavirus pentru a i se permite să călătorească. Oamenii de știință lucrează acum la
un tatuaj cuantic de indetificare [https://21stcenturywire.com/2019/12/23/billgates-develops-new-id-tattoo-to-check-for-vaccinations/] pe pielea cuiva care va fi
scanat pentru a verifica dacă persoana în cauză a fost vaccinată:
„De vreme ce tatuajele devin tot mai populare în anumite grupuri demografice din
societate, n-ar trebui să fie o surpriză că industria farmaceutică este dornică să
implementeze această nouă soluție a „tehnologiei la purtător”.
Pentru a fi sigur că ți-ai luat toate dozele din vaccinul impus de guvern, oamenii de
știință de la Institutul Tehnolohic din Massachusetts au creat o nouă cerneală care
poate fi încorporată în piele și poate fi apoi citită folosind o aplicație a unui telefon
inteligent care utilizează pentru asta camera cu infraroșu. (...)
„Tatuajul invizibil” care acompaniază vaccinul este un model făcut din puncte
cuantice minuscule – mici cristale semiconductoare care reflectă lumina – care
strălusesc sub lumină infraroșie. Modelul – și vaccinul – sunt introduse în piele
folosind ace minuscule de tehnologie înaltă făcute dintr-o combinație de polimer și
zahăr.”
Cel mai probabil tehnologia capabilă să scaneze aceste tatuaje de identificare vor fi
plasate în mai toate locurile publice: în gări, stații de autobuz, magazine, restaurante,
diferite servicii publice și private etc. Dacă oricine nu confirmă prin scanarea
tatuajului că s-au vaccinat, nu li se vor permite să folosească aceste facilități. Aceste
puncte cuantice vor fi capabile să stocheze istoricul vaccinărilor. Asta este exact ceea
ce spunea Bill Gates [https://vigilantcitizen.com/latestnews/bill-gates-calls-for-adigital-certificate-to-identify-who-is-vaccinated/], așa vor fi scanați oamenii în viitor
pentru a li se permite să-și continue activitățile. Deja există în unele locuri precum
intrarea din supermarketuri agenți de securitate cu termoscanere prin care scanează
toți clienții pentru a verifica dacă temperatura lor corporală este mai ridicată decât
este normal. În opinia mea aceste „măsuri” premergătoare microcipurilor au scopul
de a testa reacția maselor la scanare întrucât această metodă de identificare va deveni
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o normalitate în Noua Ordine Mondială. Guvernele sau oricare organizație statală sau
internațională s-ar putea să susțină că „nu va fi obligatoriu” să ne vaccinăm sau să ne
aplicăm tatuajul de identificare cuantic sau să ne microcipăm dar în același timp nu
vom mai putea exista în societate fără aceste „cerințe”. Cine se află în spatele agendei
de identificare digitală? Nimeni altcineva decât Alianța ID2020
[https://www.americanpartisan.org/2020/05/bill-gates-is-setting-the-stage-for-themark-of-the-beast/] fondată în 2016 specific pentru acest scop de către:
„Fundația Rockefeller a furnizat fondurile de bază pentru ambițiosul proiect de
identificare și continuă să fie un susținător constant al proiectelor celor de la
ID2020. Ceilalți membri fondatori ai proiectului includ Alianța pentru Vaccinuri
Gavi, Microsoft, Accenture și IDEO.ORG. Fundația Bill și Melinda Gates au donat
750 de milioane de dolari pentru a pine bazele Alianței Gavi în 1999 iar „Fundația
(Gates) este un partener cheie al Gavi pe piața vaccinurilor”. Prin urmare, Între
Microsoft și Fundația Gates ID2020 a operat deci de la început sub directivele lui
Bill Gates.”
Alianța Gavi care a fost fondată și este finanțată de Bill Gates susține în prezent
identificarea digitală a copiilor pentru a facilita accesul la identitatea și istoricul lor
medical în contextul coronavirusului. [https://www.gavi.org/call-for-new-idtechnology-to-help-immunise-every-child].
Aceasta este una dintre cele mai evidente dovezi că oligarhii evrei precum
Rockefeller și prietenul lor apropiar evreu Bill Gates
[https://brutalproof.net/2019/09/bill-gates-fake-christian-real-jew/] care conduc
planeta sunt cei din spatele corona-farsei și Noii Ordini Mondiale. Mai mult, tatuajul
cuantic de identificare este doar o tehnologie precursoare a microcipurilor implantate
în frunte sau mâna dreaptă după cum scrie în biblie, după cum veți vedea mai jos.
Conform Rense [https://rense.com/general17/imp.htm], microcipurile au fost testate
de decenii atât pe animale cât și pe oameni, pentru a le permite oamenilor de știință să
înțeleagă cum ar putea un dispoziiv electric minuscul să fie folosit în corpul cuiva
pentru a-i controla personalitatea, comportamentul, gândurile și reacțiile:
„Omul NU ARE DREPTUL să-și dezvolte propria gândire. Acest fel de orientare
liberală are mult succes. Trebuie SĂ CONTROLĂM ELECTRONIC CREIERUL. Întro zi armatele și generalii vot fi conduși prin stimulații electrice ale creierului. (...)
În 1948, Norbert Weiner a publicat o carte numită „CYBERNETICS”, drescrisă
drept o teorie a comunicării și controlului neuronal deja folosită în anumite cercuri
ale vremii. Yoneji Masuda, „Tatăl Societății Informației”, și-a declarat în 1980
îngrijorarea că libertatea noastră este amenințată în stil orwellian de tehnologia
cibernetică care este total necunoscută majorității oamenilor. Această tehnologie
folosește microcipuri pentru a conecta creierele umane la sateliți controlați de la sol
de supercalculatoare.
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Primele implanturi cerebrale au fost introduse chirurgical în 1874 în statul Ohio,
S.U.A, și în Stockholm, Suedia. Electrozi cerebrali au fost introduși în craniile nounăscuților în 1946 fără știrea părinților. În anii `50 și `60, implanturile electrice au
fost introduse în creierele animalelor și ale oamenilor, în special în S.U.A, în cadrul
cercetărilor privind modificarea comportamentului și a funcționării creierului și
corpului. Metodele de control ale minții au fost utilizate în încercarea de a schimba
comportamentul și atitudinea umană. Influențarea funcțiilor creierului a devenit un
obiectiv important al armatei și al serviciilor secrete.
(...)
Ființele umane cipate pot fi urmate oriunde. Funcțiile creierului le pot fi
monitorizate de la distanță de supercomputere și chiar modificate prin schimbarea
frecvențelor. „Porcii de Guinea” din experimentele secrete au inclus prizonieri,
soldați, pacienți nebuni, copii cu handicap, surzi și nevăzători, homosexuali, femei
singure, persoane în vârstă, copiii școlari și orice grup de persoane considerate
„marginale” de către experimentatorii de elită. Experiențele publicate ale
prizonierilor din închisoarea statului Utah, de exemplu, au fost de-a dreptul șocante.
(...)
Microcipurile de astăzi funcționează cu ajutorul undelor radio cu frecvență joasă
care le vizează. Cu ajutorul sateliților, persoana cipată poate fi urmărită oriunde pe
glob. O astfel de tehnică a fost testată în războiul din Irak, potrivit Dr. Carl Sanders,
care a inventat biotica bazată pe „interfața cu inteligență umană” (IMI), care este
injectată în oameni. (La începutul războiului din Vietnam, soldații au fost cipați cu
cipuri Rambo, concepute pentru a crește fluxul de adrenalină în fluxul sanguin).
Supercalculatoarele Agenției de Securitate Națională (NSA) din SUA care au o viteză
de 20 de miliarde de biți/secundă pot acum să „vadă și să audă” ce experimentează
soldații pe câmpul de luptă datorită sistemului de monitorizare la distanță (RMS).”
Până atunci, Michigan a adoptat o lege care permite ciparea voluntară a angajaților
[https://www.jpost.com/international/michigan-house-passes-bill-to-make-employeemicrochips-voluntary-632940]: „Reprezentanta statului Michigan Bronna Kahle
sponsorizat legea adoptată cu succes. De vreme ce microcipurile nu sunt folosite pe
scală largă în stat, ea este de părere că acestea vor fi standardizate în anii următori.”
Această știre vorbește de la sine. Dacă vă uitați la modul cum guvernele gestionează
„măsuri” pe care vor să le impună cetățenilor, veți observa că orice este adoptat drept
„voluntar” înainte de a deveni obligatoriu. A fost întotdeauna voluntar să ai un cont
bancar și un card, în ziua de azi nu poți avea un loc de muncă fără un cont bancar. De
când a început corona-farsa, purtatul măștii a fost la aprecierea fiecăruia, acum în
multe țări dacă nu porți mască, nu poți cumpăra mâncare, nu poți lucra iar în unele
cazuri extreme nu poți nici măcar să ieși din casă. Va fi exact la fel cu microcipurile,
acum sunt voluntare iar în viitorul apropiat vor deveni obligatorii. Un alt lucru
important, auzim permament în media că „nimic nu va mai fi la fel” după ce se va
încheia corona-farsa. Exact aceeași frază a fost răspândotă ca o mantră de către media
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când a avut loc evenimentul 9/11. Majoritatea oamenilor știu de mecanismul
problemă-reacție-soluție. Asta se întâmplă acum și asta s-a întâmplat în 2001 de
vreme ce evenimentul 9/11 a fost orchestrat de statul paralel americano-israelian
[https://www.dropbox.com/s/t7wctpzprfh652r/911-Exposed.pdf?dl=1]. Știau ce avea
să se întâmple și care era scopul final înainte să se întâmple pentru că ei au fost cei
care au planificat lovitura. După asta umanitatea a fost spălată pe creier că
„terorismul” este inamicul nostru global și că nimic nu va mai fi la fel, și așa s-a
întâmplat. Supravegherea guvernamentală a crescut exponențial prin camere de filmat
plasate în toate colțurile, conversațiile telefonice ale oamenilor au început să fie
înregistrate de NSA și alte organizații similare (SRI în cazul României), au fost
adoptate legi care au reglementat fundamentul legal al monitorizării guvernamentale
iar tehnologia de identificare biometrică digitală a început să se dezvolte și să se
perfecționeze tot mai mult, toate cu scopul „protecției” și „securității”,
[https://www.youtube.com/watch?v=dLd-DoA4tZI, link către un documentar care
expune modul cum funcționează supravegherea în masă a populației, subtitrat în
română].
Auzim exact aceeași propagandă acum, coronavirusul este noul nostru „inamic” și
nimic nu va mai fi vreodată la fel, cu China învinovățită pentru virus exact cum AlQaeda a fost învinovățită pentru 9/11, dar în realitate adevărații autori ai pandemiei
sunt acei oligarhi bogați care dețin industria farmaceutică, mass-media, băncile,
economia, ei care și-au pus marionetele la conducerea organizațiilor globale precum
ONU, UE, OMS, toate aceste instituții find controlate de oligarhi privați al căror scop
este să instaureze un guvern dictatorial global care va avea control absolut asupra
fiecărui aspect din viețile noastre: unde mergem, ce mâncăm, ce facem pe telefoane
sau calculatoare, ce cumpărăm, ce vorbim cu alții, unde suntem în timp real, totul este
înregistrat și colectat în ziua de azi prin camere, programe de calculator care vă
colectează actiivitatea digitală pe internet sau pe cardurile bancare, tehnologii prin
care se interceptează și ascultă convorbirile telefonice, GPS-uri încorporate în
telefoanele inteligente care vă dezvăluie locația în timp real (pentru că, nu-i așa,
nimeni nu merge nicăieri fără telefonul lor mobil) etc. În ceea ce privește
supravegherea în masă, tehnologia 5G a fost concepută printre altele pentru a face
aceste procese mult mai rapide și mai eficiente. Între timp, drepturile umane ne sunt
strangulate tot mai tare, identificarea biometrică și digitală începe să ia amploare și
este concepută să monitorizeze istoricul vaccinărilor împotriva noii gripe (vezi
„Covidpass” de exemplu), oamenilor li se impune fără acordul lor să-și pericliteze
starea de sănătate prin purtarea măștii care le reduce cantitatea de oxigen care este
inspirată în organism, toate cu scopul „protecției” și „securității”. Vedem deci că
există o legătură evidentă de reacție a guvernelor între aceste două evenimente, lucru
care arată că coronavirusul a fost răspândit cu bună-știință peste tot în lume iar massmedia și-a pus în mișcare mașinăria de manipulare pentru a crea un eveniment de
genul 9/11 care va termina ce a fost început cu 19 ani în urmă.
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8 predicții de la Forumul Economic Mondial
8 predicții care ar urma să fie implementate până în 2030 conform Forumului
Economic Mondial [https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-theworld-in-2030/]:
1. Toate produsele vor deveni servicii. „Nu dețin nimic. Nu dețin o mașină. Nu dețin
o casă. Nu dețin niciun aparat de bucătărie sau vreo haină”, scrie parlamentarul
danez Ida Auken. Cumpărăturile sunt o amintire distantă în orașul anului 2030, ai
cărui locuitori folosesc energie verde și împrumută ce au nevoie la un moment dat.
Sună utopic, până când ea menționează că fiecare mișcare este supravegheată iar în
afara orașului trăiesc nemulțumiții, descrierea finală a unei societăți împărțite în
două.
2. Va fi un preț global pe carbon. China a prealuat în 2017 piața de tranzacționare a
dreptului de a emite o tonă de bioxid de carbon, orientând lumea spre calea unui preț
unic pe carbon și un stimulent puternic pentru înlocuirea combustibililor fosili,
prezice Jane Burston, directorul pe Climă și Mediu al Laboraturului Național de
Fizică din Marea Britanie. Europa, între timp, s-a găsit în mijlocul comerțului cu
panouri solare ieftine și eficiente de vreme ce prețul pentru tehnologia pe bază de
energie regenerabilă a scăzut simțitor.
3. Dominația SUA ia sfârșit. Avem acum mai multe puteri globale. Statele vor
produce o revenire, scrie Robert Muggah, Director de cercetări la Institutul Igarapé.
În loc de o forță unică, mai multe țări – SUA, Rusia, China, Germania, India și
Japonia – arată tendințe cvasi-imperiale. Totuși, în același timp, rolul statlui este
amenințat de tendințe incluzând dezvoltarea orașelor și răspândirea identităților
online.
4. „Rămas bun spital, bine ai venit spital la domiciliu”. Tehnologia va elimina și mai
mult bolile, scrie Melanie Walker, un doctor medical și consilier al Băncii Mondiale.
Spitalul așa cum îl știm se va afla pe drum de dispariție, cu mai puține accidente
datorită mașinilor cu pilot automat și pași mari realizați în direcția medicinei
preventive și personalizate. Bisturiele și donatorii de organe vor fi înlocuiți cu tuburi
robotice de mici dimensiuni și organe bio-printate.
5. Vom mânca mult mai puțină carne. Precum bunicii noștri, vom trata carnea ca pe
o delicatesă decât ca pe o comoditate, scrie Tim Benton, Profesor al Ecologiei
Populaționale la Universitatea din Leeds, Marea Britanie. Nu va avea de câștigat
agricultura sau micii producători artizanali, ci va fi o combinație între cele două.
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Mâncarea semi-preparată va fi reconfigurată pentru a fi mai sănătoasă și mai puțin
dăunătoare pentru mediu.
6. Refugiații sirieni de astăzi vor fi directorii generali din 2030. Refugiații sirieni de
o educație înaltă vor fi mai în vârstă în 2030 și vor contribui la integrarea
economică a celor care au fost forțați să părăsească regiunile aflate în război.
Lumea va trebui să fie mai bine pregătită pentru mase de oameni în mișcare, scrie
Lorna Solis, fondatorul și directorul ONG-ului Blue Rose Compass, întrucât
schimbarea climei va strămuta în jur de 1 miliard de oameni.
7. Calorile care au construit occidentul vor fi testate până la limită. Uităm de
echilibrul care ne susținea democrațiile aflate acum în pericol, scrie Kenneth Roth,
Director Executiv al Human Rights Watch.
8. „Până în 2030, vom fi pregătiți să mutăm oamenii pe Planeta Roșie”. Odată
ajunși acolo, s-ar putea să descoperim evidentă a vieții extraterestre, scrie Ellen
Stofan, Om de știință Șef la NASA. Știința superioară ne va ajuta să răspundem la
mari întrebări despre viața pe Pămânr, precum și să deschidem aplicații practice
pentru tehnologia spațială.”
Primul punct este legat în pricipal de două aspecte:
1. „Internetul tuturor lucrurilor” întrucât majoritatea activităților umane vor fi mutate
în mediul digital și vor fi monitorizate, înregistrate și stocate de către rețeaua centrală
de supercalculatoare administrată de statul comunist global. Va exista o bancă digitală
unică întrucât toate băncile așa cum le știm astăzi for falimenta drept rezultat al crizei
economice mondiale care a început și care va deveni tot mai agresivă. Știm că băncile
vor falimenta deoarece majoritatea băncilor au început deja să concedieze personal și
pierd sume mari de capital. Piața bursieră se va prăbuși de asemenea iar guvernul noii
ordini mondiale va prelua controlul tuturor domeniilor publice/sociale și private, deci
nimeni nu va mai deține nicio acțiune.
2. Proprietatea privată va fi scoasă înaintea legii. În România se dezbate legea celei
de-a doua carantine. Printre toate „măsurile” noi, se afla următorul punct (aparent
eliminat din lege de către parlamentul PSD):
Articolul 3(b): „carantina bunurilor – măsură de prevenire a răspândirii bolilor
infectocontagioase, prin care se urmăreşte separarea bagajelor, containerelor,
mijloacelor de transport sau altor bunuri posibil a fi contaminate;”
Ce înseamnă asta este următorul lucru, cine vine din altă țară și se întâmplă să aibe
coronavirus (asta în prima fază), autoritățile le vor confisca bagajele și bunurile
deoarece se suspectează/presupune că acestea ar putea fi contaminate cu virusul
deținătorului. Vor putea să confiște mașini deoarece deținătorii au coronavirus și îl
pot da și mașinii și așa mai departe. „Altor bunuri posibil a fi contaminate” este o
declarație foarte interpretabilă și vagă care permite autorităților să confiște ce vor de
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la cine vor. Ce trebuie să fie înțeles este că aceasta nu-i o lege nebună dată de un
guvern nebun, acesta este începutul sfârșitului pentru dreptul la proprietate privată iar
măsuri și mai agresive vor urma peste tot, nu doar într-o singură țară/
Apoi era alt punct în lege care zicea:
Articolul 3(m): „suspect de a fi infectat sau contaminat – acea persoană sau
bun considerat ca fiind expus sau posibil expus unui risc epidemiologic sau
biologic şi care poate constitui o sursă de răspândire a bolii;”
Din nou un punct foarte vag. Unde vor ei să ajungă este să declare automat fiecare
persoană ca suspectă de a purta virusul (sau poate un alt virus ale pandemiilor
viitoare) astfel încât oricine va fi expus la riscul de a fi privat de proprietatea lor
personală pentru a preveni răspândirea virusului prin obiecte iar apoi purtătorii
virușilor vor fi carantinați departe de familiile lor în „centre de carantină” sau spitale.
Asta cu culmina cu ilegalizarea oricărui fel de proprietate privată în timp ce totul va
deveni „serviciu” furnizat de guvern cetățeniloriar disidenții vor putea fi foarte ușor
arestați și „carantinați” sub suspiciunea de a avea virusul. Supravegherea în masă care
a urmat după 9/11 a considerat orice persoană drept suspectă de a fi terorist, astfel
încât toți oamenii au fost de atunci supravegheați și înregistrați în permanență. În
situația de față fiecare persoană indiferent de starea sa de sănătate este considerată
suspectă de purtătoare de coronavirus, deci vor fi implementate măsuri mai severe de
supraveghere în masă și tehnologii de monitorizare și înregistrare a populației pentru
„sănătatea publică”. În Australia, poliției i s-a dat dreptul să intre în orice locuință
fără mandat de percheziție [https://www.rt.com/op-ed/497095-melbourne-australiacovid-lockdown/]: „Polițiștii din Melbourne pot acum să intre în case fără mandat,
după ce 11 persoane au murit de coronavirus – Australia, asta este nebunie, nu
democrație.”
Nu este un secret că decesele de coronavirus sunt false de vreme ce documente
guvernamentale din Marea Britanie
[https://www.gov.uk/government/publications/guidance-notes-for-completing-amedical-certificate-of-cause-of-death] și SUA
[https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introducedfor-COVID-19-deaths.pdf], de exemplu, au instruit sau mai bine spus impus tuturor
medicilor să folosească coronavirusul drept cauza decesului dacă pacientul avea
simptome respiratorii înainte să moară, fără să existe vreo confirmare că pacientul
suferea sau nu de coronavirus, după cum descriu documentele. Singura metodă care
poate dovedi că o persoană a murit într-adevăr de coronavirus este prin autopie care
din anumite motive nu este folosită nicăieri în lume pe presupusele victime de covid,
după cum aparent ar fi impus Organizația Mondială a Sănătății. De asemenea, studii
au arătat că marea majoritate a victimelor de coronavirus au avut cel puțin una sau
mai multe alte boli cronice sau mortale, deci declarația că acești oameni au murit doar
de coronavirus este una cel puțin părtinitoare. Revenind la știrile de mai sus, după ce
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toată lumea este declarată prin lege drept suspectă de a purta virusul, poliția poate
(pentru moment doar în Melbourne, Australia), să intre în casele oamenilor fără
mandat sau vreun motiv întemeiat, conferindu-le dreptul să aresteze pe oricine care
nu se supune noii dictaturi. Mai mult, în Kentucky, Statele Unite, doi părinți au fost
obligați prin ordin judecătoresc să poarte dispozitive de urmărire cu GPS încorporat
de forma unei brățări la gleznă datorită refuzului de a se supune carantinei
[https://www.ibtimes.com/covid-19-kentucky-update-judges-order-ankle-monitorcoronavirus-patients-refusing-2950981]:

„Judecătorii din Kentucky au început să ordine pacienților pozitivi de coronavirus
care nu vor să stea în casă în perioada carantinei să poarte o brățată cu GPS la
gleznă.
În Louisville, Kentucky, doi pacienți de coronavirus, precum și rudele lor, au fost
obligați să poarte dispozitive de urmărire după ce oficiali ai sănătății i-au prins la
cumpărături.”
Întotdeauna începe la o scală redusă, zonală în cazul de față, până când va deveni o
practică standardizată. Dacă cineva a fost suficient de ghinionist să ia virusul, cel mai
rău nu este virusul în sine care în majoritatea cazurilor dă simptomuri slabe sau
niciun simptom, mai rău este că pacienții sunt obligați să stea în arest la domiciu până
când organismul se vindecă în mod natural de virus, practic forțând acești oameni să
depindă de ajutor extern pentru a cumpăra alimente pentru ei și copilul lor după cum
a fost cazul de mai sus cu doi părinți având un copil mic care au fost obligați să
poarte brățări GPS datorită nesupunerii la regimul autoritar.
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Al cincilea punct se referă la ce am zis la început că oamenilor nu li se va mai
permite să mănânce ce vor. Un alt eveniment major care va conduce la această
inițiativă nebunească este propaganda schimbării climatice care le va permite
oligarhilor să limiteze și mai mult drepturile omului. Ei vor impune noțiunea că
oamenii vor trebui să mănânce mai „sustenabil”, să consume resurse într-un mod mai
„sustenabil” și să trăiască mai „sustenabil”. Autoturismele pe petrol vor fi înlocuite cu
siguranță cu mașini electrice încorporate cu GPS și tot felul de tehnologii care vor
lucra pe 5G care le vor permite celor de la putere nu doar să știe unde să află oricine
în timp real, dar vor avea control de la distanță asupra mașinii, putând astfel să
elimine orice disident care deține una. Există o fundație numită XPRIZE
[http://2045.com/news/35210.html] care oferă 10 milioane de dolari oricui reușește să
creeze un robot controlabil de la cel puțin 100 de km distanță. Deci când ei vor
dezvolta această tehnologie, va fi doar o chestiune de timp până când vor reuși s-o
încorporeze într-un autoturism electric. Ce se va mai putea întâmpla este că aparatele
de bucătărie for fi scoase în afara legii datorită punctului al doilea de mai sus
(ilegalizarea proprietății private), dar și pentru limitarea consumului de electricitate și
resurse pentru mai multă „sustenabilitate”, prin urmare alimentația într-un mod sau
altul va deveni un serviciu prin care oamenii vor mânca doar ce le permite ordinea
mondială evreiască să mănânce, cek mai probabil la cantine sociale plasate la locurile
de muncă: fabrici, birouri, supermarketuri etc. Accesul în aceste instituții ar fi făcut
prin tehnologia de identificare digitală aflată în uz în acea vreme, după cum deja în
multe locuri precum primării sau alte instituții de stat în prezent personalul folosește
cipuri unde le sunt stocate datele personale pentru a deschide ușile instituției unde
lucrează.
Există o altă lege adoptată tacit în România în Iunie 2020 numită „Legea mirosurilor”
care permite primăriilor și guvernului/autorităților să închidă ferme întregi datorită
mirosului „deranjant” care ar avea riscul de a infecta cetățenii din proximitate. Un
punct din lege:
Articolul 2 (231): „disconfortul olfactiv – efectul generat de o activitate care
poate avea impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului, care
se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv
conform standardelor naţionale, europene și internaționale în vigoare.”
Zice mai departe că activitățile întreprinse de oameni care nu se conformează la
această lege pot fi temporar sau permanent închise. Cel mai probabil asta nu va viza
doar fermierii, ci oricine altcineva care poate „perturba” pe alții cu miros generat prin
gătirea alimentelor, după cum ne arată cazul mamei amendate cu 500 de lei pentru că
a plasat un suport cu încălțâmintea copilului pe scara blocului lângă propria ușă.
[https://vaslui.robo-stiri.ro/2020/07/24/amendata-pentru-ca-tine-incaltaminteacopiilor-la-intrarea-in-apartament/]
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Astfel de lucruri au loc în România pentru că oligarhii globaliști au preluat puterea
asupra țării datorită marionetelor din politică, justiție, serviciile secrete, sănătate
ș.a.m.d. După cum am spus asemenea măsuri vor fi propuse și votate peste tot în
viitorul apropiat dacă politicienii și cetățenii nu vor lua atitudine împotriva acestei
agende. Oricine poate fi raportat că împrăștie miros deranjator iar poliția îi poate
chiar aresta dacă vor avea justificare legală. Astfel oamenilor nu li se va mai permite
să gătească și toți vor fi obligați să mănânce la cantine de stat pentru a „proteja”
mediul înconjurător și să susțină „sustenabilitatea”. Într-o zi asta va deveni noua
mantră promovată robotic în societate de către mass-media și guverne, exact în
același fel cum aceste instituții promovează acum „oprirea răspândirii de
coronavirus” și alt gunoi corect politic și lipsit de fundament științific.
Al șaselea punct nu este nimic altceva decât planul Kalergi înaintat până când rasa
albă este total dizolvată, asta era de așteptat. Desigur că „schimbarea climatică” este
doar o scuză „corectă politic” care acoperă genocidul albilor întrucât în noul sistem
conducătorii vor avea puterea de a muta mase de oameni oriunde pe planetă după
propriile lor preferințe, deci invadarea Europei cu non-albi care vor fi apoi stimulați
să se mixeze cu populația locală va continua în noua ordine mondială. Pactul Global
pentru Migrare
[https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_c
ompact_for_migration.pdf] este un acord între statele semnatare membre ale ONU
care legalizează imigrația liberă în toate aceste state, practic aproape pe întreaga
planetă.
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„Illuminati Confirmat” - Presupus fost membru Illuminati expune Noua
Ordine Mondială
Următorul articol este o scrisoare [https://www.youtube.com/watch?
v=hy0pfXmy6Tw] scrisă de un presupus/auto-declarat fost membru Illuminati și
postată pe Internet, aparent pe platforma Imgur. Conține 8 programe sau planuri care
ar urma să fie implementate în statul global. Voi transcrie aici doar cele 8 puncte iar
comentariile și reacțiile autorului despre scrisoare și autorul ei pot fi urmărite în linkul de mai sus de vreme ce videoul este realizat de un român care a tradus informațiile
din spaniolă. Dacă faceți abstracție de nonsensul religios creștin promovat pe acel
canal, veți afla o multitudine de informații utile dacă aveți răbdare să-l urmăriți. Cele
8 puncte din scrisoarea fostului membru Illuminati sunt:
1. Stabilirea unui guvern mondial unic, iar prima mișcare va fi reducerea populației.
Vor fi date legi prin care se vor limita numărul de copii. Fiecare familie va avea
dreptul la maximum 2 copii. Controlul absolut al natalității. În acest fel populația
globală se va menține la valoarea de sub un miliard.
2. Dispariția clasei medii. Vor exista numai două clase: stăpânii și sclavii. Sclavii
vor trăi în condiții foarte grele și sub controlul unor forțe polițienești globale și a
unor funcționari supra-naționali care vor respecta legile guvernului mondial. Țările
vor dispare și controlul se va face teritorial, prin diferite regiuni care vor fi
controlate de la centru. Armele de foc vor fi interzise pentru ca populația să nu poate
să se apere sau să se revolte împotriva noului guvern mondial. Oamenii vor avea
doar două opțiuni, ori se supun, ori vor muri de foame, aruncați în afara societății.
3. Religie unică. Se va permite o singură biserică universală. Toate credințele și
religiile vor fi scoase în afara legii și va fi o îndoctrinare forțată.
4. Toți sclavii vor avea un număr de identificare care vor figura în arhivele centrale
ale Uniunii Europene, la Bruxelles.
5. Căsătoria ca fi interzisă, mișcările homosexuale vor fi promovate.
6. Copiii vor fi separați de părinți pentru a fi îndoctrinați confom cu învățăturile
noului guvern mondial.
7. Drogurile și perversiunile sexuale vor fi obligatorii. Acest guvern oligarhic va
aproba și obliga proiectarea în cinematografe a tot felul de perversiuni sexuale. Mai
mult, se va legaliza consumul drogurilor pentru ca populația să fie supusă acestui tip
de sclavie. Unele droguri vor fi administrate prin apa potabilă sau prin alimente fără
ca populația să știe acest lucru.
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8. Sclavii vor avea dreptul de a lucra numai în lagăre de concentrare (nota mea,
corporații), restul, bătrânii și bolnavii în fază terminală vor fi supuși eutanasierii.
Deja există propagandă lansantă de mașina de spălare a creierelor numită mass-media
și marionetele politice în favoarea formării unui guvern mondial pentru a „gestiona”
pandemia. Un exemplu este Gordon Brown, fost Prim Ministru britanic
[https://www.3ccorp.net/2020/03/27/former-british-pm-wants-temporary-worldgovernment/] sau Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general al OMS
[https://news.theceomagazine.com/news/dr-tedros-coronavirus/]. Practic ei
intenționează să pregătească umanitatea să accepte ideea necesității unui guvern
mondial pentru a elimina problemele lumii, probleme evident create de evreii oligarhi
din spatele acestor politicieni și lideri de organizații internaționale.
Acum, guvernul care îți ia copilul se conformează teoretic cu prima predicție a
Forumului Economic Mondial. Oamenii nu-și vor mai deține nici măcar proprii copii.
Acest lucru deja se întâmplă într-o anumită măsură în Norvegia unde există o
organizație numită „Barnevernet” sau „Serviciul de Protecție a Copilului” care ia
copiii părinților presupuși „iresponsabili” între ghilimele deoarece au avut loc
numeroase cazuri [https://www1.cbn.com/cbnnews/world/2019/july/norwegiannightmare-barnevernet-preys-on-children-and-parents-nbsp] unde Barnevernet a
efectuat evaluări greșite asupra gravității situației iar unii părinți au fost privați de
copiii lor în mod nemeritat, după cum s-a întâmplat cu o familie canadiană care a ales
să-și educe copilul acasă după ce primise amenințări cu moartea la școală. Ce se
întâmplă cu acei copii răpiți practic de Barnevernet? Nu știu despre Norvegia, dar în
Germania este cunoscut infamul experiment Kentler
[https://ortodoxinfo.ro/2020/06/20/retea-de-pedofili-protejata-de-sistemul-deinvatamant-german-timp-de-30-de-ani/] care a avut loc între 1969 și 2003 și care a
fost conceput să dovedească din punct de vedere „științific” că relațiile de pedofilie ar
putea furniza un ajutor mental pentru copiii fără adăpost:
„Începând cu anul 1969 a început un experiment guvernamental, promovat de un om
de știință pedofil, care a plasat în mod deliberat copiii cu probleme în grija
pedofililor pentru a vedea dacă are „rezultate pozitive”. Victimele acestei practici
extrem de grotești au intentat o acțiune în instanță care a dus la o expunere
mediatică uriașă, pentru prima dată în istoria acestui experiment. Așa au apărut
detaliile sinistre ale acestui experiment de pedofilie finanțat, fără știință, de
contribuabilii nemți.
Acest experiment a fost cunoscut sub numele de experimentul Kentler – numit după
Helmut Kentler, un academician care a susținut că pedofilia ar putea avea „rezultate
pozitive” asupra copiilor. Copiii neîncrezători și „cu minte slabă” vor beneficia de
atenția sexuală a adulților, potrivit lui Kentler. În ciuda implicațiilor absolut oribile
ale punerii copiilor în îngrijirea pedofililor, în 1969, Kentler a reușit să convingă
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Senatul Berlinului de Vest că tinerii cu probleme ar fi bucuroși să fie puși, în mod
deliberat, în situații în care vor fi abuzați sexual. Astfel, mii de copii fără adăpost au
fost încredințați în grija bărbaților pedofili, presupunând că vor fi “părinți adoptivi
ideali.”
După cazurile de pedofilie din cadrul bisericilor creștine expuse în ultimii ani și
descoperirea rețelei de prostituție formată din minori controlată de Jeffrey Epstein,
știm acum că mulți evrei (Epstein însuși fiind evreu), politicieni și alte mari
personalități sunt pedofili. Este deci clar că în noua ordine mondială copii vor fi răpiți
de la părinții lor și exploatați sexual de pedofili. Asta se întâmplă deja după cum a
arătat Experimentul Kentler, plus toți copiii care dispar brusc și fără urmă de lângă
părinții lor peste tot în lume, dar atunci totul se va face legal întrucât pedofilia va fi
legalizată. Ei ar putea să justifice din punct de vedere științific că pedofilii pot ajuta
copiii din punct de vedere mental și nimeni nu va avea nicio putere pentru a se opune.
Pedofilia va fi parte din LGBTQ și va fi considerată drept o orientare sexuală
obișnuită și va fi promovată. Voci spun că în Thailanda pedofilia este legală și mulți
politicieni și oameni bogați merg acolo regular pentru a-și satisface fețișurile bolnave
cu copii minori.
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Supermemorandumul – guvernul mondial votat în secret în 2014
Supermemorandumul este practic echivalentul secolului 21 a Protocoalelor
Înțelepților Sionului. Documentul integral a existat pe internet doar timp de câteva
zile când a fost postat în August 2014 dar a fost imediat șters și cumva of parte din
acesta a fost salvată și este publică în română [https://saltmin.com/2016/03/23/supermemorandumul-noua-sper-religie-masonica-mondiala-si-biserica-in-perioada-20162020/] și greacă [https://www.scribd.com/doc/305838955/%CE%A6%CE%A1%CE
%99%CE%9A%CE%97-%CE%99%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE
%B4%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%A4%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CE
%91%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D]. Documentul public salvat are în jur
de 12 pagini și reglementează fundamentul legal al principiilor viitorului guvern
mondial. Conform sursei valabile, Supermemorandumul a fost redactat la Strasbourg,
Franța, între 25 – 29 Iunie 2014 cu numele „MEMORANDUM: Uniunea Europeană,
Guvernul Grec și Biserica Greacă, Biserica din Istanbul, Biserica Ortodoxă, Biserica
Catolică, Guvernul Rus și Guvernul Cipriot”. Conform documentului valabil, a fost
semnat de:
- Preşedintele Consiliului European, HERMAN VAN ROMPUY, mandatat până la
data de 31 octombrie 2014
- Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei
- Reprezentantul Bisericii Greciei, P.S. Gavriil Papanikolaou, Episcop de Diavleia
- Reprezentantul Bisericii Constantinopolului, cea de dinafara Constantinopolului,
Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu, Asia Mică
- Reprezentantul Patriarhiilor Slave şi al Guvernului Rusiei, IPS Ilarion Arhiepiscop
de Volokolamsk, Rusia
- Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem
- Reprezentanţii Bisericii şi Guvernului Ciprului, Î.P.S. Neofytos de Morfou şi P.S.
Varnava de Trimythoyntos
- Reprezentanţii Bisericii Antiohiei, P.S. Ilie de Tripolis
- Reprezentanţii Bisericii Alexandriei, P.S. Vasile de Tripolis
- Reprezentantul Bisericii Ierusalimului, P.S. Timotei de Vostron.
Supermemorandumul cuprinde schimbări majore care ar urma să fie implementate în
administrație, religie, sănătate și educație. Voi scrie aici doar cele mai importante
puncte, puteți citi documentul integral din link-ul de mai sus pentru limba română.
Noile „legi” ar fi trebuit să fie implementate între 2016-2020 dar oligarhii n-au putut
începe perioada de tranziție la noul sistem globalist în acea perioadă, deci schimbările
au început deja din 2020 odată cu falsa pandemie care a început practic acea perioadă
de tranziție. Punctele au fost organizate pe dăți specifice pentru fiecare lege nouă dar
ele nu trebuie luate în considerare de vreme ce nu mai sunt în vigoare. Nu toate sunt
organizate cronologic.
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Legi priving Educația:
- Articolul 2: Începând cu data de 11.09.2017 se anulează toate sărbătorile
religioase şi naţionale, la toate instituţiile de învăţământ
- Articolul 4: Începând cu data de 11.11.2016, se vor organiza vizite obligatorii la
sinagogă şi moschee pentru toţi elevii de ciclul primar şi, treptat, şi pentru toţi elevii
de ciclul gimnazial şi liceal
- Articolul 5: Începând cu data de 11.10.2016, la ciclul gimnazial se introduce lecţia
de educaţie sexuală, iar începând cu data de 11.09.2016 se furnizează gratuit
prezervative tuturor elevilor de ciclu primar.
- Articolul 8: Începând cu data de 16.10.2016, se desfiinţează toate sărbătorile
naţionale şi paradele.
- Articolul 11: Începând cu data de 01.01.2017 se va trece la concedierea de
profesori din toate ciclurile şi categoriile de învăţământ şi se procedează la
introducerea internetului.
- Articolul 12:
12a. Începând cu data de 19.09.2016 se introduc diapozitive pentru susţinerea lecţiei
de educaţie sexuală.
12.b. Începând cu data de 20.09.2017 se introduc legitimaţii electronice pentru elevi.
12.c. Se va proceda la instalarea de detectoare de metale în toate instituţiile de
învăţământ, indiferent de nivel. Accesul elevilor, al studenţilor şi al profesorilor va fi
permis numai în baza unui card de acces.
12.d. Începând cu data de 17.09.2017 se vor organiza excursii cu elevii şi studenţii în
locaţii în care este promovată emanciparea sexuală.
12.e. Începând cu data de 16.09.2016 se va începe procedura de emancipare sexuală
a elevilor.
Legi privind Religia
- Articolul 5: Incepand cu data de 15.09.2016 toti clericii, indifferent de rang, vor
proceda la predici antirasiale.
- Articolul 7:
7c. Incepand cu data de 20.09.2016 se va celebra o sarbatoare dedicate mediului
inconjurator, in fiecare an la data de 5 iunie, precum si o sarbatoare dedicata
pamantului, in data de 14 aprilie.
7d. Incepand cu data de 01.07.2016 se va introduce o sarbatoare dedicata
holocaustului evreiesc, cu o slujba speciala in toate bisericile crestine. Sarbatoarea
va fi tinuta de trei ori pe an, mai precis in datele de 27 ianuarie, 21 aprilie si in
Duminca lui Toma.
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7e. Incepand cu data de 15.07.2017 vor fi desfiintate toate sarbatorile nationale.
- Articolul 8:
8d. Începând cu data de 01.05.2017, Organizaţia Naţiunilor Unite va prelua
controlul Bisericii Creştine Unite
8e. Începând cu data de 01.05.2017, Ierusalimul va deveni capitală spirituală.
8f. Începând cu data de 01.05.2017 se desfiinţează Patriarhiile Ierusalimului,
Alexandriei, Antiohiei şi cele Slave, mai puţin Patriarhia Moscovei.
- Articolul 9:
9b. Biserica Greciei se angajează, din fonduri proprii, precum şi din fonduri
europene, să întreţină lăcaşuri de închinăciune ale musulmanilor.
9c. De asemenea, începând cu data de 01.09.2016, Biserica Greciei se angajează să
permită funcţionarea de lăcaşuri de închinăciune ale budiştilor şi, în general, ale
oricărui cult.
- Articolul 10:
10a. Începând cu data de 20.05.2017 se vor introduce noi slujbe inter-religioase, cu
acompaniament de instrumente muzicale şi în cadrul tuturor Bisericilor creştine
10c. Începând cu data de 01.05.2017 se vor organiza concerte antirasiste în incinta
şi în afara lăcaşurilor de închinăciune, asemănătoare celor organizate în mod
regulat de Bisericile creştine.
10e. Începând cu data de 01.09.2017 toate Bisericile creştine vor accepta unirile
federale şi multinaţionale.
10f. Începând cu data de 01.09.2018, O.N.U. preia rolul de Guvern Mondial şi de
moderator în uniril internaţionale.
- Articolul 11a. Începând cu data de 15.08.2017, conducător al Bisericii creştine
devine Vaticanul.
- Articolul 14b. Începând cu data de 15.08.2017, toate Bisericile creştine vor accepta
desfiinţarea statelor naţionale şi înfiinţarea de unităţi statale multinaţionale,
multicentrice, multiculturale şi multireligioase, precum şi înfiinţarea de unităţi
statale cu caracter religios, de tipul Patriarhiei Ecumenice.
Legi privind Sănătatea
- Articolul 1: Spitalele vor face distincţie între vârstnici şi tineri. Începând cu
08.09.2017. vârstnicii vor fi examinaţi în spaţii special amenajate.
- Articolul 2: Dreptul la internare în spitale îl vor avea doar posesorii de card de
asigurat. Începând cu data de 08.09.2017, accesul neasiguraţilor în spitale va fi
interzis.
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- Articolul 3:
3b. Începând cu data de 16.09.2017, se vor amenaja, în cadrul spitalelor, spaţii
speciale de detenţie.
3c. Începând cu data de 17.07.2018 se vor înfiinţa centre experimentale în cadrul
spitalelor.
- Articolul 4: Începând cu data de 17.06.2017, toate serviciile social vor identifica
electronic cetăţenii. Excepţie constituie prim-ajutorul acordat în cadrul spitalelor.
- Articolul 7:
7a. Începând cu data de 17.08.2017, se vor introduce carduri de sănătate obligatorii
pentru toţi cetăţenii şi cadrele medicale.
7.b. Începând cu data de 19.09.2017 vor fi desfiinţate toate centrele de prim-ajutor şi
protecţie socială.
Legi privind Administrația
- Articolul 1: Începând cu data de 16.06.2017, toţi cetăţenii Comunităţi Europene şi
ai Federaţiei Ruse vor fi identificaţi electronic, iar prevederile prezentului articol vor
fi acceptate de toate bisericile creştine.
- Articolul 2:
2a. Începând cu data de 17.10.2017 se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale
şi la înfiinţarea de state federale, unele cu caracter zonal şi capitală proprie.
2c. Începând cu data de 19.10.2017, O.N.U. va prelua conducerea tuturor religiilor
de pe planetă.
2d. Începând cu data de 14.08.2018, pe întreaga planetă se va proceda la înfiinţarea
de centre religioase sub patronajul Consiliului Mondial al Bisericilor.
- Articolul 3: Începând cu data de 19.11.2016, se va acorda statut legal tuturor
emigranţilor sosiţi în statele Uniunii Europene, necondiţionat.
- Articolul 4:
4a. Începând cu data de 16.08.2016, vor intra în vigoare drepturile homosexualilor.
Aceştia vor putea face parade în mod regulat şi liber, pe toate drumurile oraşelor
Comunităţii Europene.
4b. Începând cu data de 16.05.2016, se va proceda la legalizarea căsătoriilor între
homosexuali, a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi a înfierii de copii de
către cuplurile homosexuale.
4d. Începând cu data de 18.11.2016, se va proceda la liberalizarea transmisiunilor
televizate şi în presă ale programelor sexuale şi se va permite circulaţia liberă a cât
mai multe reviste pornografice, în toate ciclurile de învăţământ.
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4e. Începând cu data de 19.12.2016, se vor putea înfiinţa case de toleranţă în
apropierea unităţilor de învăţământ de toate gradele, în întreaga Comunitate
Europeană, precum şi în interiorul cazarmelor militare.
4f. Începând cu data de 22.12.2017, se vor preda, la toate nivelele, lecţii de sex
plătit, nu doar de către cadre didactice, ci chiar de către angajate ale caselor de
toleranţă.
- Articolul 5: Începând cu data de 22.12.2017, se va permite pornografia infantilă pe
internet, pentru copii cu vârste mai mari de 14 ani.
- Articolul 6:
6a. Începând cu data de 10.12.2016, se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale
şi la instituirea unui guvern mondial.
6b. Începând cu data de 20.09.2016, se va proceda la legalizarea homosexualităţii în
cadrul instituţiilor de învăţământ. În acest sens, în toate unităţile de învăţământ se
vor preda lecţii referitoare la homosexualitate.
- Articolul 8:
8a. Începând cu data de 15.05.2016, vor fi promovate cât mai multe proiecte de legi
împotriva discriminării rasiale, care vor fi votate de toate parlamentele europene.
8d. Începând cu data de 20.05.2016 se vor interzice, în întreaga Uniune Europeană,
înmormântările religioase şi se va introduce treptat obligativitatea incinerării
morţilor.
- Articolul 9d. În toate instituţiile de învăţământ universitar şi de interes public,
precum şi în cadrul tuturor ministerelor din ţările membre ale Uniunii Europene, se
va proceda la crearea de arhive electronice. În acest sens, vor fi montate sisteme de
amprentare şi recunoaştere iris, astfel încât accesul tuturor cetăţenilor, elevi, cadre
didactive, studenţi şi oameni politici să se facă în instituţiile amintite doar în acest
fel. Reforma urmează a fi pusă în aplicare începând cu data de 29.10.2017.
- Articolul 10:
10a. Conform modelelor oferite de NATO, începând cu data de 30.01.2017 se va
proceda la înfiinţarea de armate multinaţionale şi la renunţarea la armatele
naţionale. În paralel, stagiul militar nu va mai fi satisfăcut în statele membre ale
Uniunii Europene unde mai este încă obligatoriu.
10b. Începând cu data de 30.03.2017 se va introduce semnătura electronică
obligatorie pentru toţi cetăţenii, în relaţiile cu statul multinaţional al Uniunii
Europene.
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Protocoalele de la Toronto – alt document secret descriind noua lume în
guvernul global
După cum zice și titlul, Protocoalele de la Toronto
[https://ortodoxinfo.ro/2017/02/02/protocolul-de-la-toronto/] este un nou document
scurs din întâlnirile francmasonilor care au avut loc în Montreal, Canada, în 1967 și
1985. Se raportează că participanții au fost „conducătorii primelor 6 bănci din lume,
ai primelor 6 multi-naționale energetice și primii 6 producători agroalimentari de pe
planetă”. Următoarele sunt cele 26 de puncte ale Protocoalelor:
1.Vom amplifica ‚,Societatea Plăcerilor”, care ne-a fost atât de profitabilă până în
prezent. Folosindu-ne de inventarea tehnicii „video” pe care am finanţat-o şi de
jocurile care-i sunt anexate, vom finaliza pervertirea morală a tineretului. Îi vom
oferi posibilitatea de a-şi satisface, de acum încolo, toate instinctele. O fiinţă
posedată de simţuri ajunsă sclavă a acestora, după cum ştim, nu are nici idealuri,
nici forţa interioară pentru a apăra pe oricine sau orice. Omul respectiv este un
„individualist’’ prin definiţie, reprezentând candidatul perfect pe care-1 vom putea
modela cu uşurinţă, conform dorinţelor şi priorităţilor noastre. De altfel, amintiţi-vă
cu câtă uşurinţă au putut predecesorii noştri să orienteze întregul tineret german, la
începutul secolului, folosindu-se de dezabuzarea acestuia din urmă!
2. Vom încuraja ,,contestaţiile studenţeşti’’ asociate cu toate cauzele privitoare la
,,ecologie’’. Protecţia obligatorie a mediului ambiant va deveni un atu major, în ziua
când vom fi determinat naţiunile-state să-şi schimbe „datoria internă”, contra
pierderii a 33% din totalul teritoriilor lor rămase în stare de sălbăticie.
3. Vom umple vidul interior al acestui tineret, iniţiindu-1, încă de la cele mai fragede
vârste, în universul computerelor. Vom folosi, în acest scop, sistemul de învăţământ.
Un sclav în slujba altui sclav, care va fi controlat de noi.
4. Pe un alt plan, vom stabili ,,Liberul schimb Internaţional” ca pe o prioritate
absolută pentru supravieţuirea naţiunilor-state. Această nouă concepţie economică
ne va ajuta să accelerăm declinul „naţionaliştilor” din toate naţiunile; să-i izolăm în
facţiuni diverse şi, la momentul dorit, să-i instigăm cu sălbăticie unii împotriva
celorlalţi, în războaiele intestine care vor finaliza ruinarea acestor naţiuni.
5. Pentru a ne asigura cu orice preţ de reuşita unei asemenea întreprinderi, să facem
astfel încât agenţii noştri infiltraţi deja în Ministerele de Afaceri
Interguvernamentale şi de Emigrări ale naţiunilor-state să procedeze la modificarea
în profunzime a legilor acestor ministere. Modificările respective se vor orienta în
esenţă spre a deschide porţile ţărilor occidentale spre o emigraţie din ce în ce mai
masivă în interiorul graniţelor lor o emigraţie pe care noi o vom fi provocat în
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prealabil, având grijă să declanşăm pe ici pe colo, noi conflicte locale. Prin
campanii de presă bine orchestrate asupra opiniei publice din naţiunile-state vizate,
vom provoca în acestea un aflux important de refugiaţi care va avea efectul de a le
destabiliza economia internă şi a amplifica tensiunile rasiale din interiorul
teritoriului. Vom avea grijă să facem astfel încât organizaţiile extremiste străine să
facă parte din aceste torente de emigranţi ceea ce ne va facilita destabilizarea
politică, economică şi socială a naţiunilor luate în colimator.
6. Vom organiza acest „liber schimb” care, în realitate, numai liber nu este, întrucât
e controlat deja de noi, până în vârful ierarhiei economice, în „Trei Comisii
Laterale”: (cea a Asiei, cea a Americii, cea a Europei). El ne va ajuta să semănăm
discordia în interiorul naţiunilor-state, prin escaladarea şomajului asociat cu
restructurările multinaţionalelor noastre.
7. Vom transfera încet dar sigur multinaţionalele noastre în ţări noi, cucerite de
ideea ,,economiei de piaţă”, ca ţările din Estul Europei, Rusia şi China, de exemplu.
Pentru moment, nu ne va interesa dacă populaţia lor reprezintă sau nu un vast
rezervor de noi consumatori. Ceea ce ne interesează este să avem acces, în primul
rând, la o Mână de Lucru Sclavagistă – ieftină şi nesindicalizată – pe care ne-o oferă
aceste ţări şi cele din Lumea a Treia. De altfel, guvernele lor nu au fost instalate
chiar de noi înşine? Nu fac apel la ajutorul extern şi la împrumuturile de la „Fondul
Monetar Internaţional” şi de la „Banca Mondială”, care ne aparţin nouă?
8. Aceste transferuri ne oferă mai multe avantaje. Contribuie la menţinerea acestor
noi populaţii în iluzia unei ,,eliberări economice” şi a unei „libertăţi politice”, când
în realitate le vom domina noi înşine, prin pofta de câştig şi adâncirea în datorii pe
care nu le vor putea achita niciodată. În ceea ce priveşte populaţiile occidentale, ele
vor fi menţinute în visul „bunăstării economice”, căci produsele importate din aceste
ţări nu vor suferi nici o mărire a preţurilor. Dimpotrivă, fără ca ele să-şi dea seama
de la început, din ce în ce mai multe industrii vor fi obligate să-şi închidă porţile, din
cauza transferurilor pe care noi le vom fi efectuat în afara ţărilor occidentale. Aceste
închideri vor duce la escaladarea şomajului şi vor provoca pierderi importante de
venituri pentru naţiunile-state.
9. În acest fel, vom pune pe picioare o „Economie Globală” la scară mondială, care
va scăpa total de sub controlul naţiunilor-state. Această nouă economie va fi mai
presus de toate; nici o presiune politică sau sindicală nu va avea vreo putere asupra
ei. Îşi va dicta propriile „politici mondiale” şi va obliga iniţierea unei reorganizări
politice, dar în conformitate cu priorităţile noastre la scară mondială.
10. Prin această ‚,economie independentă’’‚ neavând alte legi decât legile noastre,
vom stabili o „cultură a masei mondiale”. Prin controlul internaţional asupra
televiziunii şi a Mass-media în general, vom institui o ‚,nouă cultură”, însă nivelată,
uniform, pentru toţi, fără a ne scăpa nici una dintre „creaţiile” viitoare. Artiştii
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viitorului vor fi plămădiţi după chipul şi asemănarea noastră, altminteri nu vor putea
să supravieţuiască. Prin urmare, se va fi terminat cu vremurile în care ,,creaţiile
culturale puneau permanent în pericol proiectele noastre mondialiste aşa cum s-a
întâmplat de atâtea ori în trecut.
11. Prin intermediul aceleiaşi economii, ne va fi astfel posibil să ne folosim de forţele
militare ale naţiunilor-state cum ar fi acelea ale Statelor Unite în scopuri umanitare,
în realitate, aceste ‚forţe ne vor servi spre a supune voinţei noastre ţările
recalcitrante. Astfel, ţările din Lumea a Treia şi altele asemenea lor nu vor putea fi în
măsură să scape voinţei noastre de a ne servi de populaţia lor ca de o mână de lucru
în sclavie.
12. Pentru a controla piaţa mondială, va trebui să deturnăm productivitatea de la
principalul său scop Eliberarea omului de duritatea Muncii. O vom orienta spre o
întoarcere împotriva omului, aservindu-1 pe acesta din urmă sistemului nostru
economic, astfel nu va mai avea încotro decât să devină sclavul nostru, sau chiar un
viitor delincvent.
13. Toate aceste transferuri ale Multinaţionalelor noastre în străinătate şi
reorganizarea mondială a economiei vor avea scopu1, printre altele, să escaladeze
şomajul în ţările occidentale. Această situaţie va fi cu atât mai realizabilă, cu cât,
din start, vom fi privilegiat importurile masive de produse de bază în interiorul
naţiunilor-state şi, din aceeaşi lovitură, vom fi supraîncărcat aceste state prin
folosirea exagerată a populaţiei lor pentru producţia de servicii pe care nu le vor
putea plăti. Aceste condiţii extreme vor înmulţi la nivel de milioane masele de
persoane asistate social de tot felul, ale analfabeţilor şi ale celor fără adăpost.
14. Prin pierderea a milioane de locuri de muncă în sectoru1 primar, şi chiar prin
evaziuni fiscale deghizate în capitaluri externe în afara naţiunilor-state, ne va fi
astfel posibil să punem în pericol de moarte armonia socială. prin spectrul
războiului civil.
15. Aceste manipulări internaţionale de guverne şi populaţii ale naţiunilor-state ne
vor furniza pretextul de a ne utiliza F.M.I.-ul pentru a determina guvernele
occidentale să pună în aplicare „bugete de austeritate’’‚ sub camufalu1 reducerii
iluzorii a „datoriei naţionale”, al conservării ipotetice a „cotei de credit
internaţional” şi al imposibilei conservări a „liniştii sociale”.
16. Prin aceste măsuri „bugetare de urgenţă’’, vom fractura astfel finanţarea
Naţiunilor-state pentru toate „mega-proiectele” lor care reprezintă o ameninţare
directă la adresa controlului nostru mondial asupra economiei.
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17. De altfel, toate aceste măsuri de austeritate ne vor permite să frângem voinţa
naţională a structurilor moderne în domeniul Energiei, al Agriculturii, al
Transporturilor şi al Tehnologiilor noi.
18. Aceleaşi măsuri ne vor oferi ocazia mult visată de a ne instaura „Ideologia
Competiţiei Economice”. Aceasta se va traduce, în interiorul naţiunilor-state, prin
reducerea voluntară a salariilor şi demisiile voluntare cu „Remiterea de medalii
pentru serviciile prestate”, ceea ce ne va deschide peste tot porţile pentru
instaurarea ‚tehnologiei de control”. În această perspectivă, toţi demisionarii
respectivi vor fi înlocuiţi cu ,,computere” aflate în slujba noastră.
19. Aceste transformări sociale ne vor ajuta să modificăm în profunzime mâna de
lucru „poliţistă şi militară” a naţiunilor-state. Sub pretextul necesităţilor de moment
şi fără a trezi bănuieli, ne vom debarasa odată pentru totdeauna de toţi indivizii care
au o „Conştiinţă Iudeo-Creştină”. Această „Restructurare a corpului poliţienesc şi
militar” ne va permite să eliminăm, fără contestaţii, personalul îmbătrânit, precum şi
toate elementele care nu vor vehicula principiile noastre mondialiste. Acestea vor fi
înlocuite cu recruţi, tineri lipsiţi de „conştiinţă şi morală” şi deja complet antrenaţi,
cu vederi favorabile faţă de folosirea fără scrupule a „tehnologiei reţelelor
electronice” pe care o vom fi instaurat.
20. În acelaşi timp şi tot sub pretextul „reducerilor bugetare’’, vom veghea asupra
transferului bazelor militare ale naţiunilor-state spre Organizaţia Naţiunilor Unite.
21. În această perspectivă, vom acţiona pentru reorganizarea Mandatului
Internaţional al Naţiunilor Unite”. De la statutul de ,,Forţă de Pace” fără nici o
putere de decizie, o vom determina să devină o „Forţă de Intervenţie” în care se vor
contopi, într-o omogenitate deplină, forţele militare ale Naţiunilor Unite. Acest lucru
ne va permite să efectuăm, fără luptă, demilitarizarea tuturor acestor state, astfel
încât nici unul dintre ele în viitor, să nu mai fie suficient de puternic şi independent
pentru a ne pune în discuţie „Puterea Mondială”.
22. Pentru a accelera acest proces de transfer, vom implica forţa actuală a
Naţiunilor Unite în conflicte imposibil de rezolvat. În această manieră şi folosindune de mass-media controlate de noi, le vom demonstra populaţiilor neputinţa şi
inutilitatea acestei „Foile” în forma sa actuală. Cu ajutorul frustrării împinse până
la paroxism în momentul potrivit populaţiile naţiunilor-state vor fi determinate să le
ceară instanţelor internaţionale formarea cât mai rapidă a unei asemenea „Forţe
Multinaţionale”, care să apere cu orice preţ „Pacea’’.
23. Apariţia viitoare a acestei voinţe mondiale a unei „Forţe Militare
Multinaţionale” va merge mână în mână cu instaurarea, în interiorul naţiunilorstate, a unei ‚Forţe de Intervenţie Multi-Jurisdicţională”. Prin această combinaţie de
„Efecte Poliţieneşti şi Militare”, creată sub pretextul amplificării instabilităţii
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politice şi sociale crescânde din interiorul acestor state, care se năruiesc sub
apăsarea problemelor economice, vom dobândi posibilitatea dea controla mai bine
populaţiile occidentale. Aici, utilizarea fără limite a identificării şi a filtrării
electronice ale indivizilor ne va asigura o supraveghere completă a tuturor
populaţiilor vizate. În cursul creşterii acceptate de către toţi a acestor noi necesităţi,
va fi impetuos necesar să definitivăm cât mai curând controlul mondial asupra
armelor de foc în interiorul teritoriilor naţiunilor-state. În acest scop, vom accelera
„Planul Alfa”, pus în aplicare pe parcursul anilor 1960 de către anumiţi predecesori
de-ai noştri.
24. Ultimele „etape” se raportează la ,‚Faza Omega” începută cu experienţele
efectuate la începutul anilor 1970. Ele cuprind punerea în aplicare, la scară
mondială, a ,‚armelor electromagnetice’’.
„Schimbările climaterice” vor antrena distrugerea recoltelor şi, în aceste condiţii,
compromiterea terenurilor agricole denaturarea, prin mijloace artificiale, a
produselor alimentare de consum curent, intoxicarea naturii printr-o exploatare
exagerată şi lipsită de discernământ şi utilizarea masivă a produselor chimice în
agricultură, toate acestea Fraţilor, vor duce la ruinarea sigură a industriilor
alimentare din Naţiunile-State. Viitorul ‚,control asupra populaţiilor” din aceste
State trece obligatoriu prin controlul absolut, de către noi, asupra producţiei
alimentare 1a scară mondială şi prin acapararea controlului asupra principalelor
‚,Rute alimentare” ale planetei. Pentru a realiza aceste deziderate, este necesar să se
întrebuinţeze ,,electromagneticul’’ printre altele, spre a destabiliza clima celor mai
productive state pe plan agricol. În privinţa intoxicării naturii, ea va cu atât mai
accelerată, cu cât escaladarea ratei demografice o va forţa fără restricţii.
25. Utilizarea electromagneticului pentru provocarea „cutremurelor de pământ” în
cele mai importante regiuni industriale din naţiunile-state va contribui la
accelerarea ,‚prăbuşirii economice” a celor mai ameninţătoare state la adresa
noastră, amplificând de asemenea obligaţia de a institui Noua Ordine Mondială
impusă de noi.
26. Cine va putea să ne bănuiască? Cine va putea să aibă vreo suspiciune cu privire
la mijloacele folosite? Aceia care vor îndrăzni să se ridice împotriva noastră,
difuzând informaţii privitoare la existenta şi la conţinutul „conspiraţiei” noastre, vor
deveni suspecţi în ochii autorităţilor şi ai populaţiilor din naţiunile lor. Graţie
dezinformării, minciunii, ipocriziei şi individualismului pe care le vom fi creat în
sânul populaţiilor naţiunilor-state, omul va fi devenit un duşman al omului. Astfel,
aceşti „indivizi independenţi”, care sunt cu atât mai periculoşi pentru noi tocmai din
cauza „libertăţii’’ lor, vor fi consideraţi de ceilalţi ca fiind inamici, nu eliberatori.
Totul este identic cu ce s-a menționat în scrisoarea membrului Illuminati, cu
predicțiile Forumului Economic Mondial și cu Supermemorandumul. Violul și
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drogurile vor fi legalizate și chiar impuse, statele naționale vor fi dizolvate, ONU va
prelua rolul de guvern mondial, imigrația va continua până când Europenii și
„valorile lor occidentale” vor fi distruse etc. Notați punctul 25 care se potrivește cu
imaginea subliminală a vulcanului din revista Economistul pe care o puteți vedea mai
jos. Planeta va fi cu siguranță lovită de dezastre naturale.
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FEMA – guvernul comunist secret al Statelor Unite ale Americii

FEMA (Agenția Federală de Gestionare a Situațiilor de Urgență) – arma lor secretă
asupra SUA [https://extraterestriiprintrenoi.wordpress.com/2011/08/21/ce-este-femaadevarul-despre-lagarele-fema/]
FEMA a fost creată printr-o serie de Ordine Executive. Un ordin executiv
prezidențial, constituțional sau nu, devine lege simplu prin publicalea acestuia în
Monitorul Federal. Congresul este depășit. Ordinul Executiv 12148 a creat FEMA
care va coopera cu Ministerul Apărării SUA pentru protecție civilă, planificare și
finanțare. Un „țar al urgențelor” a fost apoi numit. FEMA a cheltuit doar 6% din
bugetul său pentru situații de urgență naționale, restul fondurilor au fost folosite
pentru construirea unor facilități subterane secrete care să asigure continuitatea
guvernului în caz de urgență majoră, fie ea domestică sau străină. Ordinul Executiv
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12656 a proclamat Consiliul Securității Naționale drept corpul principal care trebuie
să dispună de puteri în situații de urgență. Asta permite guvernului să intensifice
activitatea serviciilor secrete și supravegherea în masă a cetățenilor SUA și ar
restrânge dreptul la liberă circulație în interiorul Statelor Unite și va conferi
guvernului dreptul de a izola mai grupuri e civili. Garda Națională ar putea fi
naționalizată pentru a închide apoi toate granițele și să preia controlul asupra ariei
spațiale și porturile de intrare.
Acestea sunt doar unele din Ordinele Executive asociate cu FEMA care ar suspenda
Constituția și Legea Drepturilor [https://educateyourself.org/cn/femaoverview06sep05.shtml]. Aceste Ordine Executive au fost puse
pe așteptare timp de aproape 30 de ani și pot fi decretate în orice moment printr-o
semnătură prezidențială:
10990 – perminte Guvernului sa preia controlul oricarui mijloc de transport,
autostrazilor si porturilor
10995 – permite Guvernului sa opreasca si sa controleze comunicatiile media
10997 – permite Guvernului sa intre in posesia oricarei resurse energetice
10998 – permite Guvernului sa intre in posesia oricarei resurse alimentare
11000 – permite Guvernului sa organizeze sub supravegherea si conducerea sa
brigazi de munca alcatuite din civili
11001 – permite Guvernului sa preia controlul sistemelor de sanatate si educatie
11002 – numeste Posta sa efectueze un recensamant
11003 – permite Guvernului sa-si insueasca orice aeroport sau avion, chiar si cele
comerciale
11004 – permite Autoritati pentru Locuinte si Finante sa mute comunitati intregi, sa
construiasca noi case in noi locuri si sa hotarasca ce locuri vor fi abandonate
11005 – permite Guvernului sa-si insuseasca orice depozit public si orice nava sau
tren
11051 – specifica responsabilitatile Oficiului pentru Planificari in Situatii de
Urgenta si autorizeaza sa execute ordinele in situatii de criza
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11310 – ofera autoritate Departamentului de Justitie pentru a intari planurile
hotarate de Oficul Pentru Planificari in Situatii de Urgenta, de a controla absolut
totul si de a asista si sfatui Presedintele
11049 – pregateste Departamentele Federale pentru implementarea a 21 de ordine
executive eliberate pe o perioada de 15 ani
11921 – se prevede controlul mecanismelor de productie si distributie, a surselor
energetice, a salariilor, a creditelor financiare, in orice situatie de urgenta nationala.
De asemenea, cand Presedintele declara Situatie de Urgenta, Congresul este
suspendat pe o perioada de 6 luni.
FEMA – Guvernul comunist ascuns al SUA
[https://whistleblowerjeff.holyspiritwind.net/2019/05/fema-ordered-102000-boxcarswith-shackles-and-guillotines-why-are-modern-guillotines-on-military-basesthroughout-north-america-2/]:
„FEMA a cumpărat 102.000 vagoane cu cătușe și ghilotine – De ce sunt ghilotinele
moderne transportate în baze militare de-a lungul Americii de Nord?
(...)
Folosirea ghilotinelor pentru „scopuri guvernamentale” a fost propusă și aprobată
în Congresul SUA:
- Informația pe care am primit-o zice că 15.000 sunt ținute în Georgia și 15.000 în
Montana.
- Este decapitarea de către musulmani menită să ne desensibilizeze față de
decapitarea pe care o va practica guvernul în viitor?
Gândiți-vă la asta, de ce are nevoie guvernul SUA de 30.000 de ghilotine și peste 600
de milioane de gloanțe cu punct gol?
Există peste 800 de lagăre de concentrare în SUA. Toate sunt perfect operaționale și
pregătite să primească prizonieri. Toate conțin personal angajat și sunt protejate în
permanență de agenți de securitate. Dar toate sunt goale. Aceste lagăre vor fi
operate de FEMA (Agenția Federală de Gestionare a Situațiilor de Urgență) atunci
când legea marțială va trebui implementată în SUA. Tot ce va fi necesar pentru asta
va fi o semnătură pe o proclamație de către Președinte și semnătura Avocatului
Poporului pe un mandat care conține o listă de nume. Întrebați-vă dacă chiar vreți să
fiți pe acea listă. FEMA deține vagoane triplu-stratificate pentru transportul
deținuților încătușați la cele peste 800 de lagăre de concentrare goale și păzite de-a
lungul Statelor Unite, cu 20.000 de vagoane de prizonieri noi și containere feroviare
înalte de 13 metri cu destinația Oregon din China pentru pădurile noastre pentru o
lege marțială planificată de armată.
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Listele FEMA
[https://amg-news.com/red-list-blue-list-yellow-list-black-list-are-you-on-femas-killlist]
Lista Roșie – Lista Albastră – Lista Galbenă – Lista Neagră
Cu toții suntem undeva pe lista roșie sau albastră. Cei de pe lista roșie vor fi treziți la
4 dimineața și răpiți la lagăre unde vor fi probabil uciși.
Lista Roșie – Acești oameni sunt inamicii Noii Ordini Mondiale. Ei sunt liderii
grupărilor naționaliste, miniștri care au trădat agenda, gazde de showuri de
televiziune care au expus agenda, lideri de comunitate și poate chiar lideri din
mediul digital. Acești oameni vor fi răpiți din casele lor la 4 dimineața și uciși la
centrele de detenție FEMA. Asta ar urma să se întâmple la două săptămâni înainte să
se implementeze legea marțială.
Lista Albastră: Acești oameni sunt de asemenea inamici ai Noii Ordini Mondiale,
dar care sunt subordonați celor din lista roșie. Acești oameni vor fi adunați după ce
legea marțială va fi impusă, vor fi luați la centrele de detenție și „reeducați”. Se vor
folosi pe ei diferite tehnici de control ale minții iar majoritatea nu vor supraviețui la
ele. Mr. Springmeier nu a menționat cine exact se află pe lista albastră, dar bănuiesc
că oameni ca mine și ca tine se află pe acea listă.
Lista Galbenă: Aceștia sunt cetățenii care nu știu nimic despre noua ordine mondială
și nici nu vor să știe. Ei nu sunt considerați drept o amenințare și vor fi instruiți cum
să se comporte și probabil vor face ce li se spune. Din nefericire sunt mult prea mulți
din această categorie pentru a fi toți controlați, deci mulți vor fi uciși sau înfometați.
Lista Neagră: Dacă citești asta și ești un activist politic sau un adept public al
libertății personale, este cel mai sigur de estimat că deja te afli pe vreun fel de listă,
cel puțin o „listă de urmărire”. S-ar putea să fii pe o listă neagră cibernetică care te
vizează pentru campanii de dezinformare sau discreditare sau poate pentru atacuri
DDOS (nu este o coincidență că atacurile cibernetice de tip DDOS sunt frecvent
îndreptate împotriva blogurilor și site-urilor de activism politic).
O întâlnire secretă din Casa Reprezentativelor din Washington din 2008
[http://www.fourwinds10.com/siterun_data/government/new_world_order/news.php?
q=1220578507] dezvăuie cursul evenimentelor în cazul unei situații de urgență civilă
și economică, notați că evenimentele nu s-au întâmplat la datele menționate deci se
încearcă stimularea și manifestarea lor în momentul de față odată cu începerea așa
zisei pandemii de coronavirus:
Colapsul iminent a economiei Statelor Unite ar putea avea loc cândva la finalul lui
2008
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Colapsul iminent al finanțelor guvernului SUA ar putea avea loc cândva la mijlocul
lui 2009.
Posibilitatea războiului civil în SUA drept rezultat al colapsului.
Organizarea „cetățenilor americani insurgenți” gata să lupte împotriva guvernului.
Încarcerarea celor adunați la lagărele REX 84 construite de-a lungul Statelor Unite.
Posibilitatea răzbunării populației împotriva membrilor Congresului pentru colapsul
creat.
Localizarea zonelor sigure pentru membrii Congresului și familiile lor unde vor
putea locui până după finalizarea răscoalei civile.
Inevitabila și necesara Unire a SUA, Canada și Mexic pentru a forma Uniunea NordAmericană
Emiterea unei monezi noi numite AMERO pentru toate cele 4 națiuni drept o soluție
economică.
Aș adăuga, AMERO va fi probabil o monedă digitală. Prăbușirea economică nu a
avut loc odată cu primul val de coronavirus dar se va manifesta după al doilea sau al
treilea val de pandemie, cu toate că primul val a avut un impact destul de puternic
asupra întregii economii globale. În ceea ce privește războiul civil, avem membrii
organizației bolșevico-teroriste Black Lives Matter drept „cetățenii SUA insurgenți”
care se răscoală împotriva guvernului drept parte a revoluției comuniste care în teorie
se va manifesta sub stindardul progresismului, globalismului și multiculturalismului.
Practica de mai sus cu lagărele este exact ceea ce regimurile comuniste au cauzat
împotriva membrilor mișcărilor anti-comuniste care le-au opus rezisteță în țările pe
care ei le-au cucerit. Bolșevicii au ucis zeci de milioane de oameni în gulaguri,
comuniștii au ucis în jur de 40 de milioane de oameni în China în secolul trecut și așa
mai departe. Până și în România a existat Experimentul Pitești care a însemnat
torturarea legionarilor de către torționarii evrei comuniști după ce comunismul a fost
implementat. Asta este exact ce va face FEMA în lagărele lor de concetrare împotriva
celor care se vor opune noii ordini mondiale. Altminteri de ce ar cumpăra FEMA sute
de mii de sicrie de unică folosință [https://www.youtube.com/watch?v=m3zSDdmSHI] dacă nu pentru cadavre umane? Asta înseamnă că cel puțin sute de mii de
oameni vor muri în SUA în viitorul apropiat. Să nu uităm că lagărele FEMA sunt doar
o „teorie a conspirației”
[https://en.wikipedia.org/wiki/FEMA_camps_conspiracy_theory] în ochii celor de la
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Wikipedia iar când Wikipedia etichetează ceva drept teorie a conspirației atunci puteți
fi siguri că este vorba de ceva real. Au făcut exact la fel cu Prtotocoalele înțelepților
Sionului, cu negarea Holocaustul și în general orice care expune agenda inamică.
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Economistul: Simbolism sugerând evenimente majore din viitor – Știu ei
ceva?
Economistul (The Economist) este un ziar parțial deținut de familia Rothschild
[http://cosmicconvergence.org/?p=12241]. Mulți susțin că ei prezintă simboluri și
mesaje subliminale în imaginile lor care prezic evenimente din viitorul apropiat,
dinainte de implementarea statului global comunist. În cazul de față vom analiza
următoarea imagine publicată pe 25 Iunie 2020.

[https://www.economist.com/leaders/2020/06/25/politicians-ignore-far-out-risksthey-need-to-up-their-game]
Același youtuber român [https://www.youtube.com/watch?v=TXEzNSO79t0]
menționat mai sus a interpretat sau „decodat” înțelesul ascuns al acestei imagini și voi
transcrie aici ce a spus pentru cei care n-au timp sau nu doresc să urmărească postarea
integrală apoi voi adăuga și punctul meu de vedere.
Aparent nu a scos interpretările din propria lui imaginație întrucât a sugerat că s-a
inspirat și de la alți oameni. Prima sa mențiune este despre ceasul care arată ora
11:59. Confom dânsului, ora respectivă semnifică ultimele clipe în care ne aflăm
acum, înainte de implementarea noii ordini mondiale. El a asociat acest eveniment cu
a doua venire a lui Cristos dar evident voi filtra nonsensul religios pentru a înțelege
pe deplin înțelesul real al imaginilor.
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Urmează apoi primul tablou cu porcul. El asociază acel tablou cu gripa porcină
descoperită în China, gripă care conform mass-mediei ar putea stârni o altă pandemie
globală. El spune că în acest caz poliția va intra în curțile oamenilor pentru a le lua
porcii din cauza riscului îmbolnăvirii cu noua gripă porcină de care am menționat la
începutul acestui document (el de fapt a menționat de ciuma bubonică ce a fost din
nou descoperită în China dar asociația corectă ar fi noua gripa porcină descoperită în
abatorul chinezesc menționat la început). Sunt de părere prin urmare că un genocid al
porcilor ar putea avea loc în viitor în cazul în care această gripă porcină va fi
transformată în mod artificial într-o a doua pandemie, așa cum a fost cazul și cu
virusul actual. Acest potențial genocid al porcilor este de asemenea sugerat în mod
indirect de către Forumul Economic Mondial conform căruia oamenii vor mânca mult
mai puțină carne. Este puțin probabil că animalele vor fi lăsate doar să consume
resurse dacă nu vor mai fi prelucrate pentru consumul uman de carne deci un
asemenea eveniment este foarte posibil de vreme ce se orchestrează și stimularea unei
crize alimentare globale.
Următorul tablou este cel cu vulcanul. El spune că oligarhii au tehnologie HAARP de
manipulare a vremii, ceea ce este evident adevărat. În opinia mea imaginea cu
vulcanul anticipează un dezastru natural care va avea lor, lucru menționat și în biblie,
despre care vom vorbi mai târziu. Ce trebuie conștientizat și știut de toți este că omul
a ajuns la nivelul unde poate produce cutremure în mod artificial
[https://web.archive.org/web/20010312004056/http://www.geocities.com/Area51/Sha
dowlands/6583/project140.html] și cel mai probabil unele armate dețin asemenea
tehnologie. Cutremurele reprezintă unul dintre motivele principale pentru erupțiile
vulcanice. Din punctul meu de vedere în viitorul apropiat se vor crea erupții
vulcanice care vor justifica necesitatea mutării a populații întregi în țările albe după
cum a sugerat Forumul Economic Mondial, că schimbarea climatică va strămuta
aproximativ un miliard de oameni.
Următoarea imagine este cea a Soarelui și a pinguinului pe o bucată de gheață în
mijlocul oceanului. Este un alt eveniment care se leagă de schimbarea climatică și se
referă la topirea calotei glaciare și a ghețarilor, un fenomen constant mediatizat.
Soarele pe un cer senin ar putea semnifica deșertificare și lipsa apei și a alimentelor,
contribuind astfel la foametea mondială pregătită de oligarhii evrei.
Următoarea este imaginea cu meteoritul ce se îndreaptă spre pământ. Youtuberul
susține că pericolul lovirii pământului de către un meteorit va fi exploatat de NASA și
media pentru control și manipulare.
Următoarea imagine este cea cu cele trei rațe sălbatice dintre care două zboară și una
cade și este și singura care are o umbră. El susține că rața care cade simbolizează „o
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treime din umanitate” care va muri, probabil în al treilea război mondial sau războiul
mesianic care se menționează și-n biblie.
Următorul tablou cu virușii semnifică cel mai probabil următoarele valuri de
pandemii întrucât arată coronavirusul la bază și alți viruși deasupra sa. După cum se
poate vedea cu coronavirusul, o pandemie este o unealtă foarte puternică de a impune
cu forța control peste mase și de a insufla frica generală care să facă masele mult mai
ușor de manipulat întrucât omul prin psihologia sa la frică devine mult mai obedient
și va face ce i se cere pentru „siguranță”.
Următoarea este imaginea în alb și negru cu o explozie nucleară care cel mai probabil
semnifică războiul mesianic / al treilea război mondial. Există multe referințe în
biblie despre războaie și dezastre naturale (cauzate prin folosirea armelor nucleare).
Ultimul tablou de dedesupt arată explozii solare despre care youtuberul menționează
că ar putea reprezenta o posibilă cauză (sau va fi promovată de media drept o cauză)
a unei pene de electricitate globale. Acest subiect va fi dezvoltat mai jos. Ce susțin
experții este că radiația ultravioletă se află într-o constantă creștere iar expunerea
îndelungată la aceasta ar putea avea un impact negativ asupra sănătății umane,
ducând la pierderea vederii sau cancer de piele. Asta ar putea fi folosită drept pretext
pentru a impune și mai mult control asupra oamenilor.
În final este familia care stă pe canapea. El spune că este o familie europeană datorită
tipului exclusiv european de priză de lângă canapea. Părinții li pisica care poartă
maști de gaze simbolizează viitorul război care se va desfășura printre altele și-n
Europa, posibil între Grecia și Turcia, cu Rusia (și celelalte membre BRIC) în
sprijinul Greciei și NATO și UE de cealaltă parte împotriva BRIC, astfel încât
războiul să capete proporții globale și să aibă aparent la bază disensiunile religioase
între creștini și musulmani. Copilul ce poartă cască înseamnă că a fost recrutat pentru
război, lucru care se poate vedea și în expresia sa facială care sugerează îngrijorare și
anxietate. El spune că simbolul roșu și alb de pe tricoul băiatului este un simbol al
păcii, ceea ce ar putea însemna că inamicul va manipula oamenii că al treilea război
mondial va fi purtat în numele păcii mondiale, astfel încât oamenii din frică vor cere
ei înșiși să-și cedeze drepturile umane în schimbul păcii și a securității. Aparent au
loc de ani de zile tentative de pornice a unui război undeva în lume. Există conflicte
peste tot, între SUA și China, Ucraina și Rusia, Coreea de Nord și de Sud, SUA și
Iran, Orientul Mijlociu etc. Ce s-ar putea estima clar este că cele două alianțe în acest
ipotetic război vor fi pe de-o parte SUA și NATO iar în cealaltă parte Rusia, India
China (și poate Brazilia care ar completă alianța BRIC) plus Iran. Există teoria că al
treilea război mondial va începe când o mare personalitate occidentală va fi ucisă.
Aparent Iran a emis un mandat de arestare a lui Donald Trump
[https://www.thedailybeast.com/iran-issues-warrant-donald-trumps-arrest-on-murderand-terrorism-charges] pentru asasinarea lui Qasem Soleimani deci orice este posibil.
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Precum s-a întâmplat în primul război mondial, pretextul care ar justifica pentru
publicul larg începerea războiului ar putea fi din nou moartea unei personalități
influente, întrucât adevăratul motiv de creare a războiului, aceea de implementare a
unei dictaturi globale de către oligarhii evrei, nu va fi teoretic dezvăluit populației.
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Document din 2010 al Fundației Rockefeller oferă o descriere precisă a
viitoarei pandemii
Raportul pentru Viitorul Tehnologiei și Dezvoltării Internațioane (pdf în engleză)
[http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf] este
un document scris de Fundația Rockefeller în 2010 care conține o secțiune care
descrie cu detalii surprinzătoare vremurile care au loc acum, 10 ani mai târziu, ceea
ce dovedește că această pandemie a fost executată conform unui plan bine prestabilit,
fapt dovedit de asemenea de Evenimentul 201 care a reprezentat simularea unei
pandemii globale cu câteva luni înainte să se întâmple. De asemenea dovedește că
elita evreiască care conduce planeta se află în spatele acestei pandemii, întrucât ei
știau exact ce va urma să se întâmple pentru că ei au fost cei care au hotărât asta, și
apoi și-au exercitat puterea asupra mass-mediei, industriei farmaceutice, economiei
etc. pentru a manifesta acest plan.
„ETAPA ÎNCHIDERII
O lume a controlului guvernamental de sus în jos și o conducere mai autoritată, cu o
inovație și reacție civilă limitată.
În 2012, pandemia pe care lumea o aștepta de ani de zile a lovit în sfârșit. Precum
virusul H1N1 din 2009, noul virus gripal – originând în gâsca sălbatică – a fost
extrem de virulent și mortal. Chiar și cele mai pregătite țări pentru o pandemie au
fost rapid depășite când virusul s-a răspândit în jurul lumii, infectând aproape 20%
din populația globului și ucigând 8 milioane de oameni în doar 7 luni, majoritatea
dintre ei fiind adulți tineri și sănătoși. Pandemia a avut de asemenea un efect mortal
asupra economiei, mobilității internaționale, a oamenilor și a bunurilor, a
industriilor grav afectate precum turismul sau lanțurile de aprovizionare globale.
Chiar și local, magazine și clădiri de birouri cândva pline de viață stau acum goale
de luni de zile, lipsite de angajați și clienți.
Pandemia a înăbușit planeta – cu numere disproporționate de victime în Africa, Asia
de Sud-Est și America Centrală, unde virusul s-a răspândit în mod sălbatic în
abesența protocoalelor oficiale de izolare. Chiar și-n țările dezvoltate izolarea a fost
o provocare. Politica inițială a Statelor Unite ale Americii de a „discuraja
categoric” cetățenii să mai folosească serviciile aeriene s-a dovedit dezastruasă în
latența sa, accelerând viteza de răspândire a virusului atât în interiorul SUA cât și în
afara granițelor. Totuși, unele țări s-au descurcat mult mai bine – în special China.
Impunerea forțată de către guvernul chinez a carantinei obligatorii pentru toți
cetățenii, precum și sigilarea aproape ermetică a granițelor a salvat milioane de
vieți, oprind răspândira virusui cu mult înaintea oricărei alte țări, facilitând o
recuperare mai ușoară de după pandemie.
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Guvernul chinez nu a fost sigurul care a luat măsuri extreme pentru a-și proteja
cetățenii de riscul expunerii la virus. În timpul pandemiei, liderii naționali din jurul
lumii și-au exerictat puterea autoritaristă și au impus reguli excepțional de
restrictive, de la purtarea obligatorie a măștilor de față la dispozitive de scanat
temperatura corporală la intrarea în spațiile comunare precum fările sau
supermarketurile. Chiar și după ce pandemia s-a risipit, controlul autoritar și
supravegherea asupra cetățenilor și a activităților lor nu doar că nu s-au oprit, dar
s-au intensificat. Pentru a se proteja de problemele globale în creștere – de la
pandemii și terorism trans-național la crize ale mediului și creșterea sărăciei –
liderii din jurul lumii au exercitat o putere și mai categorică.
La prima vedere, noțiunea unei lumi mai controlate a căpătat o aprobare și
acceptare mai largă. Cetățenii și-au cedat voit din propria lor suveranitate – și din
intimitatea lor – la state mai paternalistice în schimb pentru mai multă siguranță și
stabilitate. Cetățenii au devenit mai toleranți și mai dornici la recepționarea de
direcțiuni și supraveghere de sus, iar liderii naționali au avut mai multe oportunități
să impună ordinea așa cum credeau ei de cuviință. În țările dezvoltate,
supravegherea s-a extins la mai multe forme: identificare biometrică pentru toți
cetățenii, de exemplu, și reguli mai stricte asupra industriilor cheie a căror
stabilitate a fost considerată vitală pentru interesele naționale. În multe țări
dezvoltate, cooperarea forțată cu o serie de noi reglementări și acorduri a restabilit
încet, dar constant, atât ordinea cât și, mai important, creșterea economică.
(...)
Până în 2025, oamenii păreau să se sature de atâta control de sus în jos și să lase
liderii și autoritățile să ia decizii pentru ei. Oriunde interesele naționale s-au lovit de
interesele individuale, au existat conflicte. Reacțiile sporadice au devenit din ce în ce
mai organizate și coordonate, întrucât tinerii și persoanele care și-au văzut statutul
și oportunitățile ruinate - în mare parte în țările în curs de dezvoltare - au provocat
răscoale civile. În 2026, protestatarii din Nigeria au doborât guvernul, sătui de
nepotismul și corupția înrădăcinată. Chiar și celor cărora le plăcea stabilitatea și
predictibilitatea mai ridicată a acestei lumi au început să devină mai inconfortabili și
constrânși de atât de multe reguli stricte și prin strictețea limitelor naționale.
Sentimentul care persista era că mai devreme sau mai târziu ceva ar supăra
inevitabil ordinea îngrijită pe care guvernele lumii au muncit atât de mult pentru a o
stabili.”
Evident, pandemia nu a avut loc în 2012, dar cred că puțini oameni știu că a existat de
fapt un focar regional de coronavirus în Orientul Mijlociu în 2012
[https://en.wikipedia.org/wiki/2012_Middle_East_respiratory_syndrome_coronavirus
_outbreak], care a ucis aproximativ 400 de oameni. Din anumite motive, probabil că
s-au răzgândit și nu au transformat acest focar de coronavirus într-o pandemie
globală. Amintiți-vă că se prefigurează 3 pandemii. Pe măsură ce va trece timpul,
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propaganda se va intensifica iar măsurile vor deveni tot mai agresive. Rețineți această
țintă de 8 milioane de victime în 7 luni. Se pare că acest lucru se va întâmpla cu a
treia pandemie. Acesta va fi momentul în care actualii sceptici vor deveni creduli ai
propagandei și toată lumea care se îndoiește de narațiunea oficială se va confrunta cu
repercusiuni pentru lipsa lor de supunere. După cum am spus mai sus, prin lege ei vor
considera fiecare persoană drept suspectată de purtare a virusului, astfel încât orice
dizident, sceptic și adversar al poveștii oficiale vor fi arestați, separați de familia lor
și „închiși” în „centre de carantină”, sau în „spitalele de carton”, sau poate lagărele de
concentrare precum cele deținute de FEMA vor începe să primească deținuți până
atunci timp.
Observați câți oameni sunt deja dornici să renunțe la drepturile și libertatea lor în
schimbul „prevenirii” noii boli „mortale”, care în realitate este „mortală” doar pentru
că este considerată așa de mașina de spălat creiere numită mass-media. Puteți vedea
toți acești indivizi manipulați pe platformele de socializare, pe străzi etc. Toate
semnele indică spre direcția trasată de Fundația Rockefeller în urmă cu 10 ani. Există
o acceptare generală a purtării măștilor, care este un pas inițial către înrobire, un pas
prin care este testată reacția oamenilor la o regulă obligatorie, deși inutilă și
nesănătoasă. Cercetările științifice au scos la lumină faptul că purtarea măștilor pe
perioade îndelungate de timp are efecte negative asupra sănătății
[https://jennifermargulis.net/wearing-mask-can-harm-your-health/]. Cu toate acestea,
oamenii își pun în pericol propria sănătate pentru a se conforma unei reguli care ar
trebui să oprească răspândirea unui virus neletal și destul de moale, dar paradoxul
acestei chestiuni este că măștile au fost declarate drept ineficiente în prevenirea
virusului de a infecta noi gazde
[https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/face-masks-cannot-stop-healthypeople-getting-covid-19-says-who].
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Experimentul Venezuela – generarea haosului total în câteva zile printr-o
pană majoră de electricitate
În Martie 2019 întregul stat al Venezuelei a intrat într-o pană națională de electricitate
care a durat aproximativ o săptămână. Același youtuber menționat mai sus
[https://www.youtube.com/watch?v=ERWgctlTHcY],
[https://www.youtube.com/watch?v=BbXcl1tyOmQ] a comentat subiectul și voi scrie
ce s-a întâmplat pe scurt în caz că nu doriți sau nu puteți să urmăriți postările
integrale. În videourile de mai sus a redat alte filmări care surprindeau haosul și
anarhia creată pe străzi. El etichetează situația drept „un experiment social” menit să
testeze reacșia maselor la o pană generală de electricitate întrucât asta se pare că ar fi
o parte din haosul global care se pregătește în viitorul apropiat. Fără electricitate
practic societatea s-a oprit în loc, apa de la robinetul din fiecare casă nu mai curgea
întrucât pompele care acționau circuitul apei funcționau pe bază de electricitate,
școlile, spitalele, supermarketurile erau închise, bacomatele erau închise deci banii
oamenilor erau blocați în conturile lor bancare, benzinăriile erau închise, cu excepția
unor pompe care funcționau pe bază de benzină pe care oamenii le puteau folosi
pentru a-și alimenta mașinile.

Imaginea de mai sus cu „Ice Master” este o fabrică de gheață unde oamenii se adunau
pentru a cumpăra pungi de gheță pe care să le pună în frigidere pentru a-și menține
alimentele la o temperatură cât de cât scăzută. În video se spune că speculatorii
vindeau o pungă de gheață cu 5 dolari care era echivalentul a peste un milion de
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bolivari. Moneda națională a Venezuelei trecea printr-o inflație extremă datorită crizei
economice cu care se confrunta statul. Acum în 2020, un dolar american (USD) este
echivalentul a 226.000 de bolivari (VES). Sunt acolo imagini cu un venezuelean întrun supermarket care aparent funcția cu generatoare electrice și s-a menționat despre
cât de costisitoare erau produsele din cauza crizei și inflației. Se menționează în video
că bolivarul era cântărit la plată și nu numărat.
Oamenii nu mai munceau aproape nicăieri. Unii mureau în spitale din cauza
incapacității spitalului de a efectua dialize iar bebelușii mureau în incubatoare,
menționându-se în video despre doctorii care efectuau ventilări manuale bebelușilor
pentru mai mult oxigen. Oamenii se adunau în număr mare la ușile spitalelor probabil
îngrijorați pentru sănătatea celor dragi. Politicienii vremii acuzau lipsa de
infrastructură și grupările/partidele rivale pentru această tragedie națională, acuzări
care evident erau servite publicului în scop de manipulare și ascundere a adevărului.
Furia civilă creștea constant iar oamenii au început să spargă magazine închise, să dea
foc la obiecte și să pună stăpânire pe cartiere întregi. Oamenii colectau apă
contaminată dintr-un râu din Caracas și se vehiculează cifra de peste 100 de victime
ale acestei crize. Unele magazine funcționau cu bani fizici și fără electricitate dar la
vremea respectivă majoritatea oamenilor nu prea aveau bani deloc. Când se așează
întunericul, benzile mafiote și alți oameni violenți sparg clădiri pentru a fura bani și
mâncare. Se menționează în video despre un turist care era la un motel din Venezuela
și 4 oameni armați care au auzit că turistul este străin și l-au urmărit pentru a-l omorî
ca să-i fure dolarii. În final nu l-au găsit întrucât aparent echipa de securitate nu știa
unde este camera sa.
Youtuberul zice în video că a fost imposibil ca pana să aibă loc accidental întrucât
Venezuela dispune de 20 de surse de electricitate extrem de puternice, lucru normal
pentru țara cu unele dintre cele mai vaste resurse de petrol din lume. Zice că oligarhii
au organizat această pană națională de electriciate pentru a analiza comportamentul și
reacția colectivă a oamenilor, pentru a ști evident la ce să se aștepte când o asemenea
pană va lovi întreaga planetă. Rețineți că toate aceste lucruri se întâmplau în timp ce
Venezuela trecea printr-o criză economică devastatoare cu inflație și lipsă de
medicamente și alimente de bază. Pentru a contracara colapsul economic,
președintele socialist Nicolas Maduro a impus criptomoneda venezueleană „Petro”
care a fost promovată drept cea mai bună metodă de a atinge suveranitatea monetară
și stabilitatea economică. Criptomoneda urma să fie acoperită de resursele naturale de
petrol ale Venezuelei precum gaze naturale, petrol, aur și diamante deci practic
Venezuela urma să-și vândă resursele naturale pentru a pune petros în circulație, bani
care urmau apoi să fie investiți în stabilizarea economiei. În final s-a dovedit a fi un
eșec. [https://bitcoinist.com/venezuela-petro-cryptocurrency-scam-merchants/]
Exact asta se pregătește pentru întreaga planetă. Prima dată vor folosi aceste 3
pandemii pentru a ruina economia mondială, apoi guvernele vor printa monedă
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(dolari, lire, euro etc) în disperare pentru a repara economia, automat inflația va
crește și va exploda ca un balon pâbă în punctul în care oamenii, deja săraci și
șomeri, abia își vor mai permite să supraviețuiască de pe o zi pe alta. În această
perioadă se va întâmpla precum în Venezuela, benzile mafiote vor jefui care și ucide
oameni pentru bani și mâncare, va fi lipsă de alimente și medicamente, posibil o pană
de electricitate globală ar putea avea loc în această perioadă. Asta va conduce la
impunerea legii marțiale pentru a preveni populația de la a-i vâna pe oligarhii și
politicienii responsabili de această anarhie generală. Vor urma monede digitale,
vaccinare obligatorie, microcipare și așa mai departe. Aceste lucruri deja au intrat
într-o formă incipientă de implementare de vreme ce la ora actuală mai multe state
patentează vaccine împotriva coronavirusului, se dezvoltă aplicații și tehnologii de
identificare digitală etc.
A fost și va exista permanent o influență pentru abolirea banilor fizici. Știam cu toții
că asta era parte din agenda globalistă dar acum știm exact cine sunt vinovații,
conform siteului Lew Rockwell,
[https://www.lewrockwell.com/2020/05/no_author/bill-gates-and-his-war-againstcash-are-a-threat-to-our-liberty-economist-warns/]:
„Un consorțiu de interese puternice care include Visa și Mastercard, Fondul
Monetar Internațional (FMI), miliardarul Bill Gates și Trezoreria SUA au făcut
presiuni constante pentru abolirea globală a banilor fizici și înlocuirea lor cu monezi
digitale.
Norbert Haering deține un doctorat în economie și este co-fondatorul și codirectorul Asociației Economice Mondiale (World Economics Association), a doua
cea mai mare asociație de economiști din lume. Haering este un jurnalist financiar,
blogger și autor al unor cărți populare despre economie.
Cele mai recente două cărți ale sale au promovat campania de abolire a banilor
fizici.”
Mai mult, Microsoft [https://nationalfile.com/microsoft-owns-patent-oncryptocurrency-system-using-body-activity-data/] deține o tehnologie care permite
minarea criptomonedelor folosindu-se de informația activității corpului și creierului
uman, exact cum un calculator se folosește de propriile resurse/specificații pentru a
mina bitcoin:
„Activitatea organismului uman asociată cu o anumită sarcină atribuită unui
utilizator poate fi folosită în procesul de minare într-un sistem de cripto-monedă. Un
server ar putea furniza o sarcină unui dispozitiv al unui utilizator care este conectat
comunicativ la server. Un senzor cuplat la sau parte dintr-un dispozitiv al unui
utilizator ar putea percepe activitatea organismului său. Sistemul de cripto-monedă
comunicativ cuplat la dispozitivul utilizatorului ar putea verifica dacă datele
corpului satisfac una sau mai multe din condițiile stabilite de către sistemul de
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cripto-monedă, și să răsplătească cu cripto-monedă utilizatorul a cărui date sunt
verificate, conform patentului.”
„Dispozitivul utilizatorului” este cel mai probabil un microcip care este conectat de la
distanță la un server și colectează și transferă informația din corp și creier pentru a
evalua dacă sarcina atribuită a fost efectuată. După asta, aparent serverul/sistemul
transferă cripto-monedă în contul persoanei în cauză, acesta fiind un exemplu despre
cum ar putea arăta în viitor o societate total lipsită de bani fizici. Oamenii vor fi
plătiți cu cripto-monedă pentru munca lor iar apoi vor folosi microcipul în care este
stocat contul lor bancar pentru a plăti orice cumpără online sau în supermarketuri.
Asta dă statului control total asupra populației, fiind capabil să dezactiveze contul sau
microcipul oricui displăcut de regim. Îl observăm pe Bill Gates direct implicat în
conturarea acestei realități distopice [https://www.smartcitiesdive.com/news/billgates-is-building-his-own-smart-city-in-arizona/510729/]:
„Bill Gates își construiește propriul oraș inteligent în Arizona
Grupul de investiție al lui Bill Gates, Belmont Partners, a chestuit 80 de milioane de
dolari pe un teren de aproximativ 100 km2 în afara orașului Phoenix cu scopul de a
construi acolo un oraș inteligent, conform KPNX-TV și alții.
Belmont Partners a lansat declarația explicând că această comunitate va dispune de
infrastructură și metode de comunicare ce vor conține tehnologie de ultim moment,
concepută pentru rețele digitale de înaltă viteză, centre informaționale, inovații în
domeniul industrial, modele de distribuții, vehicule autonome și centre logistice
autonome.”
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Genocid, dezastre naturale, microcipare, foamete, război mondial: Toți
pașii sunt în biblie!
Majoritatea aici pe forumuri știm foarte bine că biblia este schița dominării evreiești
asupra planetei iar creștinismul este religia creată și folosită de elitele evreiești antice
pentru a înrobi mental și spiritual umanitatea. Este o agendă multi-milenară după cum
stă scris și-n talmudul evreiesc antic unde evreii își proclamă supremația peste
planetă. Dacă cineva nu este conștient de aceste informații, vizitați Creștinismul
Expus: https://crestinismulexpus.blogspot.com/
Următoarele versete sunt extrase din Apocalipsa după Ioan, aceste verste practic
confirmă informațiile expuse în acest document.
2:26
Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele îi voi da stăpânire
peste neamuri.
Acesta este „mesia” sau împăratul guvernului mondial. Creștinii îl numesc pe acest
lider „Antihristul” dar este evident că majoritatea creștinilor sunt niște sclavi care nu
au habar de propriile lor credințe și ei permanent încearcă să interpreteze
evenimentele astfel încât să se potrivească cu propriile lor credințe religioase. Ei sunt
conștienți că agenda globalistă de înrobire a planetei este una malefică și automat o
atribuie „diavolului” pentru că potrivit dogmelor cu care ei au fost îndoctrinați de
mici, „diavolul” sau Satan este întruchiparea răului în timp ce Iehova sau „domnul”
este întruchiparea binelui. Din punct de vedere psihologic, dogmatic, mental și
subconștient creștinii refuză chiar și cu evidențele în fața ochilor că lumea nu este așa
cum au fost îndoctrinați ei s-o vadă.
4:1
Cel ce şedea pe el avea înfăţişarea unei pietre de jasp şi de sardiu; şi scaunul de
domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere.
Singurul lucru pe care vreau să-l menționez aici este despre curcubeu care este folosit
de mai multe ori în Apocalipsă. Curcubeul este simbolul mișcării LGBT și de vreme
ce LGBT va fi promovat și impus în noua ordine mondială, vom vedea simbolul
curcubeului peste tot. În unele locuri trecerile de pietoni au fost vopsite în culorile
curcubeului LGBT, o practică care în opinia mea va deveni standard la nivel global.
Ceva de genul ăsta:
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[]

Dacă vă uitați cu atenție veți observa că ordinea culorilor imită exact steagul LGBT și
nu este un curcubeu aleatoriu.
6:8
M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea 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.
S-ar putea să însemne că un sfert din populația lumii va muri de foamete, războaie
(sabia) și epidemii/pandemii/viruși. După cum puteți vedea aceste evenimente deja se
conturează treptat.
7:2-3
2 Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea
Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese
dat să vatăme pământul şi marea,
3 zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune
pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”
„Pecetea” este microcipul. Îngerul care se suie dinpre răsăritul soarelui cu pecetea ar
putea însemna că microcipul va fi creat în China și exportat în toată lumea.
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8:5
Apoi îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar şi l-a aruncat pe
pământ. Şi s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de pământ.
Cutremurul menționat în Protocoalele de la Toronto, și alte dezastre naturale. Focul
de pe altar aruncat pe pământ ar putea însemna o navă extraterestră care ar putea crea
aceste tunete, fulgere și marele cutremur de pământ. Cartea „Programul Terra” de
Toni Victor Moldovan oferă niște comparații foarte interesante între versetele din
biblie și coran și navele și ființele extraterestre care au avut tangență cu pământul.
9:4
Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci
numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu.
Cei care se vor opune și vor refuza microcipul vor fi pedepsiți într-un fel sau altul.
Zice mai departe că „În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor
dori să moară, şi moartea va fugi de ei”. Aparent în lagărele comuniste torționarii
luau măsuri pentru a se asigura că deținuții nu se vor sinucide. Aceste versete arată
clar că oamenii ce vor refuza microcipul for fi arestați și transportați în lagărele de
concentrare precum cele FEMA și torturați în timp ce se iau măsuri pentru a preveni
sinuciderea lor. Exact asta s-a întâmplat în România în cazul infamului Experiment
Pitești.
9:15-16
15 Şi cei patru îngeri, care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela, au
fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni.
16 Oştirea lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi; le-am
auzit numărul.
Zice că 200 de milioane de soldați au fost pregătiți pentru momentul exact când vor fi
dezlănțuiți pentru război și vor ucide o treime din populație. Versetul al 14-lea zice că
ei ar fi legați la râul Eufrat ceea ce înseamnă că focarul de lansare al celui de-al
treilea război mondial va fi Orientul Mijlociu. Există o versiune conform căreia cei
200 de milioane de soldați reprezintă armata Chinei care invadează Orientul Mijlociu
cu tancuri, descrise în biblie drept „cai cu capete de leu, din gura cărora iese „fum și
pucioasă”.
11: 13, 19
13 În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ şi s-a prăbuşit a zecea parte
din cetate. Şapte mii de oameni au fost ucişi în cutremurul acesta de pământ. Şi cei
rămaşi s-au îngrozit şi au dat slavă Dumnezeului cerului.
19 Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut chivotul
legământului Său în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de
pământ şi o grindină mare.
Alte dezastre naturale. „Templul lui Dumnezeu” care este în cer s-ar părea să fie acea
navă extraterestră menționată mai sus care va crea aceste anomalii pe Pământ.
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12: 7, 9
7 Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi
balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
9 Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală
întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii
lui.
Cel mai probabil ar putea fi un răboi între Zei și reptilieni&cenușii. Conform bibliei
reptilienii ar câștiga războiul. S-a menționat pe forumuri că Zeii vor interveni dacă
situația va scăpa de sub controlul uman.
13:16-17
16 Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un
semn pe mâna dreaptă sau pe frunte,
17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică
numele fiarei sau numărul numelui ei.
Fiecare persoană va fi microcipată. Am văzut deja ID2020 și Neuralink a lui Bill
Gates și respectiv Elon Musk dezvoltând microcipuri capabile să stocheze identități
umane, istoricul medical și așa mai departe. Nimeni nu va fi capabil să cumpere sau
să vândă fără microcip, ceea ce înseamnă că pe lângă identitatea personală, acestea
vor conține informația financiară a fiecăruia iar asta va da guvernului puterea de a
dezactiva de la rețeaua principală de supercalculatoare abilitatea cuiva de a plăti cu
microcipul dacă este rebel împotriva sistemului.
16:18
Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de
tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare.
Iarăși cutremurul menționat în Protocoalele de la Toronto (sau probabil vor fi mai
multe cutremure).
21.1-2
1 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul
dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
2 Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul
Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
Noul Ierusalim este statul global comunist manifestat.
Astea sunt „peofețiile” biblice, o agendă veche de mii de ani la care se lucrează
continuu pentru înrobirea acestei planete. Creștinii sunt manipulați să creadă că biblia
profețește aceste evenimente când în realitate aceste evenimente sunt consemnate și-n
talmudul evreiesc, o carte care nu este publică pe internet și este mai veche decât
biblia și creștinismul, o lucrare care dovedește intenția rasei evreiești de a domina
planeta.
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Transcriu un mesaj postat în ianuarie 2020 pe forumul JoS.
Așteptați-vă la ce este mai rău. Pregătiți-vă pentru cea mai mare criză pe care
umanitatea a văzut-o vreodată. Gânditi-vă ce criză va fi suficient de puternică încât
să ucidă 85-90% din populația lumii. Va fi foamete, sete, boli, epidemii, oameni care
se omoară între ei pentru o bucată de pâine, magazine goale, lipsă de combustibil
etc. Asta s-ar întâmpla dacă evreii vor fi de neoprit în planurile lor, motiv pentru care
trebuie să facem Ritualul Final de cât mai multe ori posibil.
Nu vă așteptați ca această criză să-i lovească pe oligarhii evrei, se vor ascunde în
buncărele subterane din SUA, Rusia, Elveția și pe oriunde și-au mai construit.
Informații despre aceste buncăre există pe internet. Dacă îmi amintesc corect doar în
Elveția sunt buncăre care pot găzdui până la 20.000 de oameni. De ce Elvenia?
Deoarece este un paradis fiscal al evreilor și în vreme de război, Elveția a fost
permanent neutră, reprezentând astfel un loc sigur pentru ei să se ascundă.
144.000 de evrei vor conduce „noul Ierusalim” care este guvernul global. Conform
talmudului, fiecare evreu va avea 2800 de sclavi, care înmulțit face în jur de 403
milioane de oameni, restul umanității va fi simplu exterminată, or în afară de acești
403 milioane va exista și „poliția globală” care va servi la ținerea sub control a
populației.
În cazul unei asemenea crize, în cel mai rău caz, pregătiți-vă să supraviețuiți fără
apă curentă, electricitate, gaz, combustibil și magazine. Procurați-vă pături,
plapume, cearșafuri, haine groase și perne, lucruri care să vă țină de cald în timpul
nopții. Cumpărați-vă bureți, geluri de duș, șervețele umede cu care să vă „spălați” în
caz că nu va exista apă la baie. Aș recomanda gelul de duș pentru orice fel de
spălare în loc de săpun deoarece este cremos și poate fi cumpărat în sticle mai mari
în timp ce săpunul obișnuit este uscat și poate fi folosit doar în contact cu apa,
nerecomandat într-o situație în care trebuie să păstrați cât mai multă apă pentru
băut.
Panourile fotovoltaice ar fi o soluție pentru alimentarea naturală cu electricitate deși
evident nu este la îndemâna oricui. Asta v-ar permite să gătiți alimente și eventual să
vă încălziți cașa cu radiatoare/calorifere electrice. Dacă dețineți panouri solare,
puteți găti orez, paste sau mazăre pe care le puteți fierbe. Aceste produse pot rezista
ani de zile în condiții proprice. În acest caz aveți nevoie să alocați apă separată
pentru gătit. Pentru cine nu are panouri solare, singura opțiune este să cumpărați
alimente care pot fi consumate fără a fi gătite. Două mese pe zi poate fi de ajuns pe
timp de criză, pentru a evita foametea. Ce nu putem estima este cât de lungă va fi
această criză. Încercați să vă procurați alimente și produse de întreținere pentru cel
puțin 4-6 luni. Doi litri de apă ar trebui să fie suficient pe zi pentru o persoană,
încercați să procurați apă mai mult decât suficientă pentru perioada de timp
menționată. Procurați-vă role de hârtie și eventual scutece pentru adulți pentru
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nevoile naturale de vreme ce este posibil ca furnizarea cu apă să fie întreruptă. Cum
am zis, așteptați ce este mai rău.
Procurați-vă apă oxigenată (H2O2) și apă distilată deoarece vor fi extrem de
importante în menținerea sănătății. Este de asemenea pe atât de important să citiți
cartea „The One Minute Cure” de Madison Cavanaugh pentru a învăța cum să
ingerați în siguranță apa oxigenată pentru scopuri medicinale.
NU vă țineți economiile/banii în conturile bancare. În cazul unei pene de curent
generale plus inflație, numerele pe care le aveți în contul bancar vor fi egale cu zero.
Salvați-vă banii în fizic ca să-i puteți folosi eventual în timpul crizei, în funcție de cât
de ridicată va fi inflația. Va fi important în cazul în care magazinele încă vor rămâne
cumva deschise pentru a vinde alimente și alte lucruri importante pentru
supraviețuire. Dar așa cum am zis, dacă va exista o criză de o asemenea
magnitudine, oamenii se vor ucide între ei pentru mâncare ceea ce îmi spune că
șansele să găsiți magazine deschise sunt mici dar în orice caz este mai util să salvați
banii în fizic decât digital deoarece în cazul unui colaps economic băncile vor fi
primele care cad și vor fi apoi incapabile să vă restituie agoniseala. Apoi o eventuală
pană de curent vă va tăia instant de la „banii” din contul bancar.
De asemenea procurați-vă metode de iluminare precum lanterne și baterii, sau chiar
lumânări și brichete/chibrite. 4-6 luni este doar un număr, puteți salva pentru mai
mult timp dacă vă permiteți. Este bine s-o faceți acum cât prețurile sunt încă mici
comparativ cu ce va fi în viitor.
Din nefericire aceste evenimente se conturează gradual. Cea mai mare întrebare este
cum va reuși umanitatea sî depășească acest obstacol major în existența ei fără să fie
înrobită? S-a întâmplat o dată cu Renașterea care a pus capăt tiraniei creștine și
cumva trebuie s-o facem din nou.
Hail Satan și tuturor Zeilor antici ai umanității!
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