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Dovada a milioane de decese și efecte adverse grave 
rezultate în urma injecțiilor experimentale COVID-19
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SCOP
Scopul acestui raport este de a documenta modul în care, în întreaga lume, milioane de 
oameni au murit și sute de milioane de efecte adverse grave au avut loc după injectările cu 
terapia genică experimentală cu ARNm. De asemenea, dezvăluim riscul real al unui genocid 
fără precedent. 

F A P T E
Scopul nostru este de a prezenta doar fapte solide și de a ne feri de afirmații nefondate. Datele 
sunt clare și verificabile. Toate informațiile prezentate pot fi însoțite de referințe, acestea fiind 
oferite ca punct de plecare pentru investigații suplimentare.

C O M P L I C I T A T E
Datele arată că în prezent asistăm la cea mai mare crimă în masă organizată din istoria lumii 
noastre. Gravitatea acestei situații ne obligă să ne punem această întrebare critică: ne vom 
ridica în apărarea a miliarde de oameni nevinovați? Sau vom permite ca profitul personal să 
prevaleze asupra justiției și vom fi complici? Rețele de avocați din întreaga lume pregătesc 
procese colective pentru a-i urmări pe toți cei care servesc această agendă criminală. Sute de 
milioane de oameni din întreaga lume se ridică împotriva acestei operațiuni criminale. Tuturor 
celor care au fost complici până acum, le spunem: Mai este încă timp să vă întoarceți și să 
alegeți partea adevărului. Vă rugăm să faceți alegerea corectă.

C O N T E X T  G L O B A L
Deși acest raport se concentrează asupra situației din Statele Unite, el se aplică și în restul 
lumii, deoarece același tip de injecții experimentale cu rate de mortalitate similare - și sisteme 
comparabile de corupție pentru a ascunde aceste cifre - sunt folosite în întreaga lume. Prin 
urmare, încurajăm pe fiecare din întreaga lume să distribuie acest raport. Fie ca acesta să fie un 
semnal de alarmă pentru întreaga omenire. 
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 DE CEL PUȚIN 5 ORI MAI MULTE DECESE

DECESELE CAUZATE DE VACCINURI SUNT EXTREM DE PUȚIN RAPORTATE

Datele VAERS de la CDC din SUA arată că, până la 26 august 2021, deja jumătate de milion 
de persoane au suferit efecte secundare grave, inclusiv accident vascular cerebral, insuficiență 
cardiacă, cheaguri de sânge, tulburări cerebrale, convulsii, crize, inflamații ale creierului și 
măduvei spinării, reacții alergice care pun în pericol viața, boli autoimune, artrită, avort spontan, 
infertilitate, miastenie (slabiciunea musculara) cu debut rapid, surditate, orbire, narcolepsie și 
cataplexie. Pe lângă numărul astronomic de efecte secundare grave, CDC raportează că 
aproximativ 16.000 de persoane au murit ca urmare a administrării injecțiilor experimentale. 
Cu toate acestea, potrivit unui denunțător al CDC care a semnat o declarație sub jurământ, 
numărul real de decese este de cel puțin cinci ori mai mare. Iata ce a declarat oficial 
expertul în detectarea fraudelor în domeniul sănătății al CDC, Jane Doe, într-o declarație sub 
jurământ:1

”În ultimii 25 de ani, am dezvoltat peste 100 de algoritmi de detectare a fraudelor în 
domeniul sănătății, atât în sectorul public, cât și în cel privat. (...) Când vaccinul COVID-19 
a fost asociat în mod clar cu moartea și vătămarea pacienților, am fost înclinat să 
investighez această chestiune. Opinia mea profesională este că baza de date VAERS 
(Vaccine Adverse Event Reporting System - Sistemul de Raportare a Evenimentelor Adverse la 
Vaccinuri), deși extrem de utilă, este subraportată cu un factor moderat de cel puțin 5. 
(...) și am apreciat că decesele survenite în termen de 3 zile de la vaccinare sunt mai mari 
decât cele raportate în VAERS cu un factor de cel puțin 5” .

CDC subestimează și alte evenimente adverse, cum ar fi reacțiile alergice severe (anafilaxie). 
Organismul Informed Consent Action Network (ICAN)  a raportat că un studiu a arătat că numărul 

real de anafilaxie este de 50 până la 120 de ori mai mare decât cel declarat de CDC.2,3 În 
plus, un cercetător privat a analizat îndeaproape baza de date VAERS și a încercat să caute ID-
uri de caz specifice. A găsit nenumărate exemple în care înregistrările originale ale deceselor au 
fost șterse, iar în unele cazuri numerele au fost schimbate pentru reacții mai blânde. El a spus:

”Ceea ce ne spune analiza tuturor numerelor de cazuri în acest moment este că există 
aproximativ 150.000 de cazuri care lipsesc, care au fost acolo, care nu mai sunt acolo. 
Întrebarea este: sunt toate decese?” 4

Natura infracțională a CDC a fost dezvăluită și în urmă cu câțiva ani, când cercetătorii au studiat 
legătura dintre vaccinuri și autism. Aceștia au constatat că există într-adevăr o legătură directă. 
Deci, ce a făcut CDC? Toți cercetătorii s-au adunat și un coș mare de gunoi a fost pus în mijlocul 
camerei. Au aruncat toate documentele care arătau legătura dintre autism și vaccinari.
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Astfel, probele au fost distruse. Ulterior, a fost publicat un articol așa-zis "științific" în Pediatric, 
în care se afirma că vaccinările nu provoacă autism. Cu toate acestea, un om de știință de 
renume din cadrul CDC, William Thompson, a demascat această infracțiune. El a recunoscut 
public:

”Am fost implicat în inducerea în eroare a milioane de oameni cu privire la posibilele 
efecte secundare negative' ale vaccinurilor. Am mințit cu privire la rezultatele științifice”.5

Poate cel mai grav exemplu de metodologie infracțională folosită pentru a ascunde decesele 
cauzate de vaccinuri este faptul incredibil că CDC nu consideră o persoană vaccinată decât 
după două săptămâni de la injectare. Prin urmare, toți cei care mor în primele două 
săptămâni după ce au fost injectați nu sunt considerați morți din cauza vaccinului, ceea ce 
denaturează și mai mult datele. 6,7

1: https://renzlaw.godaddysites.com/45k-whistleblower-suit 

2: https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2021/03/Letter-to-Dr.-Walensky-re-anaphylaxis.pdf 
3: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417 
4: https://centipedenation.com/first-column/150k-records-deleted-from-vaers-covid-database/ 
5: https://www.forbes.com/sites/emilywillingham/2015/08/06/a-congressman-a-cdc-whisteblower-and-an-autism-
tempest-in-a-trashcan/?sh=47819f145396 
6: https://rumble.com/vm1yrt-wow-vaccine-caused-deaths-reported-as-un-vaxxed-covid-deaths.html 
7: https://dissident.one/2021/08/29/18311/ 

MODERNA: 300.000 DE REACȚII ADVERSE

SUTE DE MII ÎN TREI LUNI

Un denunțător de la Moderna a făcut o captură de ecran a unui anunț intern al companiei, 
etichetat "Confidențial - Doar pentru distribuție internă", care arată că au fost raportate 
300.000 de efecte adverse în doar trei luni." Acesta este un citat din această notificare 
confidențială:

”Acest lucru a permis echipei să gestioneze în mod eficient aproximativ 300.000 de rapoarte 
de incidente adverse și 30.000 de cereri de informații medicale într-un interval de trei luni 
pentru a sprijini lansarea globală a vaccinului COVID-19.” 
https://alexberenson.substack.com/p/some-actual-news 
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SE RAPORTEAZĂ MAI PUȚIN DE 1%.

UN STUDIU ARATĂ CĂ NUMĂRUL REAL DE REACȚII ADVERSE ESTE DE 100 DE ORI MAI MARE.

Toate aceste informații ne arată deja că numărul efectelor adverse și al deceselor este mult mai 
mare decat ceea ce se spune publicului. Cu toate acestea, situația este încă mult mai gravă decât își 
pot imagina cei mai mulți dintre noi. Celebrul raport Lazarus al Harvard Pilgrim Health Care inc. din 
2009 a arătat că, în general, doar 1% din efectele adverse ale vaccinurilor sunt raportate:

"Reacțiile  adverse la medicamente și vaccinuri sunt frecvente, dar insuficient raportate. Deși 25% 
dintre pacienții din ambulatoriu suferă un efect advers al unui medicament, mai puțin de 0,3% din 
toate efectele adverse ale medicamentelor și 1-13% din evenimentele  grave sunt raportate la Food 
and Drug Administration (FDA). În mod similar, mai puțin de 1% din reacțiile adverse ale 
vaccinurilor sunt raportate"
https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf 

MOTIVE DE SUBRAPORTARE 
POPULAȚIA NU ESTE CONȘTIENTĂ ȘI DEZINFORMATĂ.

Faptul că mai puțin de 1% din efectele adverse sunt raportate se datorează, în primul rând, 
faptului că marea majoritate a populației nu cunoaște existența unor sisteme oficiale de 
raportare a efectelor adverse ale vaccinurilor. În al doilea rând, industria farmaceutică a purtat 
un război mediatic neîncetat în ultimele decenii împotriva tuturor experților medicali care au 
încercat să informeze publicul despre pericolele vaccinurilor. Una dintre strategiile folosite este 
cea a insultei, iar eticheta negativă "anti-vaxx" a fost aleasă pentru a-i face de rușine și a-i 
învinovăți pe toți oamenii de știință, medicii și asistentele care spun adevărul.

Din cauza acestei campanii criminale de suprimare agresivă a datelor privind efectele 
adverse, majoritatea populației nu știe că vaccinurile pot provoca vreun rău.

Mesajul pe care publicul larg îl aude și îl vede tot timpul nu ar putea fi mai departe de adevăr: 
"Vaccinurile sunt sigure și reprezintă cel mai bun mod de a te proteja de boli". Mii de cărți, studii 
științifice și rapoarte care documentează efectele devastatoare ale vaccinurilor în general au 
fost suprimate prin orice mijloace posibile. Faptul de netăgăduit că copiii (și oamenii de toate 
vârstele, de altfel) sunt mult mai bolnavi astăzi decât oricând în istorie, în ciuda faptului că este 
vorba de cea mai vaccinată populație din istorie, este negat categoric.
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Propaganda generalizată a producătorilor de vaccinuri, folosind agențiile guvernamentale ca 
principal carusel, a spus pur și simplu omenirii timp de decenii că efectele adverse sunt 
foarte rare. Ca urmare, atunci când persoanele vaccinate suferă reacții adverse grave, nici 
măcar nu se gândesc că acestea s-ar putea cauza unor injecții anterioare și, prin urmare, nu 
le raportează ca atare.

În timpul actualei crize globale, atacurile asupra experților medicali care avertizează împotriva 
vaccinurilor au atins un nivel și mai ridicat. Experții medicali sunt acum complet eliminați din 
toate mediile de comunicare socială, site-urile lor sunt retrogradate de Google, canale întregi 
de YouTube sunt șterse, mulți și-au pierdut locurile de muncă, iar în unele țări experții medicali 
au fost arestați, în încercarea de a suprima adevărul despre injecțiile experimentale de covid.

Oamenii de știință care se pronunță împotriva vaccinurilor sunt chiar etichetați drept 
"teroriști interni". Toate mijloacele sunt folosite de cartelul criminal al vaccinurilor pentru 
a suprima adevărul. 

Ca urmare, nenumărați profesioniști din domeniul medical se tem să raporteze efectele 
adverse, ceea ce contribuie și mai mult la subraportarea acestor efecte secundare. În plus, 
cantitatea de informații științifice care avertizează în legătură cu acești agenți biologici 
periculoși și numărul de experți medicali care avertizează omenirea sunt atât de copleșitoare și 
aproape omniprezente - în ciuda încercărilor agresive de a le reduce la tăcere - încât este 
practic imposibil ca un profesionist din domeniul medical să nu fie cel puțin oarecum conștient 
de riscul pe care și-l asumă, administrând o injecție care modifică ADN-ul și care nu a fost 
testată, fără ca măcar să-și informeze pacienții cu privire la ceea ce se injectează în corpul lor. 

Dacă apoi își văd pacienții suferind sau murind, se tem în mod natural să nu fie trași la 
răspundere și, prin urmare, refuză să raporteze acest lucru.

În cele din urmă, mulți profesioniști din domeniul sănătății primesc stimulente financiare 
pentru a promova vaccinurile. În Marea Britanie, de exemplu, asistentele medicale primesc ₤10 
pentru fiecare ac pe care îl introduc într-un copil. Acesta este, din nou, un motiv pentru ca 
aceștia să nu raporteze efectele adverse.

AVERTIZORII PROIECTULUI VERITAS
MEDICII ȘI ASISTENTELE VORBESC: "EI NU RAPORTEAZĂ!"

Project Veritas este o organizație jurnalistică care dezvăluie de ani de zile crima și corupția 
din lumea noastră. Aceștia primesc adesea înregistrări video de la camere ascunse, care 
dezvăluie ceea ce este ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Ei au fost contactați de mai 
mulți medici și asistente medicale federale, care nu mai pot tăcea. 
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Aceștia văd un număr mare de pacienți care se prezinta cu reacții adverse grave, cum ar fi 
insuficiența cardiacă, și observă cum autoritățile spitalelor lor nu raportează niciunul dintre 
aceste leziuni cauzate de vaccinuri. Dr. Maria Gonzales, medic de urgență din cadrul 
Departamentului de Sănătate și Servicii Umane al SUA, își exprimă indignarea în legătură cu 
acest lucru în cadrul Phoenix Indian Medical Center. Ea discută cu un coleg despre cum un 
pacient a fost vaccinat și, ca urmare, a făcut insuficiență cardiacă: 

”Ei nu vor da vina pe vaccin. Dar au obligația de a raporta asta, nu-i așa? Ei nu 
raportează!'. - Asa este! - Pentru că vor să ascunda totul sub preș. Guvernul nu vrea să 
arate că vaccinul este plin de rahat.''  

IÎntr-un interviu cu James O'Keefe de la Project Veritas, asistenta medicală Jodi O'Malley depune 
mărturie:

"Am văzut zeci de oameni care au venit cu reacții adverse."

Ea adaugă că nimic din toate acestea nu este raportat. Când este întrebată dacă nu se teme de 
repercusiunile pe care le-ar putea avea dacă spune adevărul, ea răspunde:

"Nu mi-e frică, pentru că credința mea este în Dumnezeu. Acesta este răul la cel mai 
înalt nivel 

Videoclipul o arată, de asemenea, pe asistenta Jodi vorbind cu un medic, care este disperat să 
rupă tăcerea:

”Este o prostie. M-am saturat de asta. Așa că ceea ce va trebui să facem, pentru că 
suntem în interior... M-am gândit la asta.' - "Și, ce facem?" - "Nu știu, dar sunt atâtea 
lucruri pe care vreau să le arunc în aer. - "Atât de multe. Cum facem asta?" - "Cunoști 
Proiectul Veritas? 

Există mii de medici și asistente ca el, ale căror inimi ard de dorința de a vorbi, dar cărora le 
este frică. Am fost contactat personal de diferite grupuri de sute de cadre medicale. Dacă 
sunteți un profesionist din domeniul medical și doriți să vă exprimați, vă rugăm să contactați 
Project Veritas veritastips@protonmail.com sau Stop World Control: 
network@stopworldcontrol.com. Nu veți fi singuri, ci veți găsi o armată vastă de luptători 
pentru libertate, din întreaga lume, care vă vor fi alături. Vă rugăm să va faceti cunoscut și să vă 
împărtășiți povestea. Omenirea are nevoie de voi! 

Urmăriți videoclipurile de la Project Veritas cu avertizorii din domeniul medical aici:
https://www.projectveritas.com/news/federal-govt-whistleblower-goes-public-with-secret-recordings-government/ 
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MII DE POVEȘTI

O POSTARE PE FACEBOOK DEZVĂLUIE UN TSUNAMI DE EFECTE ADVERSE

Un post local de știri ABC News a postat pe Facebook o solicitare pentru ca oamenii să 
împărtășească poveștile lor despre cei dragi nevaccinați care au murit. Au vrut să facă un 
reportaj pe această temă. Ceea ce s-a întâmplat a fost total neașteptat. În cinci zile, peste 
250.000 de persoane au postat comentarii, dar nu despre persoane dragi nevaccinate. Toate 
comentariile vorbesc despre cei dragi vaccinați care au murit la scurt timp după ce au fost 
injectați sau care au ramas invalizi pe viață. Cele 250.000 de comentarii dezvăluie un val șocant 
de decese în rândul populației și suferința sfâșietoare pe care o provoacă aceste injecții. 
Postarea a fost deja distribuită de 200.000 de ori, și continuă sa fie distribuita...  
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Prisca Sencert
După ce vaccinurile au fost disponibile pentru toți, ați pierdut o persoană dragă nevaccinată din cauza COVID-19? Dacă sunteți dispus să împărtășiți povestea familiei dumneavoastră, vă rugăm să ne trimiteți datele dumneavoastră de contact. Este posibil să vă contactăm pentru un articol care este în curs de redactare.

Prisca Sencert
Cunosc oameni care au murit în mod chinuitor din cauza acestui vaccin. Vrei aceste povești?

Prisca Sencert
Am avut un unchi și un văr care au murit din cauza injectiei! Mătușa ginerelui meu a murit din această cauză, iar alți trei prieteni au murit din această cauză.

Prisca Sencert
Unchiul meu a suferit un atac cerebral din cauza cheagurilor de sânge și a complicațiilor la câteva zile după a doua injecție. Ați putea face un articol despre toate aceste reacții?

Prisca Sencert
Tatăl meu a făcut un stop cardiac după a doua doză de Moderna.
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Prisca Sencert
Prietenul unei rude a intrat în stop cardiac aproape imediat după ce a primit a doua doză. Nu au putut să o resusciteze. Cunosc, de asemenea, pe cineva care și-a pierdut un membru din cauza unui cheag de sânge/problemă de circulație după ce a fost vaccinat complet. Hm. Din comentarii, ar trebui să schimbați subiectul articolului dumneavoastră.

Prisca Sencert
Da, vă rog, vă rog, vă rog să raportați despre toți cei care au murit după ce au fost vaccinați, mai mulți decât va ști oricine, pentru că nimeni nu va spune adevărul.

Prisca Sencert
Nu, totul a fost bine, dar era să pierd un membru al familiei vaccinat!

Prisca Sencert
O colegă de clasă a fiului meu și-a pierdut mama din cauza unor complicații cardiace cauzate de acest vaccin.

Prisca Sencert
Veți spune poveștile oamenilor care s-au vindecat de Covid și care au anticorpi ? Veți face vreun reportaj despre miile de oameni care au, de asemenea, efecte secundare devastatoare din cauza vaccinului? Sunt curios să știu dacă veți echilibra sau nu jurnaliștii și presa - dar cred că NU!

Prisca Sencert
Mi-am pierdut mama la 10 zile după ce a primit al doilea vaccin Pfizer. A doua zi nu mai putea să înghită sau să vorbească cum trebuie... a fost spitalizată și abia dacă s-a mai trezit. A fost trimisă acasă în îngrijire paliativă după 5 zile de spitalizare și a murit acasă 2 zile mai târziu. ...Citește mai mult



Observați în ultimul comentariu cum doamna spune că toată lumea din spital se teme să 
raporteze că este o reacție la vaccin, iar o altă persoană spune că "medicii nu pot 
raporta". Aceasta este o dovadă a ceea ce am explicat mai devreme: Majoritatea cadrelor 
medicale sunt îngrozite de raportarea efectelor adverse, ceea ce face ca adevărata prevalență 
a leziunilor provocate de vaccinuri să rămână ascunsă lumii. Cele peste 250.000 de comentarii 
arată că, odată ce oamenii găsesc un loc sigur pentru a-și raporta suferința legată de injecții, se 
produce un tsunami...

Este vorba doar de o singură postare pe Facebook, care nu primește nicio atenție din partea 
mass-media. Ce am vedea dacă acest lucru ar fi fost anunțat la știri și fiecare ar fi putut să-și 
spună povestea?

https://www.facebook.com/80221381134/posts/10158207967261135/?d=n 
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Prisca Sencert
Am pierdut o rudă care a fost vaccinată, apoi a făcut Covid și apoi a murit în spital! Știa despre anumite reacții la injecție și nu se simțea bine după ce a primit-o. Soțul ei a dus-o la spital și nu i s-a mai permis să o vadă niciodată, nici pe ea, nici pe fiicele lor. Avea 54 de ani și o stare de sănătate bună. Aceasta s-a întâmplat la spitalul Abbotsford din British Columbia.

Prisca Sencert
Îmi pare atât de rău pentru noi toți. Soțul meu a fost într-o situație de sănătate teribilă după cel de-al doilea vaccin Pfizer. A murit pentru o scurtă perioadă de timp și apoi a fost readus la viață. Ultima scanare a arătat că o bacterie se dezvoltă în creierul său și i s-a spus să nu conducă. Parcă tot apar noi simptome și noi cheltuim toți banii pe vizite la cabinet, specialiști și analize. Nimeni, și vreau să spun NIMENI nu îndrăznește să înregistreze acest lucru ca fiind o reacție la vaccin. Deci da, există o mare problemă de încredere în spatele acestui virus și al vaccinului său.

Prisca Sencert
Am făcut un atac cerebral cu al doilea vaccin și medicii nu pot să raporteze. Incercati sa intelegeti.
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REZUMAT AL DECESELOR CAUZATE DE VACCINURI
CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ ESTE MULT MAI GRAV DECÂT CEEA CE CREDEM

VAERS a publicat peste 16.000 de decese și peste 450.000 de efecte adverse, începând 

cu 28 august 2021.Un expert în fraude de la CDC spune că numărul deceselor este de 

cel puțin cinci ori mai mare. 

150.000 de rapoarte au fost respinse sau șterse de sistemul VAERS.

Numărul real de anafilaxii este de 50 până la 120 de ori mai mare decât susține CDC.

Persoanele vaccinate care mor în decurs de două săptămâni nu sunt înregistrate ca 
decese prin vaccinare.

Moderna a primit peste 300.000 de rapoarte de efecte adverse în doar trei luni. 

Raportul Lazarus arată că doar 1% din efectele adverse sunt raportate de către public.

Majoritatea populației nu cunoaște existența unor sisteme de raportare a reacțiilor adverse 
la vaccinuri.

Peste 250.000 de utilizatori Facebook comentează despre decesele și leziunile grave cauzate de 
vaccinuri.

Asistentele și medicii depun mărturie despre modul în care spitalele lor ascund leziunile cauzate 
de vaccinuri.

 Cenzura agresivă și propaganda au determinat publicul să creadă că efectele adverse sunt 
rare, astfel încât oamenii nu înțeleg cum problemele lor de sănătate sunt rezultatul injecțiilor 
din trecut.

 Rușinea și blamarea profesioniștilor din domeniul medical care spun ceva împotriva 
vaccinurilor, îi determină pe mulți din comunitatea medicală să evite raportarea efectelor 
adverse.

 Teama de a fi tras la răspundere după ce a administrat o injecție care a ucis sau invalidat 
pacienți, împiedică și mai mult personalul medical să raporteze acest lucru

 Faptul că au acceptat stimulente financiare pentru a promova și a administra vaccinurile 
covid, împiedică, de asemenea, personalul medical să raporteze efectele adverse.

 Producătorii de vaccinuri orientați spre profit au toate motivele să nu raporteze distrugerile 
pe care le provoacă produsele lor experimentale netestate.

R A P O R T  P R I V I N D  D E C E S E L E  C A U Z A T E  D E  V A C C I N U R I
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EXPERȚII MONDIALI AVERTIZEAZĂ OMENIREA

VOCI ȘTIINȚIFICE IMPORTANTE LANSEAZĂ UN AVERTISMENT

Aceste date alarmante îi determină pe experții mondiali, cum ar fi Dr. Luc Montagnier, laureat 
al Premiului Nobel pentru Medicină, să lanseze un avertisment grav, conform căruia ne 
confruntăm în prezent cu cel mai mare risc de genocid la nivel mondial, din istoria omenirii.1 

Chiar și inventatorul tehnologiei ARNm, Dr. Robert Malone, avertizează împotriva acestor 
injecții care folosesc tehnologia sa.2,3 Situația este atât de gravă încât fostul vicepreședinte și 
cercetător șef al Pfizer, Dr. Mike Yeadon, a ieșit în față pentru a avertiza omenirea cu privire la 
aceste injecții extrem de periculoase. Unul dintre cele mai cunoscute videoclipuri ale sale se 
intitulează "A Final Warning".4 Un alt om de știință de renume mondial, Geert Vanden Bossche, 
fost șef al Biroului de dezvoltare a vaccinurilor din Germania și director științific la Univac, își 
riscă, de asemenea, numele și cariera, pronunțându-se cu curaj împotriva administrării 
injecțiilor covid. Dezvoltatorul de vaccinuri avertizează că injecțiile pot compromite imunitatea 
celor vaccinați, făcându-i vulnerabili pentru fiecare nouă variantă.5,6 Supraviețuitorii 
holocaustului din al Doilea Război Mondial au scris Agenției Europene pentru Medicamente 
cerând oprirea injecțiilor, pe care le consideră un nou holocaust. 7
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U N  T S U N A M I  A L  D I S T R U G E R I I

Aceste date ne conduc la concluzia inevitabilă că numărul efectelor adverse ale 
vaccinurilor este de multe ori mai mare decât admit rapoartele oficiale. Dacă, într-
adevăr, mai puțin de 1% din cazuri sunt raportate la CDC, numărul deja ridicat de 
450.000 de efecte adverse poate ajunge cu ușurință la cateva milioane numai în SUA. 
Dacă aplicăm această cifră la restul lumii, ne confruntam cu un val îngrozitor de 
distrugere la care omenirea nu a mai asistat niciodată. Iar imunizările abia au început. 
Ceea ce este și mai îngrijorător, este că acesta este doar tsunami-ul pe termen scurt al 
suferinței cauzate de injecțiile covid. Bill Gates, cel mai mare vânzător de vaccinuri din 
lume și unul dintre principalii promotori ai campaniei globale pentru covid, a declarat 
într-un interviu acordat BBC că majoritatea efectelor adverse nu apar decât după doi 
ani, motiv pentru care dezvoltarea vaccinurilor durează de obicei mulți ani. Acest lucru 
înseamnă că valurile de decese și dizabilități din anii următori vor fi și mai mari 
exponențial. Mai ales pentru că există o presiune pentru a impune tot mai multe 
vaccinuri de rapel asupra populației, odată cu introducerea pașapoartelor vaccinale în 
întreaga lume.
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1: https://www.dailymotion.com/video/x81f1y1  

2: https://video.foxnews.com/v/6260748415001#sp=show-clips 
3: https://childrenshealthdefense.org/defender/censored-dark-horse-podcast-bret-weinstein-robert-malone-
inventor-mrna-vaccine-technology 
4: https://rumble.com/vk894g-dr-michael-yeadon-a-final-warning-to-humanity.html 
5: https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe 
6: https://www.youtube.com/watch?v=ZJZxiNxYLpc 
7:  https://doctors4covidethics.org/holocaust-survivors-write-to-the-european-medicines-agency/ 

DECESE CAUZATE DE VACCINURI LA NIVEL MONDIAL

ACELAȘI LUCRU ESTE VALABIL PENTRU NAȚIUNILE DIN ÎNTREAGA LUME 

Ne-ar lua prea mult timp să enumerăm datele din fiecare țară din lume, dar situația pe care am 
descris-o în detaliu din Statele Unite ilustrează suficient de bine distrugerile provocate de 
aceste injecții și modul în care agențiile de sănătate corupte și producătorii de vaccinuri ascund 
publicului marea majoritate a efectelor adverse. Vom aborda totuși pe scurt câteva alte țări, 
pentru a demonstra că situația din America nu este unică. 

U N I  U N E A  E U R O P E A N Ă

În Uniunea Europeană (care cuprinde doar 27 din cele 50 de țări europene), rapoartele 
oficiale ale EudraVigilance recunosc oficial, la 18 august 2021, că aproximativ 22.000 de 
persoane au murit și 2 milioane au suferit efecte secundare, dintre care 50% sunt grave. 
1, 2

"Să fie clasificat ca fiind "grav" dacă corespunde unui eveniment medical care are ca rezultat decesul, 
pune viața în pericol, necesită spitalizare, determină o altă afecțiune importantă din punct de vedere 
medical sau prelungirea unei spitalizări existente, determină un handicap sau o incapacitate 
persistentă sau semnificativă sau este o anomalie congenitală/un defect congenital la naștere."

In Olanda, una dintre cele mai mici națiuni din Uniunea Europeană, o comisie de cercetare 
extraparlamentara a creat o platformă pentru ca cetățenii să raporteze reactiile adverse legate 
de vaccinuri. Aceasta nu este o inițiativă a guvernului și nu a primit niciun fel de atenție din 
partea mass-media. Prin urmare, marea majoritate a populației olandeze nu știe de existența 
acesteia. Cu toate acestea, în ciuda sferei sale de influență restrânse, această inițiativă privată a 
primit deja rapoarte privind 1 600 de decese și 1 200 de vătămări ale sănătății, adesea cu 
invaliditate permanentă.3  Ce s-ar întâmpla dacă întreaga populație vaccinată ar ști despre 
această platformă și ar face raportari? Și ce s-ar întâmpla dacă aceasta ar fi disponibilă și în 
celelalte țări din UE, care sunt mult mai mari decât Olanda?
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1: https://healthimpactnews.com/2021/21766-dead-over-2-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-
database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/ 
2: https://www.adrreports.eu/en/index.html 
3: https://meldpuntvaccinatie.nl/ 

R E G A T U L  U N I  T

Cu puțin timp înainte de începerea campaniei naționale de vaccinare, MHRA (Medicines and 
Healthcare Products Regulatory Agency) a publicat următoarea solicitare:

"MHRA caută de urgență un instrument software de inteligență artificială (AI) pentru a procesa 
volumul ridicat preconizat de Reacții Adverse la Medicamente (RAM) ale vaccinului 
Covid-19 și pentru a se asigura că că nu se omite niciun detaliu din textul reacției RAM" 1 

Guvernul britanic a publicat un raport privind prima serie de efecte adverse, inclusiv orbire, 
accidente vasculare cerebrale, avorturi spontane, insuficiență cardiacă, paralizie, boli autoimune și 
altele. La scurt timp după primul val de imunizare au fost raportate peste 100.000 de efecte 
adverse, inclusiv 1260 de cazuri de pierdere a vederii (inclusiv orbire totală). Prima parte a 
raportului laudă vaccinurile ca fiind cel mai bun mod de a proteja oamenii de COVID-19, iar apoi 
continuă să arate distrugerile incredibile pe care le provoacă aceste vaccinuri. Ipocrizia este 
halucinantă. 2,3

De asemenea, în Marea Britanie, numărul de avorturi spontane a crescut cu 366% în doar șase 
săptămâni, în cazul mamelor vaccinate.4 Mai mult, Oficiul Național de Statistică britanic a 
dezvăluit, din greșeală, că 30.305 persoane au murit la 21 de zile de la administrarea injecției, 
în primele 6 luni ale anului 2021.5 Iar un om de știință britanic cu 35 de ani de experiență a făcut o 
analiză aprofundată a sistemului britanic de raportare a Yellow Card și a constatat că acesta nu 
este fiabil.

'Putem concluziona că sistemul de raportare Yellow Card poate furniza unele informații limitate 
care pot fi utile pentru a alerta publicul din Marea Britanie cu privire la posibilele efecte adverse ale 
vaccinurilor COVID-19. Cu toate acestea, concepția inițială a sistemului ca fiind pur descriptivă, mai 
degrabă decât experimentală, înseamnă că acesta nu poate aborda problemele reale care sunt de 
o importanță crucială pentru publicul britanic.

Întrebarea este dacă există relații de cauzalitate între vaccinarea cu vaccinurile PF și AZ și efectele 
adverse grave, cum ar fi decesul, și dacă da, care este amploarea acestor evenimente. 6

1:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&src=0 
2: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-
vaccine-summary-of-yellow-card-reporting 
3: https://dailyexpose.co.uk/2021/02/08/official-data-on-adverse-reactions-to-vaccines 
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4: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-
vaccine-summary-of-yellow-card-reporting#annex-1-vaccine-analysis-print 
5: https://theexpose.uk/2021/09/15/30k-people-died-within-21-days-of-having-a-covid-19-vaccine-in-england/ 
6: https://dailysceptic.org/is-the-mhras-yellow-card-reporting-system-safeguarding-the-uk-public 

I S R A E L

"Israeli Peoples Commitee" reprezinta o echipă de medici, avocați, criminologi, epidemiologi 
și cercetători universitari, hotarati să investigheze, să cerceteze și să se expună în beneficiul 
publicului. Deși este un grup relativ necunoscut, a primit 3754 de rapoarte, inclusiv peste 
480 de decese, până la 5 august 2021. IPC susține că aceste cifre reprezintă doar 1-3% din 
prevalența reală în populație, ceea ce înseamnă că, potrivit acestor date, numărul 
deceselor în Israel este de aproximativ 48.000, iar numărul de efecte adverse de 
aproximativ 375.400. De asemenea, în Israel, statisticile Worldometers.info arată o 
creștere masivă a numărului de decese atunci când au început vaccinările. Înainte de 
începerea campaniei de vaccinare, în Israel nu existau practic niciun deces zilnic din cauza 
covid. Imediat după ce a început proiectul de vaccinare, numărul de decese zilnice a 
crescut de la 1 - 3 la 75-100 de decese pe zi!!

R A P O R T  P R I V I N D  D E C E S E L E  C A U Z A T E  D E  V A C C I N U R I

Prisca Sencert
Noi decese zilnice în Israel
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Un alt site israelian care raportează leziuni provocate de vaccinuri este Seethetruth.club/
covid-19-vaccine-victims, unde se pot vedea nenumărate mărturii ale unor persoane care au 
suferit foarte mult în urma vaccinării. În SUA, un site similar, numit 1000covidstories.com, 
prezintă o cantitate tot mai mare de videoclipuri de la persoane care au murit sau au avut 
reacții severe în urma injecțiilor covid. De asemenea, site-ul web numit TheCovidWorld.com 
prezintă poveștile personale ale unui număr mare de persoane care au murit din cauza 
acestor injecții. Trebuie să înțelegem că așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie, 
situatie în care mii de oameni să iasă în față pentru a-și împărtăși suferința în urma unui vaccin. 
Motivul pentru care oamenii fac acest lucru acum, este pentru că reacțiile adverse nu sunt 
deloc, așa cum spun agențiile criminale de "sănătate" "dureri de cap, amețeli și simptome 
asemănătoare gripei". Reacțiile sunt extrem de severe, adesea invalidând oamenii pe viață. 
Leziunile sunt, de fapt, atât de grave, încât oameni din întreaga lume fac un pas înainte pentru 
a avertiza omenirea. 

B R A Z I L I A

În Brazilia, numărul oficial al deceselor cauzate de vaccin este de 32.000 pe o perioadă de 5 
luni. Raportul a fost publicat pe site-ul uol.com.br, care se pare că are aproximativ același 
număr de vizualizări de pagini ca și CNN.com, potrivit datelor SimilarWeb. În ciuda acestui 
numar mare de decese în urma vaccinării, raportul afirmă: 'Vaccinarea este în continuare cea mai 
bună modalitate de a controla boala'

Source: https://humansarefree.com/2021/08/32k-people-dead-in-brazil-following-covid-19-vaccines.html 

G E N O C I  D  L A  S C A R A  G L O B A L A

Când ne amintim încă o dată că, de obicei, mai puțin de 1% din efectele adverse 
ale vaccinurilor sunt raportate și că majoritatea acestui număr (500% în SUA) 
este ascunsă de cei responsabili, vedem clar că genocidul global este o realitate. 
Agresivitatea cu care acest fapt verificabil este negat și eliminat de către "fact 
checkers", giganții din social media, mass-media, oficiali guvernamentali și 
agenții de sănătate, arată gravitatea acestei operațiuni criminale fără precedent 
la nivel mondial.
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ȘTIINȚA DOVEDEȘTE LEZIUNILE PROVOCATE DE VACCINURI

ACCIDENTE VASCULARE CEREBRALE, ATACURI DE CORD, INFLAMAȚII CARDIACE... 
CANCERE,...STROKES, HEART ATTACKS, HEART INFLAMMATION, CANCER,...

Un studiu realizat de Universitatea din San Francisco, sau Institutul Salk, arată că vaccinurile 
transformă corpul uman într-o fabrică de proteine spike, producând trilioane de spike care 
provoacă cheaguri de sânge, ducand la accidente vasculare cerebrale și atacuri de cord.1 Un 
alt studiu confirmă faptul că vaccinurile pot provoca cheaguri de sânge mortale, care la rândul 
lor provoacă atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale.2, 3 The New England Journal of 
Medicine arată cum vaccinurile provoacă inflamații ale inimii,4 și aceeași revistă a publicat un 
studiu despre creșterea dramatică a numărului de avorturi spontane.5 Mai multe studii 
dovedesc realitatea îmbunătățirii dependente de anticorpi. 6,7,8 De asemenea, se confirmă 
apariția infertilității și a reducerii numărului de spermatozoizi. 9,10 În cele din urma, un studiu a 
arătat că injecțiile provoacă cancer.11 Și acestea sunt doar câteva exemple...

1: https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/ 
2: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 
3: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03744-4 
4: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2109975 
5: https://deeprootsathome.com/a-foreshadowing-buried-82-miscarriage-data-in-new-nejm-study/ 
6: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733 
7: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32908214/ 
8: https://citizenfreepress.com/breaking/whoa-fauci-finally-mentions-vaccine-risk-for-ade/ 
9: https://canadianmale.wordpress.com/2021/04/19/thousands-of-reports-of-menstrual-irregularities-reproductive-
dysfunction-following-covid-vaccines/ 
10: https://www.lifesitenews.com/wp-content/uploads/2021/06/Pfizer-bio-distribution-confidential-document-
translated-to-english.pdf 
11: https://www.nature.com/articles/s41586-018-0465-8 

EXONERAT DE RĂSPUNDERE
NICIUN PRODUCĂTOR DE VACCINURI NU-ȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA 

În ultimele câteva decenii, în țări din întreaga lume au fost semnate mai multe acorduri 
guvernamentale oficiale care oferă fiecărui producător de vaccinuri o protecție de 100% 
împotriva oricarui fel de răspundere. Indiferent cât de multă distrugere provoacă produsele lor, 
câte milioane de morți și dizabilități permanente provoacă, nimeni nu are nicio cale de atac.

Guvernele din întreaga lume s-au asigurat că nicio companie producătoare de vaccinuri 
nu poate fi vreodată trasă la răspundere pentru ceea ce le face oamenilor din întreaga 
lume.  
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Nicio asigurare de sănătate nu va acoperi vreodată costurile rezultate din daunele provocate 
de vaccinuri. Pur și simplu, acestea nu îi rambursează pe cei vaccinați, atunci când aceștia au 
probleme. Sunteți complet pe cont propriu. Nimeni nu va veni să vă salveze. Și totuși... aceleași 
guverne care refuză să te protejeze de posibila distrugere a sănătății, a vieții și a celor dragi, 
impun aceste injecții mortale și le cer pentru cumpărături, călătorii, întâlniri și chiar a efectua 
operatiuni bancare. 

INJECȚIILE FUNCȚIONEAZĂ MĂCAR?

OFICIALII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII DIN ÎNTREAGA LUME SPUN CĂ ACESTEA NU SUNT 
EFICIENTE

Celebrul dezvoltator de vaccinuri Geert Vanden Bossche MVD, PhD avertizează că aceste injecții 
distrug sistemul imunitar al organismului, făcându-i pe cei vaccinați vulnerabili la fiecare nouă 
variantă a bolii1. De asemenea, acesta afirma:

"Campaniile de vaccinare în masă în timpul unei pandemii de variante foarte infecțioase nu 
reușesc să controleze transmiterea virală. În loc să contribuie la construirea imunității de 
turmă, acestea întârzie dramatic crearea naturală a imunității de turmă. Acesta este 
motivul pentru care campaniile de vaccinare universală în curs de desfășurare sunt 
absolut dăunătoare pentru sănătatea publică și globală".1B 

Dr. Luc Montagnier, laureat al premiului Nobel pentru medicină, trage un semnal de alarmă 
asupra faptului că aceste vaccinuri creează noi variante periculoase 2. Iar în Israel, statisticile 
arată clar o creștere dramatică a deceselor de covid odată ce au început imunizările (vezi mai 
sus în acest raport).
Premierul israelian Naftali Bennet spune chiar că persoanele care sunt cele mai expuse 
acum la risc sunt cele care au primit două doze de vaccin.3
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I N J E C Ț I I  P E R M A N E N T E

Cei care organizează această operațiune criminală vor să se asigure că nimeni 
în lume nu va mai putea trăi fără injecții permanente... cu consecințe enorme 
de moarte și distrugere, în timp ce nicio companie de asigurări nu va despăgubi 
vreodată vreo victimă, iar companiile producătoare de vaccinuri sunt protejate 
100%.
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În națiunea insulară Seychelles aproape că nu au existat decese cauzate de covid, dar odată ce 
au început să vaccineze populația, numărul deceselor a crescut de o sută de ori. 

În Australia, unui tânăr cuplu i s-a refuzat accesul la propriul nou-născut timp de opt zile, deși 
erau complet vaccinați. Șefa departamentului de sănătate din Australia, Dr. Jeannette Young, a 
dat următoarea explicație revelatoare pentru această situație inumană: 4

"Doar pentru că ești vaccinat, nu înseamnă că nu te vei infecta. De aceea nu am putut 
permite acelei familii să meargă să-și viziteze copilul."

Anthony Fauci a fost, de asemenea, foarte clar: "CDC ia în considerare obligativitatea folosirii 
măștilor pentru cei vaccinați"5, "cei vaccinați sunt din ce în ce mai mult testați pozitiv pentru 
covid, de aceea vor trebui să continue să poarte măști"6, "cei vaccinați trebuie să evite să 
mănânce în restaurante"7 și "cei vaccinați sunt purtători ai variantei Delta la fel de mult ca și cei 
nevaccinați"8. Așadar, conform lui Fauci, vaccinurile nu fac practic nimic. Cu toate acestea, el 
insistă să impună aceste injecții inutile obligatorii pentru călătorii.9  Același lucru a fost declarat 
public de către prim-ministrul britanic Boris Johnson, care a spus: 10

'Pot acum să mă întâlnesc cu prietenii și membrii familiei mele în interior dacă sunt vaccinați? 
Mi-e teamă că răspunsul este nu, pentru că nu am ajuns încă la acest stadiu, suntem încă în 
lumea în care vă puteți întâlni cu prietenii și familia în aer liber, respectand regula celor șase, 
sau a celor două gospodării. Și chiar dacă prietenii și membrii familiei tale pot fi vaccinați, 
vaccinurile nu oferă o protecție de 100% și de aceea trebuie să fim precauți'.
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Un lucrare de cercetare publicat în "Trends in Internal Medicine" de Dr. J. Bar Classen MD, se 
intitulează: 11

'Vaccinurile COVID-19 din SUA s-au dovedit a provoca mai mult rău decât bine, pe baza 
datelor din studiile clinice pivotale analizate folosind criteriul științific adecvat, "toate 
cauzele de morbiditate severă"

Chiar și CDC a recunoscut că injecțiile nu oferă protecție împotriva variantelor Delta, iar 
variantele viitoare și toate măsurile de protecție trebuie să rămână în vigoare.12 Cu toate 
acestea, ei continuă să insiste că toată lumea trebuie să fie vaccinată. Șeful responsabil cu 
sănătatea din New South Wales, Australia, a declarat că trebuie să ne pregătim să trăim cu un 
ciclu constant de vaccinuri de rapel pentru covid în viitorul apropiat.13 Directorul medical al 
Moderna, Dr. Tal Zaks, a declarat că vaccinurile nu readuc viața la normal.14 Acest lucru a fost 
confirmat de directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom, care a spus: 15

'Un vaccin în sine nu va pune capăt pandemiei. Supravegherea va trebui să continue, oamenii 
vor trebui în continuare să fie testați, izolați și îngrijiți. Contactele vor trebui în continuare să fie 
depistate și puse în carantină, iar comunitățile vor trebui în continuare să fie implicate'. 

Un studiu realizat de The Lancet a arătat că varianta Delta se transmite liber printre cei 
vaccinați. 16 Acest lucru a fost confirmat de un studiu care a arătat cum în iulie 2021, în urma 
mai multor evenimente publice de amploare într-un oraș din Barnstable County, 
Massachusetts, au fost identificate 469 de cazuri de COVID-19 în rândul rezidenților din 
Massachusetts care au călătorit în oraș în perioada 3-17 iulie; 346 (74%) au apărut la 
persoane complet vaccinate 17

F A L S  Ș I  Î N Ș E L Ă T O R

Potrivit "oficialilor din domeniul sănătății" din întreaga lume, vaccinurile nu 
protejează pe nimeni de infectare, nu previn transmiterea, iar oamenii trebuie in 
continuare să poarte măști, să păstreze distanța, să se izoleze, să stea în carantină etc. 
74% dintre cei infectați în timpul unei epidemii din mijlocul verii au fost vaccinați. La 
începutul campaniilor de vaccinare se înregistrează, de asemenea, creșteri dramatice 
ale numărului de decese.  Pe scurt: nu se schimbă nimic. Cu toate acestea, se dorește 
ca injecțiile de rapel constante să facă parte din viața noastră. Afirmația că 
"vaccinurile sunt sigure și eficiente" se dovedește astfel falsă și înșelătoare.  
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1: https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe  
1B: https://nulluslocussinegenio.com/2021/09/13/why-mass-vaccinations-prolong-and-make-epidemics-deadlier-

real-vaccine-expert-calls-out-flawed-government-pandemic-strategy/ 
2: https://rumble.com/vldilx-nobel-prize-winner-professor-luc-montagnier-says-vaccine-is-creating-varian.html  

3: https://rumble.com/vlme81-the-most-vulnerable-population-are-the-ones-who-received-two-vaccine-doses.html 
4: https://www.bitchute.com/video/3dX3gawfhaEJ/ 
5: https://rumble.com/vkb885-fauci-says-cdc-considering-mask-mandates-for-vaccinated-americans.html 
6: https://rumble.com/vkciqv-fauci-vaccinated-wear-a-mask-will-he-ever-be-canceled.html 
7: https://rumble.com/vflkib-more-fauci-b.s.-vaccinated-americans-still-cant-eat-indoors.html 
8: https://rumble.com/vlt9b1-dr.-anthony-fauci-fully-vaccinated-people-carry-as-much-virus-as-unvaccinat.html 
9: https://rumble.com/vmgq6o-fauci-demands-vaccine-mandate-for-air-travel-and-public-schools.html 
10: https://www.bitchute.com/video/OQBS0IAIrXEa/ 
11: https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccines-harm.pdf 
12: https://www.nbcnews.com/science/science-news/cdc-warns-internal-document-war-has-changed-coronavirus-
n1275478 
13: https://rumble.com/vmh1er-we-need-to-prepare-to-live-with-covid-boosters-australia.html 
14: https://nypost.com/2020/11/24/moderna-boss-says-covid-shot-not-proven-to-stop-virus-spread/ 
15: https://rumble.com/vjs9ef-australias-new-world-order-began-july-10-2021.html 
16: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733 
17: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_ 

ADN MODIFICAT PERMANENT

GENOMUL UMAN ESTE PE CALE SA FIE MODIFICAT

Dr. Carrie Madej a studiat vaccinurile și transumanismul timp de două decenii. Ea a lansat un 
avertisment către omenire, în documentarul ei "The Battle For Humanity", produs de Stop 
World Control. Ea a avertizat că aceste injecții ar putea schimba permanent ADN-ul uman, cu 
rezultate potențial dezastruoase. Verificatorii veriditatii stirilor din întreaga lume - care sunt 
adesea plătiți de industria vaccinurilor - s-au grăbit să nege aceste informații și să le eticheteze 
drept "știri false".  Facebook a adoptat, de asemenea, o politică de cenzurare a oricăror voci 
care avertizau asupra modului în care această terapie genetică experimentală ar putea 
modifica genomul uman. Până când... un angajat al Facebook a înregistrat și a făcut publică o 
ședință de zoom din interior cu directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, care a spus 
literalmente angajaților săi că injecțiile modifică intr-adevar ADN-ul uman! Acestea sunt 
cuvintele sale exacte:

"Pur și simplu nu cunoaștem efectele secundare pe termen lung ale modificării ADN-ului 
și ARN-ului oamenilor pentru a codifica direct în ADN-ul și ARN-ul unei persoane, în 
esență capacitatea de a produce acești anticorpi, și nu știm dacă acest lucru duce la alte 
mutații sau la alte riscuri în aval".

https://rumble.com/vmh8gx-covid-injections-indeed-change-the-human-dna.html 
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UN TRANSUMAN BREVETAT

FARA FIINTE UMANE CU DREPTURI UMANE

Dr. Chinda Brandolino este un medic din America Latină care a vorbit despre faptul că, odată 
ce genomul uman este modificat, persoana respectivă nu mai este considerată o ființă umană 
originală, ci a devenit un transuman și, prin urmare, își pierde drepturile omului. În plus, explică 
ea, ADN-ul și ARN-ul modificate pot fi brevetate, ceea ce face ca acea persoană modificată 
genetic să devină proprietatea deținătorilor de brevete. Implicațiile acestui lucru sunt extrem 
de alarmante. 

https://rumble.com/vmk9yn-alarm-humans-with-modified-dna-have-no-rights-and-are-patented.html 

TOXINE PERICULOASE

OXIDUL DE GRAFEN ÎN VASE MODIFICĂ CÂMPUL ELECTROMAGNETIC

Biofizicianul de renume mondial Andreas Kalcker a dezvoltat un tratament eficient pentru 
COVID-19, care este utilizat de peste 5.000 de medici din 23 de țări. Tratamentul său, care 
constă în dioxid de clor de calitate terapeutică, a redus rata zilnica de mortalitate în Bolivia de 
la 100 de decese pe zi la aproape zero, la începutul pandemiei. Acesta a fost folosit de poliție, 
armată și politicieni în mai multe țări din America Latină. Același biofizician a descoperit că 
vaccinurile conțin cantități mari de oxid de grafen (până la 95%). El avertizează că oxidul de 
grafen injectat în oameni modifică câmpul electro-magnetic al acestora. 1 

"Ceea ce ne îngrijorează sunt efectele secundare pe care le provoacă. Acest lucru nu este 
descris în medicină, dar este descris în domeniul meu, biofizica. Ce se întâmplă? Organismul 
are nevoie de capacitățile sale electromoleculare pentru a funcționa. Inima bate pentru că 
există un câmp magnetic care creează, ulterior electricitatea necesară pentru a pompa și toate 
celelalte. Grafenul schimbă complet câmpul nostru electromagnetic, ceea ce nu s-a mai 
întâmplat până acum. Ceea ce vedem este ceva "in vivo", cu efecte spectaculoase. Am 
urmărit o mulțime de videoclipuri cu oameni care au murit după ce au fost vaccinați. Vedem 
oameni care au spasme. Aceste spasme au, de exemplu, frecvențe foarte specifice, care sunt 
aceleași în toate tipurile de spasme. Aceste spasme sunt un indiciu clar că există o perturbare 
a câmpurilor electromagnetice umane."

Prezența oxidului de grafen, alaturi alte substante toxice precum aluminiul, capsidele LNP, PEG 
și paraziții din vaccinuri a fost confirmată de Dr. Robert Young. 2,3
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Clubul oamenilor de știință a publicat, de asemenea, un raport cu numeroase dovezi 
microfotografice ale prezenței nanoparticulelor în vaccinuri.4

"Dezvăluiri majore despre conținutul vaccinurilor CoV - 2 - 19, prin utilizarea microscopiei 
electronice, a pHazei, a microscopiei cu câmp întunecat, a microscopiei cu câmp luminos și a 
altor tipuri de microscopie, din cercetările originale ale Dr. Robert Young și ale echipei sale 
științifice, care confirmă ceea ce au descoperit cercetătorii de la La Quinta Columna - 
conținut nanometalic toxic cu efecte magneticotoxice, citotoxice și genotoxice, precum 
și paraziți identificați care pun în pericol viața. În plus, în 2008, Hongjie Dai și colegii săi de 
la Universitatea Stanford au descoperit oxidul de grafen."

1: https://www.bitchute.com/video/hy0MxQK4uQlR/ 
2: drrobertyoung.com/post/science-team-reveals-graphene-aluminum-lnp-capsids-peg-parasites-in-4-cov-vaccines 
3: drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines 
4: https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/nanotech-vaccines.pdf 

SCHIMBĂRI SEMNIFICATIVE ÎN SÂNGE
CERCETĂRILE MICROSCOPICE RELEVĂ MODIFICĂRI ÎN SÂNGELE CELOR VACCINAȚI

Dr. Robert Young a descoperit, de asemenea, cum sângele persoanelor vaccinate se schimbă 
semnificativ, după injectarea cu ARNm. Imaginea următoare dezvăluie starea normală și 
sănătoasă a globulelor roșii, care sunt uniforme ca culoare, formă și mărime. 

Cea de-a doua micrografie realizată la un microscop cu contrast de fază arată că sângele viu, la 
24 de ore după vaccinul cu ARNm, conține acum globule roșii cristalizate numite corpuri Heinz, 
transformări biologice ale globulelor roșii și albe, simplate mari de cristale de oxid de grafen în 
centru și cristale de acid orotic în colțul din dreapta sus al micrografiei.
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Multe alte imagini microscopice sunt disponibile pe site-ul web al Dr. Young, unde pot fi văzute, 
de asemenea, dovezi ale oxidului de grafenă în fiolele de vaccin:
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-
oxide-in-cov-19-vaccines 

O echipă de cercetători germani a descoperit ceva foarte tulburător: când au pus fiolele sub o 
lampă care le încălzește la aproximativ 30º Celsius (85º F), au înregistrat pe video formarea 
unor cristale complexe! Vezi : https://www.youtube.com/watch?v=s8e06KfDWMM
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Există chiar mult mai multe lucruri care se întâmplă cu aceste injecții. O căutare rapidă pe 
Bitchute sau Rumble dezvăluie multe alte videoclipuri cu imagini ale vaccinurilor sau ale 
sângelui celor vaccinați. Ceea ce vei descoperi este îngrozitor: organisme vii în vaccinuri, 
globule roșii care se înfundă între ele, tot felul de toxine periculoase, cristale care îndeplinesc 
functii misterioase, nanoroboți care sunt injectați în sânge după care se răspândesc în creier și 
în toate organele din corp, nanoparticule care se autoasamblează și care încep să formeze 
diferite structuri în interiorul sângelui, și așa mai departe. Nimic din toate acestea nu este făcut 
public de către producătorii de vaccinuri, dar, din moment ce toate vaccinurile lor par să aibă 
același tip de conținut extrem de periculos, este clar că toți aceștia colaborează la o agendă 
nefastă ascunsă. 

Nanotehnologia oxidului de grafen cu autoasamblare în vaccinul Pfizer:
https://everydayconcerned.net/2021/08/15/self-assembling-graphene-oxide-nanotech-now-
found-also-in-pfizer-vaccine-german-video-reveals-self-assembling-specks-and-crystalline-
networks-forming/ 

Nanotehnologie care se asamblează singură în vaccinurile Moderna:
https://everydayconcerned.net/2021/08/15/self-assembling-graphene-oxide-nanotech-now-
found-also-in-pfizer-vaccine-german-video-reveals-self-assembling-specks-and-crystalline-
networks-forming/ 

T O X  I N E  L  E T A L  E

Cercetările efectuate de oameni de știință de renume mondial dezvăluie 
prezența în vaccinuri a unor substanțe extrem de toxice care modifică câmpul 
electromagnetic al organismului, perturbând funcționarea normală a 
organismului uman. De asemenea, injecțiile modifică în mod semnificativ 
sângele uman, cu riscuri și mai mari pentru sănătate. Unele vaccinuri conțin 
nanotehnologie care se asamblează singură, iar în alte fiole se observa 
formarea unor cristale complexe. În plus, genomul uman este alterat 
permanent, transformând persoanele vaccinate în transhumani care nu mai 
sunt considerați oameni originali și care sunt proprietatea celor care dețin 
brevetele de modificare a ADN-ului.
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FRAUDĂ CU DECESE COVID

O FRAUDĂ GLOBALĂ A UMFLAT ÎN MOD CONSIDERABIL NUMĂRUL DE DECESE CAUZATE DE 
COVID ÎN ÎNTREAGA LUME

Scuza pentru uciderea a milioane de oameni cu aceste injecții extrem de periculoase este că se 
presupune că astfel se previne moartea oamenilor din cauza covid. Realitatea este însă că 
numărul mondial al așa-ziselor decese cauzate de covid este cea mai mare minciună din 
istorie. În întreaga lume s-a dovedit că peste 95% dintre persoanele înregistrate ca decese 
cauzate de covid au murit din alte cauze. Politicianul italian Vittorio Sgarbi a exclamat în 
Camera Deputaților din Italia1

'Este necesar să fim uniți împotriva dictaturilor și să fim uniți în adevăr. Să nu facem din 
acest loc o camera minciunilor. Nu mințiti! Spuneți adevărul. Nu spuneți că sunt 25.000 
de morți. Nu este adevărat. Nu folosiți morții pentru retorică și terorism. Cifrele de la 
Institutul Superior de Sănătate spun că 96,3% au murit de alte boli'.

În timp ce numărul deceselor presupuse a fi cauzate de covid a crescut vertiginos, statisticile 
din mai multe țări au arătat că brusc nu mai există decese cauzate de gripă. Numai în SUA, 
există aproape 40 de milioane de cazuri de gripă în fiecare an, dar de la apariția covid, acest 
număr a scăzut la mai puțin de 2.000. Unde au dispărut toate zecile de milioane de bolnavi de 
gripă? Toti sunt acum înregistrati ca fiind covid.
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Un medic legist german, Prof. Dr. Klaus Püschel, a examinat mai mult de 140 de cazuri de boli 
coronariene în Hamburg la începutul pandemiei. Acesta a declarat pentru televiziunea 
germană că isteria din jurul coronavirusului a fost exagerată. Toate persoanele care au murit 
aveau afecțiuni de bază și ar fi murit oricum rapid, cu sau fără virus, potrivit lui Püschel, 
care a adăugat că nu există un "virus ucigaș". Optzeci la sută dintre pacienți sufereau de boli 
cardiovasculare, iar vârsta medie era de 80 de ani. Persoanele sănătoase nu trebuie să se 
îngrijoreze, spune Püschel. Medicul legist a prezis, de asemenea, că efectul corona nu va 
provoca nici măcar o creștere bruscă a ratei anuale de mortalitate, predicție care s-a dovedit a 
fi corectă.2

Un important ziar belgian, De Tijd, a discutat despre modul în care guvernul a anunțat că 
aproximativ trei mii de persoane în vârstă au murit din cauza Covid-19. În parte ca urmare a 
acestor cifre, întreaga țară a fost plasată sub un regim de izolare extremă, ceea ce a dus la 
prejudicii teribile. Cu toate acestea, cercetările ulterioare au arătat că doar 3% dintre cei care 
au murit au fost testați. Aceasta înseamnă că nu 3.000, ci doar 90 de persoane ar fi putut 
avea covid-19.3

Profesioniști din domeniul medical din întreaga lume au mărturisit că au fost presați de către 
superiorii lor să raporteze fiecare pacient ca fiind covid și să înregistreze fiecare deces - 
indiferent de cauză - ca fiind un deces de covid. Internetul a fost inundat de mii de mărturii ale 
unor oameni indignați care au spus că au mers la un medic sau la un spital pentru probleme 
care nu aveau legătură cu COVID-19 și, spre uimirea lor, au fost înregistrați ca pacienți covid.4

Dr. Elke de Klerk, fondatoarea organizației Doctors for Truth (Medici pentru Adevăr) din 
Olanda, a declarat că a primit mesaje secrete în dosarele pacienților în fază terminală, 
în care se cerea ca aceste persoane să fie înregistrate ca decese covid.5

Project Veritas a sunat mai mulți directori de pompe funebre din New York, iar aceștia au 
declarat că fiecare persoană moartă era înregistrată ca fiind covid, deși toată lumea știa că 
acest lucru nu este corect.6

Scott Jensen, senator de Minnesota, care este și medic practicant, a dezvăluit la Fox News că 
spitalele americane primesc stimulente financiare uriașe pentru a înregistra pacienții ca fiind 
covid. Pentru fiecare persoană pe care au înregistrat-o ca fiind decedată covid, acestea sunt 
plătite cu 39.000 USD. Acest lucru a fost confirmat de profesioniști din domeniul medical din 
întreaga lume.7

Directorul tehnic al CNN, Charlie Chester, a fost filmat în secret de un jurnalist sub acoperire al 
Project Veritas, în timp ce recunoștea că CNN a umflat ratele de deces "pentru că frica vinde".8

O întâlnire cu oficiali africani a fost divulgată, dezvăluind că se discutau modalități de 
creștere a numărului de cazuri covid, pentru a continua carantina.9
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National File a obținut o înregistrare a unei videoconferințe Zoom între medicii și un director 
de marketing de la Novant Heath New Hanover Regional Medical Center, un grup de 20 spitale, 
clinici și cabinete care tratează pacienți din Carolina de Nord și Carolina de Sud. În înregistrare, 
Mary Rudyk, MD, îi spune directorului de marketing Carolyn Fisher și unui alt angajat al 
spitalului că dorește ca spitalele să devină mai "înfricoșătoare pentru public" prin 
umflarea numărului de pacienți cu COVID-19 și prin utilizarea de mesaje care le spun în 
mod fals persoanelor "dacă nu te vaccinezi, știi că vei muri."10

New York a fost epicentrul pandemiei COVID-19. În inima New York-ului se află faimosul spital 
Elmhurst, unde se presupune că au murit mai mulți oameni din cauza acestui virus decât 
oriunde în lume. Acesta a fost literalmente epicentrul în epicentrul pandemiei. Din acest motiv, 
o asistentă medicală cu experientă din Florida, Erin Olszewski, a decis să meargă acolo pentru
a ajuta la rezolvarea crizei. Ceea ce a văzut în acest spital de renume mondial, însă, a umplut-o
de atâta groază, încât a decis să ia cu ea o cameră ascunsă pentru a filma ce se întâmpla.

Pacienții care au fost testați în mod repetat negativ pentru COVID-19 sunt în continuare 
înregistrați ca fiind "confirmați COVID-19" și sunt tratați ca atare. Aceștia sunt conectați 
la ventilator într-o secție de bolnavi covid... care îi face să moară.

Într-un documentar revelator realizat de Journeyman Pictures, această asistentă medicală 
vorbește despre crimele pe care le vede în mod constant la Elmhurst. Ea arată pe smartphone-
ul său cum un pacient a fost într-adevăr testat negativ pentru COVID-19 de două ori... și totuși 
înregistrat ca fiind "confirmat COVID-19". Ea explică faptul că acest lucru se întâmplă tot timpul 
la Elmhurst: înșelăciune și crimă, ceea ce duce la rate ridicate de mortalitate cauzate de 
COVID-19, care sunt trâmbițate de mass-media.11

1: https://www.bitchute.com/video/UBFi2Xt4d2oR/ 
2: https://www.bitchute.com/video/iP2eQxEwQl5h 
3: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/nieuw-gemor-over-belgische-rapportering-
coronadoden/10220849.html 
4: https://www.stopworldcontrol.com/full 
5: https://www.stopworldcontrol.com/nl/elke-de-klerk/ 
6: https://www.youtube.com/watch?v=g5f_6ltv7oI&t=8s 
7: https://www.globalresearch.ca/hospitals-getting-paid-more-label-cause-death-coronavirus/5709720/amp 
8: https://www.stopworldcontrol.com/media/ 
9: https://www.stopworldcontrol.com/media/ 
10: https://nationalfile.com/doctor-wants-to-be-scary-to-the-public-and-inflate-covid-numbers-if-you-dont-get-
vaccinated-you-know-youre-going-to-die/ 
11: https://www.youtube.com/watch?v=UIDsKdeFOmQ 
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UN DIRECTOR DE POMPE FUNEBRE VORBEȘTE

UN ANTREPRENOR DE POMPE FUNEBRE ESTE MARTORUL UNOR CRIME DE PROPORȚII 
ALE GUVERNULUI

Un martor ocular foarte revelator este un director de pompe funebre din Marea Britanie, John 
O'Looney. Timp de 10 ani, acesta a făcut parte din una dintre cele mai mari companii de 
pompe funebre din Regatul Unit. John a colaborat cu BBC pentru a documenta ce se întâmpla 
cu pandemia și a lucrat îndeaproape cu un oficial guvernamental desemnat pentru pandemie. 
Această firmă de pompe funebre este conectată cu alte 45 de firme de pompe funebre și, prin 
urmare, are o imagine de ansamblu foarte clară a ceea ce se întâmplă. Ceea ce dezvăluie este 
șocant.

În primul rând, el declară că nici el, nici ceilalți directori de pompe funebre pe care îi cunoaște 
nu au observat o creștere a numărului de decese în timpul așa-numitei pandemii. Acest lucru a 
fost frapant, deoarece la televizor au văzut în mod constant propagat un număr masiv de 
decese, dar în lumea reală nu a existat niciun semn în acest sens. Totuși, în martie 2020, John a 
fost brusc chemat noapte de noapte, timp de trei săptămâni, în special la centre de îngrijire. 
Toți cei care au murit acolo au fost etichetați ca fiind covid. Nu a văzut niciodată un medic 
prezent și nici măcar o dată un test covid. În același timp, a existat o creștere bruscă de 1.000% 
a achizițiilor de Midazolam. O asistentă i-a povestit în secret cum au fost instruiți să 
administreze doze letale din acest medicament bătrânilor, pentru a-i extermina în masă. Acest 
număr mare de decese a fost apoi folosit pentru a promova povestea unei "pandemii de covid".

De asemenea, a fost abordat de un oficial guvernamental însărcinat cu pandemia, care i-
a spus că trebuie să eticheteze fiecare deces ca fiind covid. Oameni călcați de mașini, 
atacuri de cord, bolnavi de cancer, nu conta ce i-a ucis, toate trebuiau să fie etichetate 
ca fiind decese covid. Aceasta a fost o instrucțiune directă din partea guvernului!

Când guvernul a început vaccinarea în masă a populației britanice, John spune că numarul 
deceselor au crescut brusc. Nu am mai văzut așa ceva, fiind director de pompe funebre de 15 
ani. Și a început exact atunci când au început să pună ace în brațe. Nu am mai văzut niciodată o 
asemenea rată a mortalității. A fost îngrozitor, îngrozitor. Erau cifre pandemice, dar asta numai 
după ce au început să se vaccineze, niciodată înainte de acest moment. John explică faptul că 
toți cei care au putut, au fost etichetați ca fiind morți din cauza covid. Acest prim val de 
vaccinări și decesele rezultate au durat aproximativ 12 săptămâni. Apoi a urmat o perioadă 
foarte liniștită, urmată din nou de un val de decese ale persoanelor nou vaccinate.

"Orice director de pompe funebre cu un gram de onestitate vă va spune că toți cei care 
mor în jurul nostru au fost vaccinați. Nu există o pandemie de Covidiu și eu sunt dovada 
vie a acestui lucru."
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"Totul este conceput pentru a te face să iei vaccinul. În rețeaua mea de pompe funebre 
nu a murit niciun copil din cauza covid. Asadar, nu există niciun motiv pentru a aplica 
aceste terapii genetice copiilor. Aici avem o agendă de depopulare. Vaccinurile sunt cele 
care omoară oamenii, iar eu văd acest lucru la fața locului ca director de pompe 
funebre".  

https://www.stopworldcontrol.com/director 

F R A U D Ă  L A  S C A R Ă  M O N D I A L Ă

Peste tot în lume, spitalele și personalul medical sunt plătiți cu generozitate 
pentru a înregistra în mod fraudulos toți pacienții ca fiind covid. Sutele de 
milioane de cazuri de gripă din fiecare an, în întreaga lume, sunt acum toate 
considerate covid. Medicii sunt presați de guverne să înregistreze fiecare 
pacient ca fiind covid și primesc mesaje ascunse prin care li se cere să 
înregistreze pacienții muribunzi ca fiind decedați covid. Directorii de pompe 
funebre recunosc că văd tot timpul înregistrări false de covid, iar directorul 
tehnic al CNN Chester a recunoscut că a umflat cifrele de covid. O rețea de 20 
de spitale este surprinsă umflând cifrele de covid pentru a crea teamă, iar un 
oficial african este văzut într-o convorbire telefonică Zoom discutând despre 
cum să crească numărul de covid. O asistentă depune mărturie despre cum un 
număr mare de pacienți sunt uciși pentru a crește numărul de decese de covid, 
iar nenumărate persoane din întreaga lume sunt indignate pentru că au fost 
înregistrate incorect ca fiind covid. Politicianul italian Vittorio este înfuriat 
pentru că vede cum Parlamentul minte: doar un mic procent a murit de covid! 
Iar un director de pompe funebre asistă la uciderea a mii de bătrâni, pentru a 
crea așa-zisele decese de covid. El și alte zeci de directori de pompe funebre au 
fost instruiți de guvernul britanic să eticheteze fiecare deces ca fiind covid. 
Odată ce au început vaccinările, toți au asistat la o explozie fără precedent a 
numarului de decese. 
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DOAR CEI VACCINAȚI AU MURIT

ÎN TIMPUL GRIPEI SPANIOLE DIN 1918, AU MURIT DOAR CEI VACCINAȚI 

În 1918, se crede că un număr devastator de 50 până la 100 de milioane de oameni au murit 
din cauza a ceea ce s-a numit "gripa spaniolă". Un martor ocular expert al acestui eveniment a 
fost medicul specialist Eleanor McBean, doctor în medicină, care a scris o carte cu experiențele 
sale directe despre ceea ce se întâmpla cu adevărat. 1, 2 Ea explică faptul că nu a existat o gripă 
reală, ci că vaccinările în masă au fost impuse populației, provocând simptome asemănătoare 
gripei, o multitudine de boli diferite și decese în masă.

Ea nu cunoștea nicio persoană nevaccinată care să fi murit din cauza acestei presupuse 
"gripe spaniole", în timp ce majoritatea celor vaccinați și-au pierdut viața. 

"Am fost un observator la fața locului al epidemiei de gripă din 1918. Toți medicii și oamenii 
care au trăit în timpul epidemiei de gripă spaniolă din 1918 spun că a fost cea mai teribilă 
boală pe care a cunoscut-o lumea vreodată. Oameni puternici, sănătoși si rezistenti într-o zi, 
erau morți în ziua următoare. Boala avea caracteristicile morții negre adăugate la tifos, difterie, 
pneumonie, variolă, paralizie și toate bolile impotriva carora oamenii fuseseră vaccinați imediat 
după Primul Război Mondial. Practic, întreaga populație fusese injectată "însămânțată" cu o 
duzină sau mai multe boli - sau seruri toxice. Când toate aceste boli fabricate de doctori au 
început să izbucnească deodată, a fost tragic. Acea pandemie s-a prelungit timp de doi ani, 
menținută în viață prin adăugarea de mai multe medicamente toxice administrate de medicii 
care încercau să suprime simptomele."

Din câte am putut afla, gripa i-a afectat doar pe cei vaccinați. Cei care au refuzat 
vaccinurile au scăpat de gripă. Familia mea a refuzat toate vaccinurile, așa că am rămas 
sănătoși tot timpul. Știam din învățăturile despre sănătate ale lui Graham, Trail, Tilden 
și alții, că oamenii nu pot contamina corpul cu otrăvuri fără să provoace boli. 

Când gripa a fost la apogeu, toate magazinele au fost închise, la fel și școlile, întreprinderile - 
chiar și spitalul, deoarece medicii și asistentele fuseseră și ele vaccinate și erau bolnave de 
gripă. Nu era nimeni pe străzi. Era ca un oraș fantomă. Noi [cei care nu fusesem vaccinați] 
păream a fi singura familie care nu a luat gripă; așa că părinții mei mergeau din casă în casă 
făcând tot ce puteau pentru a îngriji bolnavii, deoarece era imposibil să găsești un medic pe 
atunci. Dacă era posibil ca germenii, bacteriile, virușii sau bacilii să provoace boli, aceștia aveau 
destule ocazii să îi atace pe părinții mei atunci când petreceau multe ore pe zi în camerele 
bolnavilor. Dar ei nu au făcut gripă și nu au adus acasă germeni care să ne atace pe noi, copiii, 
și să provoace ceva. Nimeni din familia noastră nu a avut gripă - nici măcar o răceală - și era 
iarna, cu un strat gros de zăpadă pe jos. 
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S-a spus că epidemia de gripă din 1918 a ucis 20.000.000 de persoane în întreaga lume. 
Dar, în realitate, medicii au fost cei care i-au ucis cu tratamentele și medicamentele lor 
crude și mortale. Este o acuzație dură, dar totuși adevărată, judecând după succesul 
medicilor fără medicamente în comparație cu cel al medicilor care au folosit 
medicamente.

În timp ce doctorii și spitalele medicale pierdeau 33% din cazurile de gripă, spitalele non-
medicale, cum ar fi BATTLE CREEK, KELLOGG și MACFADDEN'S HEALTH-RESTORIUM, obțineau 
vindecări de aproape 100% prin cure de apă, băi, clisme etc., post și alte metode simple de 
vindecare, urmate de diete naturale atent concepute. Un medic de sănătate nu a pierdut niciun 
pacient în opt ani. Tratamentul de sănătate foarte reușit al unui astfel de medic fără 
medicamente, care nu a pierdut nici un pacient, va fi prezentat în cealaltă parte a acestei cărți, 
intitulată VACCINAREA CONDAMNATĂ, care va fi publicată puțin mai târziu. Dacă doctorii in 
medicina ar fi fost la fel de avansați ca medicii fără medicamente, nu ar fi existat acele 20 de 
milioane de decese din cauza tratamentului medical impotriva gripei.

Au existat de șapte ori mai multe boli în rândul soldaților vaccinați decât în rândul 
civililor nevaccinați, iar bolile erau cele împotriva cărora fuseseră vaccinați. 

Un soldat care se întorsese de peste mări în 1912 mi-a spus că spitalele armatei erau pline de 
cazuri de paralizie infantilă și se întreba de ce oameni in toata firea pot avea o boală infantilă. 
Acum, știm că paralizia este un efect secundar comun al otrăvirii cu vaccinuri. Cei de acasă nu au 
contractat paralizia decât după campania mondială de vaccinare din 1918'. 

„Șapte bărbați au căzut morți în cabinetul unui medic după ce au fost vaccinați. Au fost 
trimise scrisori către familiile lor in care erau anuntati că au fost uciși în acțiuni militare.”

- Eleanor McBean, PhD, N.D.

Mărturia sa de expert medical a fost confirmată ulterior de autopsii, care au arătat că într-adevăr, 
nu era vorba de o gripă, ci că suferința a fost cauzată de doze aleatorii de "vaccin experimental 
împotriva meningitei bacteriene", care până în prezent imită simptomele gripei. Atacurile masive și 
multiple de vaccinuri suplimentare asupra sistemelor imunitare nepregătite ale soldaților și 
civililor au creat un "câmp al mortii". Cei care nu au fost vaccinați nu au fost afectați.

1: https://educate-yourself.org/cn/flu1918andnow07feb04.shtml 
2: https://salmartingano.com/2020/05/the-1918-spanish-flu-only-the-vaccinated-died/ 
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SOLUȚIA REALĂ: TRATAMENTUL PRECOCE

DE CE SUNT ELIMINATE TOATE REMEDIILE EFICIENTE IMPOTRIVA COVID?

Dacă injecțiile toxice covid nu oferă nicio soluție pentru boala COVID-19, atunci cum putem 
ajuta omenirea? Răspunsul este simplu: inca de la începutul acestei crize de sănătate la nivel 
mondial, mulți oameni de știință și medici renumiți au declarat că tratează cu succes mii de 
pacienți cu COVID-19 folosind medicamente existente care sunt cunoscute ca fiind sigure și 
eficiente. Un exemplu este profesorul francez de renume mondial Didier Raoult, director al 
unuia dintre cele mai mari grupuri de cercetare în domeniul bolilor infecțioase și al 
microbiologiei. Este cel mai citat microbiolog din Europa, conform ISI, și a pregătit peste 457 de 
oameni de știință străini în laboratorul său începând din 1998, cu peste 1950 de articole 
menționate în ISI sau Pubmed, fiind considerat cel mai mare expert mondial în domeniul 
bolilor infecțioase. Profesorul Raoult a început să trateze pacienții covid cu un medicament 
care există de peste șaizeci de ani și care este cunoscut ca fiind sigur și eficient în combaterea 
coronavirusurilor: hidroxiclorochina.

Profesorul Raoult a tratat peste patru mii de pacienți cu hidroxicloroquină + 
azitromicină și aproape toți s-au vindecat, cu excepția câtorva foarte vârstnici care 
aveau deja mai multe morbidități.1

Acest succes incredibil a inspirat mulți alți medici din întreaga lume să înceapă să folosească 
același medicament. În Olanda, doctorul Rob Elens le-a administrat tuturor pacienților săi 
covid, hidroxiclorochina combinată cu zinc și a observat o rată de recuperare de 100% într-o 
medie de patru zile. Nimeni nu a avut nevoie să fie spitalizat. Împreună cu peste 2.700 (!) de 
alți profesioniști din domeniul medical, acest medic a trimis o scrisoare guvernului olandez, 
cerându-le să includă HCQ în protocolul standard. Dr. Elens și alți medici olandezi au înființat 
un site web "COVID-19 Self Care", cu informații despre cum să previi și să depășești COVID-19, 
folosind HCQ și zinc. 2

La New York, medicul de familie Dr. Vladimir Zelenko a tratat peste 500 de pacienți covid la 
începutul pandemiei cu hidroxicloroquină + zinc + azitromicină. Și el a avut o rată de vindecare 
de 100%, fără aproape niciun efect secundar și fără spitalizări.3 Până în august 2021, Dr. 
Zelenko și echipa sa au tratat cu succes peste 6.000 de pacienți covid. El a dezvoltat un 
protocol pentru tratarea COVID-19 care a devenit celebru în întreaga lume și care salvează 
viețile a milioane de mii de oameni din întreaga lume. Protocolul Zelenko este utilizat, de 
exemplu, de platforma de telemedicină online https://www.speakwithanmd.com/ și de vasta 
rețea de peste 800.000 de membri ai Americas Frontline Doctors. 4
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Sute de studii confirmă eficacitatea HCQ în tratarea COVID-19 și în prevenirea 
spitalizării și a decesului. 5, 6, 7 

Pierre Kory și Peter McCullough sunt amândoi oameni de știință de renume mondial și cei mai 
publicați experți medicali din domeniul lor. Ambii medici și echipele lor au tratat cu succes zeci 
de mii de pacienți covid folosind, de exemplu, Ivermectina. Dr. Kory și echipa sa de experți 
medicali de top au studiat intreaga literatura medicală timp de peste nouă luni și au constatat 
că Ivermectina se dovedeste a fi un medicament miraculos, care previne și tratează eficient 
COVID-19.

63 de studii au confirmat eficacitatea Ivermectinei în tratamentul COVID-19.  8, 9, 10

Biofizicianul Andreas Kalcker a folosit dioxidul de clor pentru a reduce rata zilnică a mortalității 
de la 100 la 0 în Bolivia și a fost invitat să trateze militari, polițiști și politicieni din mai multe țări 
din America Latină. Rețeaua sa globală COMUSAV.com este formată din mii de fizicieni, 
academicieni, oameni de știință și avocați care promovează acest tratament eficient. 11, 12, 13

1: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893920302179?via%3Dihub 
2: https://artsencollectief.nl / https://zelfzorgcovid19.nl/ 
3: https://techstartups.com/2020/04/05/new-updates-dr-vladimir-zelenko-cocktail-hydroxychloroquine-zinc-sulfate-
azithromycin-showing-phenomenon-results-900-coronavirus-patients-treated-must-watch-video 
4: https://thezelenkoprotocol.com/ 
5: https://americasfrontlinedoctors.org/treatments/hydroxychloroquine/science-of-hcq 
6: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304258 /  
7: https://c19hcq.com/  
8: https://ivmmeta.com 
9: https://covid.us.org/2021/01/28/ivermectin-safe-effective-covid-19/ 
10: https://brandnewtube.com/watch/dr-mccullough-shares-is-hcq-truly-safe-for-covid-19_FoRTpkTvv6EKrlz.html 11: 
https://www.stopworldcontrol.com/cds  
12: https://comusav.com  
13: https://andreaskalcker.com 

I N F O R M A Ț I I  D E S P R E  T R A T A M E N T

www.CovidPatientGuide.com  | www.C19Protocols.com  

www.TheCovidRemedy.com 

www.FlemingMethod.com/best-available-published-evidence 

www.StopWorldControl.com/cures 
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ELIMINAREA TRATAMENTELOR

MEDICII DIN ÎNTREAGA LUME SUNT PERSECUTAȚI

Cu atât de multe opțiuni disponibile pentru a trata cu succes COVID-19, de ce există încă un 
asemenea interes pentru un vaccin? Și de ce majoritatea populației nici măcar nu este 
conștientă de tratamentele disponibile? Răspunsul este șocant și arată încă o dată ce se 
întâmplă în lumea noastră...

Peste tot în lume, medicii care tratau cu succes pacienți covid s-au confruntat cu ceva de 
neimaginat: au fost intimidați și blocați de guvern.

"Americas Frontline Doctors" a informat lumea despre tratamentele sigure și eficiente pentru 
covid la primul lor Summit White Coat din 2020. Această transmisiune a fost vizionată de peste 
douăzeci de milioane de ori în câteva ore, dar apoi a fost cenzurata pe toată linia: Facebook, 
Youtube, Twitter și chiar și site-ul lor a fost eliminat de Squarespace. Dr. David Brownstein din 
Michigan, un important practician holistic, a tratat cu succes peste 120 de pacienți covid, dar 
întregul său blog medical a fost eliminat. Dr. Rob Elens, care și-a tratat cu succes toți pacienții 
Covid în Olanda, a fost amenințat de guvern cu pierderea licenței dacă va continua să îi trateze. 
Dr. Joseph Mercola, una dintre cele mai importante voci din lume în materie de viață 
sănătoasă, a publicat informații despre cum să trateze boala covid și a fost obligat să își retragă 
conținutul, după ce Google îl interzisese deja. Profesorul Raoult, care este unul dintre cei mai 
respectați oameni de știință din lume, este brusc calomniat pe internet. Dr. Zelenko, care a 
tratat cu succes peste 6.000 de pacienți, printre care doi președinți și ministrul israelian al 
sănătății, este, de asemenea, calomniat pe internet și chiar a fost nevoit să-și părăsească 
comunitatea din cauza reacțiilor negative. Biofizicianul Andreas Kalcker a fost deplatformat din 
toate mediile sociale importante, cartea sa a fost retrasă de pe Amazon și chiar și contul său 
științific de pe ResearchGate a fost șters.

Toate acestea sunt doar câteva dintre exemplele de medici și oameni de știință care au 
tratat cu succes pacienți covid si care s-au confruntat cu o opoziție masivă. 

Niciodată în istoria omenirii nu s-a mai întâmplat ca un medicament dovedit a fi eficient și sigur 
pentru o boală să fie ascuns lumii, printr-un efort coordonat la nivel internațional. Este clar că 
oamenii nu ar trebui să se vindece de covid, deoarece populația lumii trebuie să fie speriată 
pentru a accepta această injecție letală. 

Toate dovezile privind această cenzură a medicilor pot fi găsite aici: StopWorldControl.com/full
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CONTROLUL SUPREM AL MINTII

PREȘEDINTELE CHILIAN DEZVĂLUIE UN PLAN DE CONTROL AL GÂNDIRII UMANE

După cum știm cu toții, scopul infractorilor este de a-și spori întotdeauna puterea și averea. Ei 
nu sunt niciodată mulțumiți, ci tânjesc în permanență după mai multă putere și bani. În cele 
din urmă, ei vor să joace rolul de "Dumnezeu" peste întreaga lume, unde toată lumea va fi 
servitorul lor. Pentru a continua să-și sporească puterea, au nevoie de un singur lucru: 
supunerea oarbă a maselor. Numai o populație total ignorantă și total ascultătoare va colabora 
cu planurile lor. De aceea, ei au cumpărat întreaga presă mainstream din lume, sistemele de 
educație, agențiile de sănătate și guvernamentale etc., pentru a le putea folosi si pentru a 
răspândi propaganda lor de spălare a creierului în fiecare minte din fiecare colț al lumii.

Cu toate acestea, nu se opresc aici, deoarece sunt pe deplin conștienți de faptul că nu toată 
lumea crede orbește tot ceea ce se spune la televizor. Prin urmare, planul lor de a obține 
controlul 100% asupra minților întregii umanități a continuat să se dezvolte. Recent, agenda lor 
a fost exprimată clar și răspicat de către președintele chilian Sebastián Piñera. Într-un discurs 
public, acesta a anunțat fără menajamente întreaga națiune:

"Să auzim ce lansează liderii lumii în această comunitate. Este vorba de posibilitatea ca 
mașinile să ne poată citi gândurile și chiar să poată introduce gânduri, să introducă 
sentimente."

5G reprezintă un salt uriaș. Este un salt cosmic, un salt copernician, pentru că, într-adevăr, 
tehnologia 5G va însemna o schimbare și mai mare în viața noastră decât au însemnat toate 
tehnologiile anterioare. 

Aceasta oferă posibilitatea ca mașinile să ne citească gândurile și chiar să introducă 
gânduri și sentimente.

Asta nu doar va schimba viața, ci o va transforma. 5G în sistemul nervos actual al societății 
noastre, pur și simplu. Este pentru a moderniza statul nostru, pentru a fi o schimbare care să 
ajungă în fiecare casă din țara noastră'. 1

După ce ne-au furat vocile prin cenzură agresivă, ne-au furat voturile prin fraudă electorală, ne-
au furat banii prin impozite tot mai mari, acum ne vor fura propriile gânduri și sentimente prin 
5G. Acesta va fi apogeul tiraniei lor, deoarece vor fi capabili sa-si impuna gândurile și 
sentimentele dorite asupra întregii lumi, astfel încât nimeni nu va mai putea să se abată de la 
narațiunea lor. Acesta este motivul pentru care Klaus Schwab afirmă cu atâta încredere în 
videoclipurile sale promoționale despre viitorul apropiat:
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"Nu veți deține nimic, nu veți avea viata privata și veți fi fericiți." 2

S-ar putea ca el să se refere la o stare de falsă fericire indusă artificial? Că sentimentele de
frustrare legate de lipsa de intimitate sau bunuri private vor fi pur și simplu eliminate din
populație, iar toată lumea va fi hipnotizată să se conformeze orbește și să zâmbească toată
ziua, în timp ce au pierdut tot ceea ce îi face indivizi unici?

Ce legătură are acest lucru cu acest raport privind vaccinurile? S-ar putea să fie mai mult decât 
știm noi acum. Pentru ca 5G să poată modifica gândurile și sentimentele populației este nevoie 
de un alt element: nanoparticule în interiorul creierului oamenilor, care să primească și să transmită 
semnalele 5G. 

Se pare că cea mai eficientă substanță pentru a comunica cu 5G este aceeași care este 
prezentă masiv în injecțiile covid: oxidul de grafen. 3, 4

Nicio substanță de pe Pământ nu comunică mai bine cu 5G decât oxidul de grafen 5 și nicio 
substanță existentă nu este mai eficientă în penetrarea creierului uman și în manipularea 
gândurilor și sentimentelor umane decât oxidul de grafen. O companie care a folosit grafenul 
pentru a manipula creierul uman, în scopuri medicale, este INBRAIN Neuroelectronics. Site-ul lor 
web precizează:

"Folosim GRAFENUL, cel mai subțire material cunoscut de om, pentru a construi noua 
generație de interfețe neuronale pentru refacerea creierului, pentru a ajuta pacienții din 
întreaga lume."

Compania își prezintă tehnologia ca fiind capabilă să "citească" creierul unei persoane, să 
detecteze tipare neurologice specifice și apoi să controleze neurologia acelei persoane pentru a-i 
modifica funcțiile cerebrale. În propriile lor cuvinte: 6

'Interfețele noastre grafen-creier au capacitatea de a citi la o rezoluție nemaiîntâlnită până acum, 
precum și de a detecta biomarkeri specifici terapiei și de a declanșa o neuromodulație adaptivă 
foarte focală pentru rezultate sporite în terapiile neurologice personalizate.' 

Se pare că intenția INBRAIN este doar de a ajuta persoanele cu afecțiuni neurologice, dar motivul 
pentru care ii menționez este acela de a ilustra modul în care grafenul este într-adevăr cea mai 
bună substanță pentru a modifica creierul uman. Și, din nou, funcționează mai bine cu 5G decât cu 
orice altceva. Faptul că este prezent masiv în vaccinurile covid, este, prin urmare, extrem de 
îngrijorător, mai ales dacă știm care este agenda liderilor mondiali, așa cum a fost descrisă de 
președintele Chile:  
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"5G oferă posibilitatea ca mașinile să ne poată citi gândurile și chiar să introducă 
gânduri, sentimente." 

Un alt element pe care trebuie să îl abordăm, pentru a încheia acest raport, este agenda clară 
și publică a globaliștilor, de a pune capăt umanității așa cum o cunoaștem și de a conduce 
omenirea spre a deveni cyborgi. Acest lucru este explicat în mod clar și detaliat în cartea lui 
Klaus Schwab "A patra revoluție industrială". El crede cu tărie că oamenii trebuie să devină una 
cu mașinile, care sunt complet conectate la cloud și care sunt supravegheate și controlate de 
inteligența artificială. De aceea, el spune că nimeni nu va mai avea nicio formă de intimitate, dar 
va fi "fericit". Cât de bine stăpânește Schwab abilitatea de a înșela cu cuvinte inteligent alese 
pentru a-și ascunde adevăratele intenții, se vede clar la sfârșitul cărții sale "A patra revoluție 
industrială": 

'În cele din urmă, totul se reduce la oameni și la valori. Trebuie să modelăm un viitor care să 
funcționeze pentru noi toți, punând oamenii pe primul loc și responsabilizandu-i. În forma sa 
cea mai pesimistă și dezumanizată, cea de-a Patra Revoluție Industrială poate avea într-
adevăr potențialul de a "robotiza" umanitatea și, astfel, de a ne priva de inimă și de 
suflet. Dar, ca o completare a celor mai bune părți ale naturii umane - creativitate, empatie, 
administrare - poate, de asemenea, să ridice omenirea la o nouă conștiință colectivă și 
morală bazată pe un sentiment comun al destinului. Este de datoria noastră, a tuturor, să 
ne asigurăm că aceasta din urmă prevalează.

Ceea ce spune el aici este că oamenii trebuie să fie responsabilizați și nu transformați în roboți. 
Cu toate acestea, el concluzionează apoi că trebuie să prevaleze: "să ridice umanitatea la o nouă 
conștiință colectivă și morală". Ce înseamnă asta? Înseamnă exact ceea ce spune: fiecare om va 
gândi și va simți exact la fel, vom împărtăși cu toții aceeași "conștiință colectivă".

Aceasta înseamnă manipularea totală a creierului întregii omeniri. Fiecare suflet de 
pe pământ va fi supus narațiunii pe care liderii mondiali o prescriu sau, în cuvintele 
inteligente ale lui Schwabs: "omenirea va avea o nouă conștiință colectivă". 

Google, Facebook sau Twitter nu vor mai fi nevoite să cenzureze vocea nimănui, deoarece cea 
de-a patra revoluție industrială va asigura că întreaga umanitate va fi "ridicată la aceeași 
mentalitate". Acesta este scopul final al acestor criminali. Ipocrizia lui Schwab este 
dezgustătoare, deoarece exact asta este ceea ce spune el că nu ar trebui să se întâmple. Acest 
lucru transformă literalmente oamenii în roboți care nu mai pot gândi singuri, ci care vor fi cu 
toții forțați să împărtășească una și aceeași "minte". 

Agenda este cât se poate de clara: umanitatea trebuie să fie digitalizată și conectată la o 
inteligență artificială care va spune tuturor ce să gândească și ce să simtă. Pentru a realiza 
acest lucru, omenirea trebuie să fie injectată cu nanotehnologie, care transformă fiecare 
persoană într-o antenă ambulantă capabilă să primească și să transmită tot felul de semnale.
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Să fie acesta motivul pentru care insistă să impună omenirii injecții interminabile? Să fie pentru 
a putea crește continuu prezența oxidului de grafen și a altor nanotehnologii în interiorul 
oamenilor, împingându-i din ce în ce mai mult spre noua eră a cyborgilor și transumanilor? 
Dacă nu ar fi exact ceea ce promovează Forumul Economic Mondial în ultimele decenii și ceea 
ce este explicat în articolele, cărțile și videoclipurile lor recente, aș considera că acesta este 
scenariul unui film prost. Dar nu este un film. Este în realitate ceea ce acești psihopați nebuni 
pun la cale în mințile lor nebune ca fiind viitorul omenirii.  

1: https://www.eldiestro.es/2021/06/del-no-tendras-nada-y-seras-feliz-pasamos-al-las-maquinas-leeran-nuestros-
pensamientos-e-insertaran-incluso-sentimientos-ya-que-eso-es-algo-a-lo-que-aspiramos-todos/ 
2: https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-
or-how-differently-well-live-in-2030/amp/?sh=3a2b52dd1735&__twitter_impression=true 
3: https://grolltex.com/the-future-of-graphene-and-5g/ 
4: https://graphene-flagship.eu/innovation/spearheads/c2-sh01-5g/ 
5: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03602559.2018.1542714 
6: https://www.naturalnews.com/2021-07-19-graphene-based-neuromodulation-technology-is-real-inbrain-
neuroelectronics.html 
Evidence that graphene oxide is in the vaccines: 
https://stateofthenation.co/?p=70400 
https://rumble.com/vjk0u1-breaking-astrazeneca-vaccine-vials-examined-by-researchers-confirm-toxic-po.html 
https://rumble.com/vjgmj9-breaking-discovery-the-actual-contents-inside-pfizer-vials-exposed.html 
https://rumble.com/vkgdq7-deadly-shots-former-pfizer-employee-confirms-poison-in-covid-vaccine.html 
https://www.orwell.city/2021/07/andreas-kalcker.html 
https://rumble.com/vk7lap-andreas-kalckers-team-confirms-evidence-of-graphene-oxide-in-vaccines.html 
https://www.orwell.city/2021/07/absorption-signal.html 

C O N T R O L U L  S U P R E M

După ce și-au ascuns agenda timp de multe decenii, catalogând orice 
descoperire a acesteia drept o prostească "teorie a conspirației", acum nebunii 
globaliști ies la iveală cu ideile lor nebunești: 5G va introduce gânduri și 
sentimente în fiecare persoană. Klaus Schwab explică visul său de a avea o 
conștiință comună a umanității (pe care, desigur, ei o programează pentru noi). 
Cheia pentru a realiza acest lucru este inserarea în corpul uman a 
nanotehnologiei, cum ar fi oxidul de grafen, care călătorește până la creier și 
poate apoi să primească și să transmită semnale 5G. Să fie acesta motivul 
pentru care aceste vaccinuri sunt obligatorii pentru întreaga umanitate și de ce 
conțin în mod specific această substanță care este folosită pentru manipularea 
creierului și care funcționează cel mai bine cu 5G?  
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MONOPOL: ELITA CRIMINALĂ

CUM ESTE ÎNȘELATĂ LUMEA DE INFRACTORII SUPER-BOGAȚI

Cine ar putea organiza o astfel de operațiune la nivel mondial și de ce ar vrea să comită astfel 
de crime împotriva umanității? Răspunsul îl găsim în documentarul MONOPOLY de Tim Gielen, 
publicat de Stop World Control. Acest documentar excelent arată cu lux de amănunte, 
furnizând toate dovezile pe ecran, modul in care întreaga presă mainstream și industria de 
sănătate din întreaga lume este deținută de un număr mic de familii super-bogate. Cei care dețin 
marii producători de vaccinuri, dețin și marile rețele de spitale și colaborează îndeaproape cu 
oficialii guvernamentali din domeniul sănătății, ceea ce face ca impunerea de reguli întregii 
comunități medicale să fie floare la ureche pentru a înregistra fiecare pacient ca fiind covid. 
Prin urmare, crearea unei pandemii pe baza unor cifre umflate nu reprezintă o problemă.

MONOPOLY dezvăluie modul în care o rețea de infractori multimiliardari a cumpărat 
în mod strategic întreaga lume, pentru a-și îndeplini planul de a deveni conducătorii 
supremi ai întregii omeniri. 

Dorința de a conduce lumea este la fel de veche ca și lumea însăși, deoarece vedem de-a 
lungul istoriei cum un dictator de război psihopat a încercat să devină conducatorul suprem al 
lumii. Totuși, acest lucru nu a fost niciodată cu adevărat posibil, până acum. Tehnologia și 
internetul au deschis posibilități fără precedent de a controla practic întreaga lume cu o 
singură atingere de deget. Google, Twitter și Facebook sunt toate deținute de aceleași 
persoane. Dacă aceștia spun: "Reduceți la tăcere toți medicii care promovează leacuri 
impotriva covid", acest lucru se întâmplă cât ai clipi din ochi. De asemenea, ei dețin majoritatea 
băncilor, așa că, daca ei spun: "Închideți toate conturile celor care refuză vaccinurile", se poate 
face fără să se pună întrebări. Același lucru este valabil și pentru industria aeronautica care 
este, de asemenea, deținută de același grup. Niciodată în istoria omenirii nu ne-am mai 
confruntat cu o asemenea amenințare, din partea unor criminali extrem de bogați, care au 
preluat proprietatea asupra aproape fiecărui aspect al lumii noastre. 

Rezultatul este o acaparare a puterii 100% ilegală, neconstituțională și extrem de 
coruptă de către un grup ascuns de infractori super-bogați, pe care nimeni nu i-a 
ales, dar care răstoarnă orice democrație, ignoră orice lege și își indeplinesc orice 
dorință, pur și simplu fluturând câteva miliarde de dolari în fața restului lumii.

În timp ce populația lumii credea că alege în mod democratic oameni care să o reprezinte și să 
lupte pentru drepturile și libertățile sale, alegerile din întreaga lume au fost fraudate timp de 
câteva decenii, plasând servitorii acestui grup criminal în toate guvernele. De asemenea, și-au 
plasat marionetele în cele mai înalte poziții judiciare din lume, astfel încât întregul sistem 
judiciar să fie manipulat și să nu reprezinte o amenințare pentru ei. Curtea Supremă a SUA și 
aproape toate curțile internaționale importante au fost umplute cu servitorii lor.
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system would be no threat to them. The U.S. Supreme Court and basically all major international 
courts have been packed with their servants.  

Actuala preluare a controlului asupra lumii este ceva ce a fost planificat de multe 
decenii sau, de fapt, de secole, deoarece dominația mondială a fost întotdeauna 
dorința supremă a acestor familii criminale. 

Întrebarea este de ce acești oameni super-bogați ar vrea să ucidă o mare parte a umanității? 
Răspunsul este că ei vor să înlocuiască cel puțin jumătate - și în cele din urmă majoritatea -  
tuturor locurilor de muncă cu inteligența artificială. Klaus Schwab, de la Forumul Economic 
Mondial, a declarat deschis că în câțiva ani 40% din toate locurile de muncă vor fi ocupate de 
inteligența artificială.  Acest lucru înseamnă că vor fi mult prea mulți oameni pe pământ, care 
nu vor avea nimic de făcut. 

Monumentul de renume mondial, ridicat nu cu mult timp în urmă în statul Georgia, numit 
Georgia Guidestones, arată clar planul, după cum se afirmă cu nerușinare: Populația lumii 
trebuie redusă la aproximativ 500 de milioane de oameni. Această agendă eugenică nu 
este nouă, dar a fost în prim-planul strategiei globaliștilor super-bogați. Pentru a-și menține 
pozițiile de putere și control, ei trebuie să reducă considerabil populația lumii. Dar ei nu vor 
doar să ucidă majoritatea umanității, ci planurile lor merg mai departe de atât. Scopul lor este 
de a impune o Nouă Ordine Mondială de tiranie totală asupra fiecărui suflet uman de pe 
pământ.
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NOUA ORDINE MONDIALĂ

AUSTRALIA NU MAI ASCUNDE CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ

Timp de decenii, sistemul tiranic de opresiune și control la nivel mondial, numit Noua Ordine 
Mondială, a fost catalogat drept o teorie a conspirației. Dar, așa cum se întâmplă cu toate așa-
numitele teorii ale conspirației, după un anumit timp se dovedesc a fi mai mult decât simple 
teorii. În Australia, oficialii din domeniul sănătății nu-și mai ascund agenda și și-au numit tirania 
covid, la propriu, "Noua Ordine Mondială". Iată ce a declarat în timpul unei emisiuni publice 
responsabilul principal pentru sănătate din New South Wales, Kerry Gai Chant:

"Vom analiza cum arată urmărirea contactelor în Noua Ordine Mondială. Da, va fi vorba 
de pub-uri și cluburi și alte locuri, dacă vom avea un caz pozitiv acolo".1

Brad Hazard, Ministrul australian al Sănătății, a declarat:

"Așa stau lucrurile. Trebuie să acceptăm că aceasta este Noua Ordine Mondială". 2

Un reporter de știri australian a anunțat noile restricții cu următoarele cuvinte: 

"De asemenea, Noua Ordine Mondială care va intra în vigoare la ora 12.00 în această 
seară, noi restricții pentru diverse afaceri."3

Un alt post de știri australian a prezentat situația în felul următor:

"Noua Ordine Mondială", armata noastră intră în acțiune, în parteneriat cu poliția, 
pentru a ajuta la aplicarea noilor legi de carantină din țară". 4

În ziua în care au intrat în vigoare noile restricții, jurnalistul a declarat:

"Astăzi este prima zi plină a Noii Ordini Mondiale. Adunările în aer liber sunt limitate la 
două persoane. Exercițiile fizice sunt permise, dar nu mai departe de o rază de 10 km de 
la domiciliu. Nu este permisă plimbarea prin magazine. Doar o singură persoană pe 
gospodărie poate pleca pentru a face cumpărături esențiale. Iar de mâine, 
înmormântările sunt limitate la zece persoane".5

Care este scuza pentru această tiranie inumană? 14 presupuse decese de covid în tot anul 
2021! În timp ce în 2017 peste patru mii de oameni au murit în Australia din cauza gripei și a 
pneumoniei.6
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1: https://rumble.com/vmb1vd-new-world-order-announced-by-aussie-health-overlords-then-fact-checkers-spr.html 
2: https://rumble.com/vmaand-australian-health-official-talks-about-new-world-order.html 
3: https://rumble.com/vlbb0g-australian-news-says-new-world-order-will-come-into-force-at-midnight.html 
4: https://rumble.com/vlbay8-australian-news-broadcast-declares-new-world-order-in-effect.html 
5: https://rumble.com/vjstsv-australia-new-world-order.html 
6:https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/3303.0~2017~Main%20Features~Deaths%20du 
e%20to%20influenza~5 

CINE SUNT VINOVAȚII? 

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU FAMILIILE "NOBILE" CARE CONDUC LUMEA 

Acest raport ne-a arătat că a fost lansată o operațiune de o amploare aproape inimaginabilă la 
nivel mondial, pentru a spune lumii întregi că există un virus care provoacă o boală mortală 
incurabilă și că doar o injecție experimentală făcută în grabă ne poate salva. Fiecare deces 
natural este reetichetat ca fiind o moarte covid, sutele de milioane de cazuri anuale de gripă 
sunt acum covid, nenumărați bătrâni sunt uciși și apoi proclamați ca fiind morți din cauza 
covid, iar numerele astronomice de așa-zise "cazuri" și decese sunt propagate constant de 
către mass-media și guverne, creând o atmosferă sufocantă de teroare și frică. Între timp, orice 
leac pentru covid este suprimat în mod agresiv, ceea ce ucide literalmente mii de oameni care 
ar fi putut fi salvați cu ușurință cu aceste tratamente sigure și dovedite. Mii de proprietari de 
mici afaceri se sinucid, deoarece carantina îi aruncă în datorii și disperare, iar o cantitate 
incalculabilă de suferință este dezlănțuită asupra umanității. 
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De-a lungul întregului secol trecut, oficialii guvernamentali și globaliștii au anunțat 
Noua Ordine Mondială. Totuși, atunci când un cercetător a scris public despre această 
viitoare Nouă Ordine Mondială, a fost etichetat ca fiind adeptul teoriei conspirației. 
Peste tot pe internet - Wikipedia, Fact Checkers, Google, News Media etc. - s-a spus că 
această Nouă Ordine Mondială nu este altceva decât o teorie a conspirației, deși mulți 
lideri mondiali, cum ar fi premierul britanic Tony Blair și președintele american George 
Bush, au vorbit tot timpul despre ea. Acum, odată cu impunerea tiraniei inumane 
asupra populației australiene, guvernul australian nu se mai ascunde și spune deschis 
că aceasta este Noua Ordine Mondială. De ce mai avem nevoie pentru a ne trezi și a ne 
apăra viețile?
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Guvernele încalcă orice lege imaginabilă, fiecare constituție este călcată în picioare, cele mai 
elementare drepturi și libertăți ale populației lumii sunt suprimate, iar un număr tot mai mare 
de națiuni impun injecții experimentale, provocând un val de moarte și distrugere de neînțeles 
care copleșește omenirea. Nivelul de criminalitate pe care îl vedem sub ochii noștri este 
absolut uluitor. 

Este clar că lumea este atacată de infractori foarte puternici, influenți și bine organizați, 
care nu se opresc de la nimic pentru a-și îndeplini planurile. Întrebarea este cine sunt 
aceste entități, cum au reușit să devină atât de puternice și cum ne putem apăra. 

Înainte de a explica cine sunt acești criminali, trebuie să abordez un lucru important: mulți 
oameni încă consideră că menționarea unui grup de criminali care ar vrea să facă rău omenirii 
este o "teorie a conspirației". Dar dacă ne cunoaștem istoria, înțelegem realitatea de bază că 
întotdeauna au existat nebuni însetați de putere a căror singură dorință a fost să conducă 
întreaga lume. Gândiți-vă la imperiile mondiale chineze, perziene, grecești, romane, spaniole, 
britanice, printre multe altele. Pofta de dominație mondială este la fel de veche ca și lumea 
însăși. De aceea, mă uimește întotdeauna, când văd că oamenii reacționează cu batjocură, 
atunci când menționez această realitate evidentă. Chiar și numele site-ului meu 
StopWorldControl.com este ridicol pentru unii. „Hahaha, controlul lumii, ce idee stupidă”. Acest 
lucru este alarmant, deoarece arată cât de mult au fost deturnate mințile noastre de la 
înțelegerea celor mai de bază principii ale istoriei umane. Nu mai departe de acum 80 de ani, 
lumea a fost amenințată de un alt nebun care dorea să conducă întreaga lume, ceea ce a dus 
la două războaie mondiale consecutive. Este și aceasta o teorie a conspirației?

Planul de a controla întreaga lume a existat dintotdeauna și a fost exprimat în 
nenumărate forme, de-a lungul întregii existențe a umanității. 

O a doua realitate fundamentală a lumii noastre este că întotdeauna au existat oameni - și 
chiar culturi întregi - care s-au dedicat tărâmului răului. Istoria ne arată foarte clar cum multe 
grupuri de oameni din trecut au fost profund implicate în sacrificii rituale de copii, în arderea 
de vii a oamenilor, în tăierea pieptului oamenilor și smulgerea inimii care le bătea și în multe 
alte practici inumane. Aceste practici erau comune în civilizațiile din întreaga lume, deoarece 
majoritatea națiunilor erau scufundate în venerarea entităților demonice, pe care le considerau 
"zeii" lor. India, Africa, Asia, Europa, America... fiecare parte a lumii cunoștea aceste practici.

De-a lungul întregii istorii a omenirii, până în zilele noastre, au existat practici crude și 
îngrozitoare, care au stat la baza anumitor culturi și ideologii.  
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În zilele noastre, publicul pare să fie atât de spălat pe creier, încât atunci când avertizăm 
asupra unor forțe întunecate similare zilelor noastre, ei spun imediat "asta este o teorie a 
conspirației". Această incapacitate de a înțelege chiar și elementele de bază ale existenței 
umane ar trebui să ne alarmeze. Dacă vrem să ne apărăm viețile, este imperativ să înțelegem 
cum același tip de entități malefice care au terorizat lumea noastră de-a lungul întregii istorii a 
omenirii, sunt încă prezente și astăzi.

Acesti oameni malefici sunt cei care se află în centrul rețelei criminale din spatele Noii 
Ordini Mondiale.  

Deși m-aș duce prea departe dacă aș da toate detaliile despre cine sunt ei, voi încerca să ridic 
vălul suficient de mult pentru a vă ajuta să înțelegeți ce anume amenință omenirea. 
Următoarele informații provin de pe site-ul olandez Ellaster.nl, scrise de un cercetător anonim 
care a studiat această rețea criminală - numită și "Deep State" sau "Cabala" - timp de decenii. 
Ceea ce explică acest investigator expert este confirmat de mulți alți jurnaliști de renume din 
întreaga lume.

Ceea ce este tipic pentru această rețea este faptul că nu este vorba doar de un grup de indivizi 
care se unesc, ci nucleul acestei rețele este formată din anumite familii, numite și linii de sânge 
("neamuri"). În Italia există, de exemplu, așa-numita "Nobilime neagră", care este formată din 
13 linii de sânge (neamuri). Eu ii numesc mafia sub forma de steroizi. Aceste familii, împreună cu 
alte dinastii similare din alte părți ale lumii, au rădăcini care datează din culturi foarte vechi, 
cunoscute pentru devotamentul lor total față de puterile întunericului. Acești oameni au 
devenit atât de pervertiți în mințile lor, încât se consideră superiori față de restul omenirii. De 
fapt, ei privesc oamenii obișnuiți ca pe niște "insecte", "vite" și "câini". Așa scriu ei despre noi, la 
propriu, în literatura lor. Deoarece consideră că întreaga umanitate este lipsită de orice valoare 
(inutila), nu au nicio problemă în a provoca războaie, pandemii, în a otrăvi aerul, apa și solul 
lumii sau în a ne provoca alte tipuri de suferință nouă, celorlalți.

Ei cred chiar că destinul lor este să domine asupra umanității, care trebuie sa-i devina 
sclava. Toate acestea sunt clar menționate în literatura lor spirituală. 

Aceste familii sunt organizate într-o ierarhie piramidală, în care, în cele din urmă, toți răspund 
în fața acelorași păpușari din vârf. Cheia puterii lor este secretul, astfel încât nimeni nu se poate 
atinge de ei. De aceea, adevărații lideri rămân întotdeauna în umbră. Populația lumii vede doar 
marionetele care acționează pe scena vizibilă a scenei mondiale, cum ar fi politicienii controlați 
mental, celebritățile perverse de la Hollywood, liderii industriali ticăloși, personalitățile media 
corupte etc. Unele marionete mai cunoscute sunt Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, 
familia Clinton, familia Bush etc. Deși par a fi bogați și puternici, ei sunt supuși unor entități 
aflate mai sus în ierarhie, a căror grijă este să rămână în umbră. Secretul este punctul lor forte.
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Scopul acestor familii "nobile" a fost întotdeauna acela de a înrobi întreaga umanitate și 
de a o domina ca niște "zei" tiranici.  

Strategia lor nu a fost niciodată de a realiza acest lucru prin războaie deschise. Motivul pentru 
care organizează războaie este acela de a diviza, slăbi și distruge omenirea, în timp ce se 
îmbogățesc. Strategia lor reală de a obține controlul asupra lumii este mult mai sofisticată: ei se 
infiltrează în fiecare aspect al societăților noastre, astfel încât să poată manipula lumea din 
interior. Scopul lor a fost întotdeauna acela de a deține tot aurul, argintul, petrolul, energia și 
banii din lume. Cu resursele lor nelimitate, au cumpărat majoritatea industriilor, mass-media, 
tehnologiilor, asistenței medicale etc. din lume.  Ei pot manipula întreaga noastră societate, 
deoarece ei conduc practic fiecare aspect al lumii noastre, fie că este vorba despre finanțe, 
sănătate, politică, călătorii, educație, tehnologie și orice industrie imaginabilă. Nu trebuie să fii 
un geniu pentru asta, ci doar un psihopat cu o poftă nestăvilită de putere.

Așa cum am mai spus, toate acestea sunt documentate în detaliu în documentarul de 
calitate MONOPOLY, pe StopWorldControl.com. Vă rugăm să vizionați acest 
documentar, pentru a vedea dovezile pentru ceea ce citiți aici. 

O altă strategie a acestora este crearea de organizații publice "mondiale", care sunt platformele 
lor vizibile pentru a-și elabora agenda. Una dintre acestea a devenit foarte proeminentă în 
timpul acestei pandemii și se numește Organizația Mondială a Sănătății, care este finanțată 
în mare parte de Bill Gates, o marionetă publică importantă a acestei rețele criminale. OMS 
dictează, la propriu, întregii omeniri - gândiți-vă la asta! - ce putem sau nu putem face, atunci 
când vine vorba de sănătatea noastră. Nimeni nu a ales Organizația Mondială a Sănătății și 
nimeni nu dorește ca aceasta să fie prin preajmă, pentru a intimida fiecare medic, asistentă 
medicală și practician în domeniul sănătății, determinându-i să se supună orbește. 

OMS forțează literalmente întreaga lume să se supună necondiționat " directivelor" sale 
tiranice, care sunt mai degrabă antiștiințifice decât bazate pe știința reală.

OMS, de exemplu, a spus lumii întregi să folosească testul PCR pentru a descoperi cazurile de 
covid, deși acest test nu poate discerne între diferite tipuri de agenți patogeni și produce până 
la 93% de rezultate fals pozitive. Acest test total defectuos este principalul instrument pentru a 
spune lumii că există o pandemie, în timp ce niciun dispozitiv medical din istorie nu a fost 
vreodată atât de nesigur. Cu toate acestea, acest protocol total antiștiințific este impus întregii 
lumi, pentru a promova iluzia unei pandemii globale, care se bazează în principal pe rezultate fals 
pozitive. Sutele de milioane de așa-numite "cazuri covid" nu sunt altceva decât false pozitive, 
rezultate în urma unui test cu erori fatale. Adevăratul virus Sars-Cov-2 nu a fost niciodată izolat 
și purificat, așa că nu poate fi testat. Este o înșelătorie de proporții astronomice.  
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"Acesta este un exemplu al modului în care o "organizație mondială" este folosită 
pentru a pune în aplicare agenda de supunere a umanității la tiranie, în numele 
"protejării sănătății". 

O organizație similară este Organizația Națiunilor Unite, care se prezintă ca fiind așa-numitul 
"păstrător al păcii" din această lume. Cu toate acestea, programul lor este de a elimina 
suveranitatea fiecărei națiuni și de a supune întreaga omenire unui guvern mondial unic. ONU 
colaborează îndeaproape cu Uniunea Europeană și NATO, care sunt caruseluri similare pentru 
familiile criminale în vederea instituirii unui guvern mondial unic. 

O altă marionetă publică importantă este Forumul Economic Mondial, fondat de Klaus Schwab. 
Forumul Economic Mondial se prezintă ca un grup de reflecție pentru cei bogați și puternici ai 
lumii, unde aceștia "caută soluții la problemele lumii". Cuvântul lor magic este "dezvoltare 
durabilă", care pretinde că va asigura un viitor mai bun pentru lumea noastră. Împreună cu 
ONU, au elaborat așa-numita "Agenda 21", care pretinde că oferă soluția finală pentru o lume 
mai durabilă.

În realitate, acest lucru nu înseamnă nimic mai mult decât confiscarea tuturor 
drepturilor, libertăților și proprietăților de la întreaga populație mondială și aducerea 
lor în mâinile super-bogaților. 

Apoi, există imperiile bancare, care controlează toți banii din lume. Misiunea lor este de a crea 
o societate fără numerar, în care doar cei care sunt conectați digital la sistemul de
supraveghere și sclavie vor mai avea acces la finanțe. Guvernul nigerian a fost plătit generos de
către aceștia, pentru a rezerva serviciile bancare strict pentru cei vaccinați, un exemplu care va
fi urmat în curând și de alte țări.

Aș putea numi aici multe dintre cele mai importante familii, dar mă voi limita la câteva dintre 
cele mai cunoscute, cum ar fi dinastia Rothschild, care deține băncile centrale din 165 de 
națiuni, controlând astfel fluxul monetar în cea mai mare parte a lumii. Încă din cele mai vechi 
timpuri, această familie s-a dedicat adorării celei mai întunecate forțe dintre toate. O altă 
familie binecunoscută este cea a familiei Rockefeller, care are aceeași bază spirituală ca și 
Rothschild, dar care s-a concentrat pe deținerea industriei farmaceutice, precum și pe 
infiltrarea în educație și mass-media. Ei au publicat "Scenariul viitorului" în 2010, în care au 
descris în detaliu pandemia actuală, cu rezultatul dorit de a stabili o nouă lume de dominație și 
control. 

Entități precum Institutul Rockefeller se prezintă ca protectori ai umanității, dar în 
spatele acestei măști umanitare se ascunde o față îngrozitoare a poftei de putere 
supremă.  

Diversele familii obscure din întreaga lume s-au organizat în așa-numitele societăți secrete, 
pentru a-și stabili influența ascunsă în fiecare națiune. Pe lângă influența complet ascunsă, 
există și culte mai publice, cum ar fi francmasoneria.
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Aceasta este una dintre cele mai cunoscute organizații spirituale, folosită pentru a influența 
autoritățile locale din aproape fiecare oraș din fiecare națiune. Ei atrag oameni cu autoritate, 
pretinzând că sunt o organizație inocentă care dorește să ajute omenirea. Abia atunci când 
membrii ajung la nivelurile superioare ale francmasoneriei, descoperă că este vorba de 
satanism flagrant. 

Francmasoneria se concentrează pe transformarea oamenilor influenți din fiecare 
comunitate în membrii lor, astfel încât să îi poată folosi pentru realizarea planurilor lor. 

Numeroasele societăți secrete colaborează îndeaproape cu serviciile secrete ale națiunilor, cum 
ar fi, CIA și FBI în America. Entități care, în aparență, luptă împotriva criminalității, dar care, în 
realitate, se numără printre cele mai rele organizații criminale. Renumitul jurnalist german Udo 
Ulfkotte, care a fost asasinat pentru mărturisirile sale, a recunoscut acum câțiva ani că 
jurnaliștii din întreaga lume sunt plătiți de servicii secrete, societăți secrete, agenții 
guvernamentale, miliardari etc. pentru a minți mereu și a nu spune niciodată adevărul publicului. 
Mărturia sa importantă poate fi văzută în documentarul BUSTED pe StopWorldControl.com. 
Datorită mărturisirilor acestui jurnalist curajos - care a fost redactor al unuia dintre cele mai 
mari ziare din Europa - în Germania are loc o trezire majoră. Cartea sa a deschis ochii 
populației germane, care reprezintă acum o forță majoră împotriva Noii Ordini Mondiale.

Deși Vatican City, Washington D.C. și Londra sunt unele dintre sediile lor principale, multe dintre 
operațiunile lor logistice au fost transferate în țări asiatice, deoarece planul lor este de a folosi 
China pentru a răsturna restul lumii. Regimul comunist opresiv de supraveghere, sclavie și 
control total, pe care l-au instalat în China, trebuie să se extindă acum asupra restului lumii. 

Totuși, inamicul nostru nu este Partidul Comunist Chinez, deoarece și ei sunt simple 
marionete. Cei care iau deciziile sunt încă la Vatican.

Toate acestea pot părea bizare dacă le auziți pentru prima dată, dar trebuie să ne trezim la 
realitate că tot ceea ce este expus acum la nivel mondial este cel puțin bizar. Cine ar fi crezut că 
întreaga lume va colabora brusc pentru a impune cele mai toxice, potențial letale, injecții care 
modifică ADN-ul? Trebuie să ieșim din sferele noastre confortabile ale ignoranței și să înțelegem 
că avem de-a face cu entități extrem de malefice, care nu gândesc așa cum gândim noi și care 
sunt extrem de bine organizate.
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Succesul acestei rețele criminale depinde în întregime de ignoranța publicului. Cu cât 
pot rămâne mai bine ascunși, cu atât mai multă putere au. De aceea, au etichetat orice 
dezvăluire a activității lor drept "teorii ale conspirației".

Dar în cursul acestei pandemii criminale, sute de milioane de oameni inteligenți din întreaga 
lume înțeleg în sfârșit că investigatorii curajoși din ultimele decenii, care au dezvăluit ce se 
întâmplă, au avut dreptate de la bun început. Nu mai este o teorie a conspirației, ci vedem cum 
tot ceea ce am fost avertizați, devine realitate sub ochii noștri. Acum trebuie să ne trezim, în 
sfârșit, la realitatea acestei amenințări și să ne decidem să fim războinici curajoși pentru a ne 
apăra frumoasa noastră lume cu tot ce avem. Este acum sau niciodată.

Se pot spune mult mai multe despre toate acestea, deoarece au fost scrise multe cărți despre 
această rețea criminală, de către cercetători care, adesea, și-au dedicat întreaga viață pentru a-
i demasca. Dar am vrut doar să vă dau cel puțin o înțelegere de bază a faptului că avem într-
adevăr de-a face cu oameni foarte răi. Dacă doriți să aflați mai multe despre acest lucru, puteți 
urmări serialul "The Fall of the Cabal" pe StopWorldControl.com
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UMANITATE, RIDICĂ-TE!

DACĂ NU VORBIM ACUM, VOM RĂMÂNE TĂCUȚI PENTRU TOTDEAUNA.

Până acum, mulți dintre noi au rămas tăcuți, de teamă să nu-și piardă locul de muncă, 
veniturile, poziția, respectul sau prietenii. Trebuie să înțelegem însă că, dacă nu ne exprimăm 
acum, vom pierde mult mai mult decât locurile de muncă, veniturile și prietenii.

Ne vom pierde însăși umanitatea și vom deveni sclavi programați, fără capacitatea de a 
gândi sau de a simți în mod independent.  

Ce putem face? Cel mai important lucru este să ne informăm semenii, chiar dacă aceștia se vor 
împotrivi cu înverșunare. Respingerea inițială a adevărului nu trebuie să ne descurajeze, ci 
trebuie să folosim toate mijloacele posibile pentru a trezi întreaga lume.
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Încă din cele mai vechi timpuri au existat culturi care au fost adânc înrădăcinate 
în dimensiuni ale răului, pe care majoritatea dintre noi nici măcar nu le putem 
înțelege. Din aceste culturi întunecate au apărut anumite familii care au un 
singur scop: să supună întreaga umanitate controlului și tiraniei lor. S-au 
infiltrat în fiecare aspect al vieții umane, de la politică, la mass-media, asistență 
medicală, educație, religie etc. Acum, cu pandemia lor organizată la nivel 
mondial, își dezvăluie planurile, provocand o trezire globală. Depinde de noi să 
ne scoatem capul din nisipul ignoranței confortabile și să înfruntăm acest 
inamic cu capul sus, cu adevăr, dreptate și curaj. Poate că nu înțelegem toate 
detaliile despre cine sunt ei, dar înțelegem că omenirea este amenințată de 
oameni foarte răi și că trebuie să ne ridicăm cu tot ceea ce suntem. Ignoranța 
noastră este cea care le-a oferit puterea pe care o detin astăzi. Cheia pentru a-i 
învinge este expunerea. Trebuie să ne informăm pe noi înșine și pe toți cei din 
jurul nostru. Acesta este momentul Marii Treziri, în care vălul de înșelăciune 
este ridicat de pe fata umanitatii și lumea poate vedea, în sfârșit, cine i-a 
asuprit, tot timpul. Dar trebuie să fim curajoși. Depinde de noi să spunem "NU!" 
acestor familii criminale și să ne protejăm viețile și pe cei dragi nouă. Împreună 
putem construi o lume mai bună. Viitorul ne aparține. 
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Numai prin ignoranța populației, această rețea criminală poate domni pe pământ. Cu toate 
acestea, o trezire fără precedent este în curs de desfășurare și avem cu toții datoria de a face 
tot ceea ce ne stă în putere pentru a alimenta flăcările acestei treziri. 

Toată lumea poate tipări acest raport în mai multe exemplare și îl poate distribui forțelor de 
ordine locale, directorilor de școli și profesorilor, personalului medical, prietenilor și vecinilor. 
Cu toții putem trimite acest PDF la un serviciu de tipărire online, cum ar fi VistaPrint, și putem 
face mii de copii pe care le putem distribui în comunitatea noastră. 

Fiecare dintre noi poate trimite acest PDF ca atașament de e-mail tuturor contactelor 
noastre și persoanelor cu autoritate din comunitatea noastră. 

Trebuie să informăm lumea. Trebuie să ne ridicăm și să facem tot ce putem. Trebuie să 
răspândim adevărul în lung și în lat. Acest lucru necesită efort. Vă rugăm să nu stați și să vă 
plângeți, ci să vă ridicați și să acționați. Acest raport este realizat cu mare efort, pentru a fi un 
instrument de trezire a lumii. Vă rugăm să îl folosiți. 

Puteți găsi mai multe informații despre toate acestea pe StopWorldControl.com. Nu uitați să vă 
înscrieți pentru a primi e-mailuri, pentru a fi informați și responsabilizați, astfel încât să vă puteți 
apăra viața, libertatea și viitorul.
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- REZUMAT FINAL  -

Datele arată că milioane de oameni au murit deja din cauza injecțiilor covid, iar 
sute de milioane suferă de efecte secundare grave. Aceasta este doar distrugerea 
pe termen scurt. Adevărata distrugere vine după câțiva ani.

În vaccinuri există oxid de grafen, care este conductorul perfect pentru 5G și, de 
asemenea, cea mai bună substanță pentru manipularea creierului. Președintele 
chilian a declarat că 5G va introduce gânduri și sentimente în fiecare persoană. 
Klaus Schwab spune că omenirea va fi convertită într-o singură și aceeași 
conștiință. Acest lucru dezvăluie o agendă de control total al minții. 

Toate acestea se bazează pe o fraudă mondială de umflare a numărului de cazur 
covid, pe o reetichetare a fiecărui deces ca fiind covid, pe un test PCR care 
produce rezultate fals pozitive, pe o campanie de teamă în mass-media și pe 
propagandă guvernamentală. Rețeaua criminală care se află în spatele tuturor 
acestor lucruri a cumpărat întreaga industrie a sănătății, conduce Organizația 
Mondială a Sănătății, deține toate mijloacele de informare în masă și controlează 
majoritatea guvernelor. Ei suprimă orice tratament pentru covid, astfel încât 
lumea să creadă că vaccinul este singura cale de scăpare.  

Puterea lor constă în faptul că acționează din umbră, astfel încât publicul nu are 
habar de existența lor. Soluția constă în demascarea lor. Odată ce un număr 
suficient de oameni din lume - în special forțele de ordine, personalul medical, 
profesorii și autoritățile locale - vor înțelege ce se întâmplă, vor înceta să mai 
servească această rețea criminală și se vor alătura luptei pentru libertate și 
pentru viitorul umanității.   

Deși cea mai mare parte a sistemului judiciar este coruptă, avocații trebuie să 
devină războinici curajoși pentru a prezenta toate dovezile aceastei crime și să 
înceapă urmărirea penală a tuturor celor care sunt complici. Mai există încă 
judecători cinstiți, care pot schimba situația. 

Aceasta poate deveni cea mai mare trezire din toate timpurile, dacă ne ridicăm cu 
toții, împărtășim adevărul și ne unim într-o singură umanitate împotriva acestor 
criminali.  

R A P O R T  P R I V I N D  D E C E S E L E  C A U Z A T E  D E  V A C C I N U R I




