
Cercetătorii din Spania au 
descoperit că „vaccinul” anti-
Covid de la Pfizer-BioNTech 
conține oxid de grafen, o 
substanță foarte toxică!
Foarte recent, echipa de cercetători 
de la Departamentul de Inginerie al 
Universității din Almeria a publicat un 
raport intitulat „Detectarea oxidului 
de grafen în suspensie apoasă: Studiu 
observațional în microscopie optică și 
electronică”.

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

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

Expert medical: Nu există nici un 
motiv care să justifice prezența 
oxidului de grafen în vaccinuri,  
„decât acela de a ucide oameni”

Virusologul premiat  
Dr. Sucharit Bhakdi ne 
recomandă aproape plângând 
să NU ne facem acest 
cadou de Crăciun, să nu ne 
autocondamnăm la moarte. 

Dr.Bhakdi: 
“Prin vaccin 
se inoculează 
însăși gena 
virusului CV19, 
ucigându-ne 
limfocitele, 

adică exact acele celule care luptă cu 
virușii, anulându-ne practic sistemul 
imunitar... De acum încolo putem 
spune “la revedere” vieții pentru că 
nu vom mai avea cu ce sa luptăm 
împotriva virusurilor.  

Fără limfocite este imposibil! Prin 
vaccin ni se implantează direct 
sămânța bolilor auto-imune.”

Dr. Sucharit Bhakdi, explică de ce se 
grăbește vaccinarea anti Covid19 și 
apreciază “evenimentul” ca fiind cel 
mai mare experiment medical din 
lume efectuat pe glob din istoria 
omenirii. Dr.Bhakdi: “Cei care au dat 
acordul intrării pe piață a acestor 
vaccinuri sunt criminali. (...) 

Omenirea a fost transformată 
într-un experiment aplicat 
animalelor de laborator. Toți suntem 
transformați în animale și asta este 
extrem de scandalos.”

        Urmăriți video aici    
        >> https://bit.ly/3bCWTdR>> Detalii aici bit.ly/2WgMEq1

OXID DE GRAFEN 
ÎN VACCINURILE 
ANTI-COVID!

“Niciodată omul nu s-a temut atât de mult de boală și de moarte 
ca acum când nu se teme de Dumnezeu.” Sf.Paisie Aghioritul

“Neştiinţa este cel mai sigur iad.”     
Sf. Ignatie Briancianinov
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Vaccinul va face posibil 
controlul gândurilor de 
la distanță?  

Prof. Dr. Charles 
Morgan a 
susținut o 
conferință 
pentru soldații 
americani 
din Divizia 
de informații 

vizuale la Academia Militară West 
Point, despre cea mai recentă 
tehnologie din domeniul Bio-
războiului, reprogramării ADN și 
exploatării celulelor umane.

VACCINUL va putea schimba nu 
numai ADN-ul uman, dar poate 
permite, de asemenea, gândurilor 
și acțiunilor unei persoane să 
fie influențate de controlul de la 
distanță. Tehnologia există absolut 
și va fi utilizată în masă prin 
implementarea vaccinului  
anti COVID-19. 

Vaccinul Anti Covid-19 
folosește o tehnologie 
experimentală de 
ARNM

Renumit 
medic 
pneumolog 
din Germania 
cu mare 
experienţa, 
Dr. Wolfgang 
Wodarg, 

spune: Vaccinul Anti Covid folosește 
o tehnologie experimentală de 
ARNM. Trei din cei 15 cobai umani 
(20%) au prezentat un ,,eveniment 
advers grav”, dacă un simptom 
de vaccinare se dezvolta după o 
vaccinare ARNM, nici eu nici alt 
terapeut nu vă mai putem ajuta, 
deoarece daunele cauzate de 
vaccinare vor fi ireversibile genetic. 

În opinia mea, aceste noi vaccinuri 
reprezintă o crimă împotriva 
umanității care nu a mai fost comisă 
niciodată la o scară atât de mare în 
toată istoria omenirii.

       Urmăriți video aici    
        >> https://bit.ly/38E4S8u
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Vaccinul COVID-19 este 
un modificator genetic
Dr. Carrie Madej din SUA: “Acest 
nou vaccin NU ESTE asemănător 
cu obișnuitul vaccin antigripal. Este 
ceva FOARTE DIFERIT. Este ceva 
nou. Se experimentează pur și 
simplu pe rasa umană. Și nu este 
vorba doar despre faptul că este 
un vaccin diferit, ci despre faptul ca 
sunt introduse tehnologii prin acest 
vaccin, care pot schimba modul 
nostru de viață, identitatea noastră 
și asta foarte rapid. Vaccinul este 
un modificator genetic. Conform 
legii, un organism modificat genetic 
(în cazul de față omul) devine 
PROPRIETATEA celui care deține 
patentul respectivelor gene.   

Șantaj de stat: Ministrul 
Sănătății: accesul în mall- 
doar pentru vaccinați. 
Nevaccinații nu vor avea acces 
în weekend la „spații publice 
închise neesențiale”.
Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă 
(USR-PLUS), a dezvăluit vineri 
la B1 TV că guvernul ia în calcul 
introducerea pașaportului de 
vaccinare, combinat cu aplicația 
smartphone a STS, pentru a 
condiționa accesul populației în toate 
spațiile publice închise considerate 
neesențiale. Ea a precizat că nu este 
vorba despre interzicerea accesului 
persoanelor nevaccinate doar în 
mall-uri, cum afirmase Dan Barna, 
ci în toate spațiile publice închise, cel 
puțin în weekenduri.

>> Detalii aici bit.ly/3iIAXA3

“Iată, acum, a 
apărut o boală 
pentru care au 
aflat un vaccin care 
va fi obligatoriu 
și ca să-l poată 
face cineva îl vor 
pecetlui.”
Acestea sunt cuvintele profetice ale 
Sfântului Paisie Aghioritul, rostite 
în urmă cu 30 de ani, întrebat fiind 
despre Sfârșitul Lumii. Găsiți asta în 
cartea sa ”Trezire duhovnicească”, 
publicată de părinții de la Schitul 
Lacu din Sf. Munte, la pagina 195 din 
ediția din 2006. Ca să nu zică cineva 
că, stai să vezi, că Sf. Paisie n-ar fi 
spus asta. Ba da, a spus asta: că vor 
găsi o boală, și pentru ea vor face 
un vaccin, care va fi obligatoriu și ca 
omul să poată să dovedească faptul 
că și-a făcut vaccinul se va ajunge în 
cele din urmă la această chestiune 
cu implantarea de cipuri.

“Întreaga poveste a 
coronavirusului nu este 
altceva decât planul 
forțelor demonice, care 
constituie așa-numita 
globalizare și care are ca 
drept obiectiv să conducă 
societatea umană 
spre primirea peceții 

Antihristului, adică cipul cu numărul 666, care 
va fi implantat în corpurile noastre sub pretextul 
vaccinului împotriva coronavirusului.”

Mitropolitul Ambrozie de Kalavryta
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Dezvăluire bombă: 
Vaccinurile anti-COVID 
au ucis cel puțin 45.000 
de oameni în SUA
Un informator al Guvernului SUA, 
care lucrează în domeniul analizelor 
datelor din Sănătate, a dezvăluit 
că sunt cel puțin 45.000 de decese 
survenite în urma vaccinului 
experimental anticovid, potrivit 
LifeSite.

Senzaționala dezvăluire a fost făcută 
la începutul acestei săptămâni de 
către avocatul Thomas Renz, din 
Ohio, în cadrul turneului ReAwaken 
America Tour al lui Clay Clark din 
Anaheim, California. 

Renz este avocat principal în mai 
multe cazuri importante intentate 
împotriva agențiilor federale sub 
acuzația de fraudă și de încălcare a 
drepturilor la libertate medicală.  

“Azi depun actele la tribunalul 
federal”, a spus Renz în fața 
mulțimii entuziaste. Această 
acțiune se bazează “pe o declarație 
sub jurământ, sub amenințarea 
sperjurului”, a unei femei expert 
denunțătoare care a atestat “că au 
existat cel puțin 45.000 de decese 
din cauza acestui vaccin”. 

Interesant este că aceste cifre “se 
bazează pe numărul de persoane 
care au murit în decurs de trei zile de 
la administrarea vaccinului într-un 
singur sistem care raportează 
guvernului federal”.

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

Pr. Ahimandrit Justin Pârvu

Boris Johnson, recunoaşte 
folosirea nanotehnologiei 
in vaccinuri: revoluționează 
medicina prin roboți capabili 
să înoate prin corpul nostru.

 
INUTILITATEA VACCINARII: 
In Israel, una dintre 
campioanele vaccinării, 
cazurile Covid s-au dublat 
de la o săptămână la alta
Israel, una dintre țările campioane 
la nivel planetar atunci când vine 
vorba despre vaccinarea anti-
Covid, se confruntă din nou cu o 
creștere exponențială a cazurilor 
de coronavirus. Varianta Delta 
a virusului, o variantă mult mai 
contagioasă, s-a răspândit atât de 
rapid în această țară, încât numărul 
cazurilor aproape că s-a dublat 
de la o săptămână la alta, scrie 
Haaretz. În plus, 14 dintre cele 35 
de persoane aflate în stare gravă în 
spitale sunt persoane vaccinate cu 
ambele doze. 
>> Detalii aici bit.ly/3y78fPQ

AVERTISMENT: „62% din 
vaccinații anti-COVID fac 
cheaguri de sânge. Ce e mai 
rău de-abia urmează!”
Un doctor canadian anunță că a 
descoperit cheaguri de sânge la 
majoritatea pacienților săi care 
s-au vaccinat anti-COVID-19 și că 
perspectivele sunt „ foarte sumbre”
„Încerc să adun în continuare mai 
multe informații. Însă, din cele pe 
care le am la dispoziție până acum, 
62% dintre ei (vaccinații) prezintă 
semne de coagulare, ceea ce 
înseamnă că cheagurile sangvine 
nu sunt rare. Aceasta înseamnă că 
majoritatea persoanelor (vaccinate) 
au cheaguri de care nu știu.”

>> Detalii aici bit.ly/3kSgLOE

“Vin ani grei, vom avea încercari mari”
“Creştinii vor avea mare prigoană. Și uită-te: oamenii nici nu înţeleg că 
traim în semnele vremurilor, ca pecetluirea înaintează. Trăiesc ca şi cum 
nu s-ar întampla nimic. Totul va deveni un spital de nebuni. În harababura 
ce va stăpâni, fiecare stat se va ridica să facă orice-i spune cugetul. Vom 
vedea făcându-se lucrurile cele mai neaşteptate, mai neraţionale. Numai că 
evenimentele se vor derula cu repeziciune. Ecumenismul, piaţa comună, un 
stat mare, o religie după măsurile lor. Acesta este planul diavolilor. Sioniştii 
pregătesc pe cineva de Mesia.”  Sfântul Paisie Aghioritul 

„ȘI EA ÎI SILEŞTE PE TOŢI, 
PE CEI MICI ŞI PE CEI 
MARI, ŞI PE CEI BOGAŢI 
ŞI PE CEI SĂRACI, ŞI PE 
CEI SLOBOZI ŞI PE CEI 
ROBI, CA SĂ-ŞI PUNĂ 
SEMN PE MÂNA LOR 
CEA DREAPTĂ SAU PE 
FRUNTE, ÎNCÂT NIMENI 
SĂ NU POATĂ CUMPĂRA 
SAU VINDE, DECÂT 
NUMAI CEL CE ARE 
SEMNUL, ADICĂ NUMELE 
FIAREI SAU NUMĂRUL 
NUMELUI FIAREI.” 

(APOCALIPSA 13, 17)

https://bit.ly/2N7Vpy3
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Pr. Elpidie Vaianakis, un 
părinte cu viaţă sfântă 
din Grecia, ne-a avertizat 
de curând urmatoarele:
Zilele în care trăim sunt într-
adevăr foarte viclene. Au început 
experimentele pentru a face noul 
ADN uman mutant. Inteligența 
artificială avansează într-un ritm 
rapid și oamenii ignoră sau vor să 
fie ignoranți și indiferenți la ceea 
ce se întâmplă. Lucifer a reușit să-i 
convingă pe oameni că îi pasă de 
sănătatea lor, astfel încât aceștia 
să poată accepta cu ușurință 
experimentele sale prin vaccinuri. 

Fie că ne facem noi înșiși un Templu 
al lui Dumnezeu sau un templu al 
lui Satan este alegerea noastră. 
Depinde de noi dacă vom rămâne 
uniți cu Dumnezeu Tatăl, ca proprii 
Săi copii, sau ne vom depărta de El 
și ne vom alătura taberei lui Lucifer. 
Suntem liberi să alegem, dar și să 
suportăm consecințele deciziilor 
noastre. Deci, satana căuta o altă 
modalitate prin care să poată 
controla complet mintea umană 
și să poată direcționa, controla 
și domina mai bine gândurile, 
dorințele și sentimentele omului. 
Modul din păcate l-a găsit. Cu 
inteligența artificială a computerelor 
și cu o serie de anumite vaccinuri 
specializate, va interveni în lanțul 
codului genetic uman, ADN-ul 
și îl va schimba. Astfel, ADN-ul 
uman modificat, în loc să acționeze 
sub Inteligența Divină, așa cum a 
creat-o Dumnezeu, va acționa acum 
conform poruncilor inteligenței 
artificiale, care va direcționa spre 
lucrătorii Antihristului!

- Părinte, care credeti că este cea 
mai mare armă a diavolului? Prin ce 
armă va putea să-i  înrobească pe 
oameni in aceasta prigoana?

- Pr.Elpidie: Cred ca este frica. 
Copilul meu,frica este cel mai 
cumplit lucru pentru suflet, îl face 
să se predea uşor vrăjmaşului. Frica! 
Vreau să ţineţi minte că frica este 
cea mai puternică armă în mâinile 
satanei, ca să subjuge un suflet 
creştin. Iar iubirea este cea mai mare 
putere duhovnicească a noastră, ca 
să luptăm cu frica şi să-l alungăm 
pe satana. Opusul iubirii nu este ura, 
ci frica! De aceea spune ca “iubirea 
desăvârşită alungă frica (1 Ioan 4,18).

Toţi vom cunoaşte venirea lui 
Antihrist din cauza fricii pe care o va 
împrăştia în inimile noastre. Va face 
lucrurile în aşa fel încât vor părea 
înfricoşătoare, negre şi întunecoase. 
Şi prin conducătorii noştrii ne va 
aduce multă, multă frică. Aşadar 
o frică plăsmuită. Frica pentru tot! 
Frica să nu faci asta, frica să nu 
te îmbolnăveşti, frica să nu săruţi 
icoana pentru că te vei molipsi, frica 
să nu te împărtăşeşti. De ce? Pentru 
că te vei îmbolnăvi. Să vă temeţi de 
frică! Aş vrea să aveţi doar această 
frică, să vă temeţi de frică!  Articolul 
integral https://bit.ly/3qoxsRi

Dacă v-ați vaccinat deja, 
nu disperați, căiți-vă!
Cei care s-au vaccinat și nu au cunoscut 
riscurile vaccinului îi anunțăm că se pot 
încă întoarce cu pocăință la Dumnezeu 
şi încă nu este totul pierdut. Aceasta 
deoarece vor schimba definitiv ADN-ul 
uman printr-o serie de 7 vaccinuri 
specializate, pecetluind omul cu 
acea pecete (nanocip) de care spune 
Apocalipsa și prin care omul va putea 
fii controlat total, cu tot cu ganduri 
și stări cu ajutorul antenelor 5G, a 
sateliților și a calculatorului “Fiara” de 
la Bruxelles. 

Cei care s-au vaccinat și nu au știut 
ce conține acest vaccin, să se căiască, 
să se spovedească (la un preot care 
înțelege și luptă împotriva vaccinării), 
să țină un canon de rugăciune și, 
după ce părintele îi dă dezlegare, să 
se Împărtășească cu Sfântul Trup 
și Sfântul Sânge al Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos- deoarece Sfânta 
Împărtășanie este singura șansă 
de eliminare a acelor nanoparticule 
din corpul omului. Aceasta o spune 
Părintele Elpidie.

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

că este o înșelăciune, că Sfinția 
Sa nu și-l va face și nici nu da 
binecuvântare niciunuia dintre 
ucenicii săi să și-l facă, pentru că se 
potrivește prea mult cu cele spuse în 
Apocalipsa, în capitolul 13, unde se 
vorbește despre pecetluire și despre 
faptul că cei care nu se pecetluiesc 
nu vor mai putea să facă nimic, nici 
să cumpere, nici să vândă. Deși nu 
se întâmpla încă chiar la fel, nu se 
poate să nu vezi asemănările. 

Este și o mare batjocură felul în  
care, înainte de a ți se face acest 
vaccin, ești pus să semnezi o 
declarație că ți-l faci pe propria 
ta răspundere. Adică, cei care 
l-au produs sunt scutiți de orice 
răspundere prin aceasta declarație, 
care este o adevărata batjocură la 
adresa noastră. >> Vezi articolul 
integral https://bit.ly/35IBk7W

,,Hristos iubeşte curajul,El care de atâtea ori a spus: 
Nu te teme, nu vă temeți, nu va înspăimântați, nu 
fiți fricoși, pentru ce sunteți fricoși, îndrăznește, 
îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” Pr. Nicolae Steinhardt
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Trăim vremurile de pe 
urmă, Noua Ordine 
Mondială este aici!
Oameni buni, acum se instaurează 
Noua Ordine Mondială! Să ne trezim 
la realitate şi să respingem cu tărie 
şi curaj toate aceste crime împotriva 
sufletelor şi trupurilor noastre. Să nu 
vă fie frică! Întoarceţi-vă la Dumnezeu 
cu pocainţă cât mai repede că timpul 
este scurt ca să înţelegem ce se 
întamplă şi să  avem puterea să 
trecem peste toate aceste încercări 
care au cuprins întreaga lume. Avem 
multe mărturii ale oamenilor care au 
fost omoraţi în spitale cu tratamente  
ca Plaquenil, Esmeron si Kaletra. 
Am discutat şi cu asistente şi medici 
care au confirmat acest genocid din 
spitale şi cum că de frică nu ies să 
spună Adevărul şi curând urmează 
să îşi dea demisia. Sunt oameni mulţi 
care vin cu diferite afecţiuni şi sunt 
trecuţi cum că au Covid. Medicii care 
vor vaccina vor primii 100 lei pe oră.

Cel mai mare terorist acum este 
TELEVIZORUL, prin acesta omul a 
fost speriat, înşelat, minţit continuu şi 
greu îl mai poţi convinge de Adevăr 
dacă acesta nu a citit o carte a unui 
om de ştiinţă cu frică de Dumnezeu 
despre vaccinuri sau a unui Sfânt.  
O proorocie despre icoana lui 
antichrist - televizorul: 

Tot ce se întâmplă acum este 
provocat pentru a instaura haos 
şi teamă, încât oamenii să accepte 
vaccinarea. Astfel, prin mai multe 
vaccinuri se vrea introducerea unor 
nanoparticule (nanocipuri) în corp, 
prin care omul să fie controlat total: 
gânduri, emoţii, sănătate, structura 
ADN-ului. Cu ajutorul tehnologiei 
5G, a sateliţilor şi a calculatorului 
Quantic de la Bruxells, în valoare 
de 2 milarde de euro, omul va putea 
fi controlat total, aşa cum spune în 
Apocalipsă. 

De asemenea, avem mărturii şi 
filmări cu oameni care au murit sau 

au paralizat de curând, în România 
şi în afara ţării, din cauza vaccinului 
impotriva Covid-19. Sunt ascunse 
de public prin presa care este total 
controlată şi primeşte mulţi bani să 
instaureze această frică prin statistici 
false ale pacienţilor îmbolnăviţi.

Caracatiţa masoneriei a intrat în 
toate structurile statului, şi mai cu 
putere în Biserica Ortodoxă, ca să 
poate smintii şi înşela şi mai mulţi 
oameni. Deci Preotul sau Ierarhul 
care va incuraja vaccinarea să ştiţi 
că nu este omul lui Dumnezeu, ci un 
înşelător prin care nu mai lucrează 
Duhul Sfânt, ci diavolul. Aceştia nu 
mai ascultă de Sfinţii Părinţi, care 
ne avertizează de zeci de ani de 
pericolul vaccinării şi pecetluirii.  
Noi singuri, prin acceptarea măştii şi 
a testelor, le dăm lor putere să facă 
mai mult rău şi să pună presiuni cu 
vaccinarea peste omenire. Medicii, 
politicienii, presa şi majoritatea sunt 
cumpăraţi şi şantajabili. Peste tot 
domneşte teama din cauza lepădării 
noastre de Dumnezeu şi pentru că 
iubim mai mult banii şi plăcerile 
trecătoare ale acestei lumi.

Oameni buni, noi cunoaştem 
pericolul vaccinării, şi totuşi, pentru 
plăcerile false şi pentru confortul 
din aceasta lume ne vindem 
sufletele noastre? Răstignim iar şi 
iar pe Dumnezeu? Dincolo vom suferi 

veşnic, de ce nu vrem sa luptăm? De 
ce nu vrem să ridicăm Crucea? Să ne 
spovedim sincer la preoţii adevaraţi 
care lupta pentru Adevăr şi să punem 
început bun în viaţa noastră?

Dr. Vernon Coleman: 
oamenii vaccinați vor 
începe să moară  
din toamnă
Dr. Vernon Coleman, care prezice că 
oamenii vaccinați vor începe să moară 
în toamnă, anunță un genocid general 
pentru majoritatea populației, de 
asemenea pentru cei nevaccinați, din 
cauza mutațiilor virale pe care le va 

provoca vaccinul. 
Potrivit acestuia, 
vaccinurile 
Covid-19 
sunt arme de 
distrugere în 
masă și ar putea 

pune capăt rasei umane. Iată cuvintele 
sale:„Dacă ai citit articolele mele 
de ceva vreme, știi că nu exagerez 
niciodată. Știți, de asemenea, că, în 
ultimul an, predicțiile, evaluările și 
interpretările mele au fost absolut 
corecte. Acum, mai mult ca oricând, 
am nevoie de ajutorul tău. Dacă nu 
lucrăm împreună, suntem condamnați. 
Am nevoie de ajutorul tău, deoarece 
trebuie să ajungem la milioane de 
oameni cu acest articol. Și din moment 
ce marile platforme și mass-media 
m-au interzis, nu pot ajunge la aceste 
milioane de oameni fără tine

>> Marturia video bit.ly/2WbvaLv

Noua carte de identitate 
cu cip, obligatorie pentru 
a călători în UE
Un alt mare pericol care vine peste 
noi din 3 august 2021 este buletinul 
cu cip de care Sfinții Parinti au spus 
sub nici-o formă să nu-l îl acceptăm. 
Exista riscul ca oamenii sa fie pecetluiti 
cu 666 pe frunte cu laser în timpul 
fotografierii. “Dumnezeu, din cauza 
vieții noastre viclene și fără de căință, 
a permis și un alt tip de pecete la fel 
de vicleană, care se va aplica cu laserul 
și va fi invizibilă.” -Părintele Hristofor 
de Tula (Vezi documentarul Sarea 
Pământului 2). 

Profețiile Părintelui Justin Pârvu 
se împlinesc azi: “Veți fi căutați și 
în crăpăturile pământului pentru 
vaccinare și acte biometrice.  
Să nu le acceptați!” 

>> Detalii aici bit.ly/3eQQigP  
       si aici bit.ly/3BAjulV

,,Va veni o vreme când diavolul va intra în casele oamenilor 
printr-o cutie, iar coarnele le va pune pe casă. Cutia asta va lua 
locul icoanelor de pe pereți și le va vorbi oamenilor, iar oamenii 
vor fii foarte ascultători”. Sf.Cosma Etolianul (1779)
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Mitropolitul  
Neofit de Morphou: 
„Vom avea oameni 
modificați genetic!”

Mitropolitul 
Neofit de 
Morphou, 
explică în acest 
videoclip faptul 

că virusul actual este doar începutul 
unei serii de evenimente și că 
trebuie să folosim aceste vremuri ca 
practică pentru ceea ce urmează.

El continuă să sublinieze că 
încercările menite să trateze acest 
virus sunt de fapt dăunătoare și vor 
duce la oameni modificați genetic în 
același mod în care există alimente 
modificate genetic. 

Vezi video aici:

Părintele Sava Ahileos 
profețește cu 13 ani în 
urmă o pandemie
Părintele Sava Ahileos face referire 
la toate aceste evenimente pe care 
le trăim astăzi. Părintele spunea 
aceste lucruri cu mai mult de 10 ani 
în urmă:  „Antihristul va acapara 
domeniul sănătății. Va pune stăpânire 
pe medicamente și le va transforma 
în „otravă”. Cei care vor lua aceste 
medicamente se vor otrăvi și se vor 
stinge. Acestea nu le spun eu, ci le 
spun oameni care, pe de-o parte 
sunt luminați, iar pe de alta urmăresc 
ce se întâmplă în știință și ce face 
Antihristul.
Nu se are în vedere o formă de gripă 
pandemică nemaiîntâlnită până 
acum, ci o formă de gripă adusă 
și inventată de ei. O boală deci 
fabricată de Statele Unite. Ceea 
ce provoacă această boală, care 
seamănă cu o gripă pornește de la 
un fel de microorganism, iar această 
microparticulă vă fi introdusă și 
într-un vaccin antigripal. Aici vă rog 
să fiți atenți puțin: vor să scoată un 
vaccin antigripal însă acesta să conțină 
și această microparticulă a bolii, și nu 
va fi o simplă gripă, ci o formă virală 
neobișnuită. Se recomandă evitarea 
oricărui fel de vaccinare. “

Singurele noastre arme sunt numai 
cele duhovniceşti: rugăciunea, 
smerenia, dragostea, dar şi 
mărturisirea. Nu se poate dragoste 
fără mărturisire. Dragostea este 
jertfitoare, iar noi dacă ne temem 
să mărturisim adevărul, ce jertfă 
mai avem? Sau dacă nu ne pasa 
de aproapele nostru care este în 
neştiinţă şi noi nu îl informăm şi îl 
lăsăm să cadă pradă acestui sistem, 
ce dragoste mai avem? Cei care 
se mai luptă astăzi să trezească 
pe fratele lor, care nu au rămas 
nepăsători faţă de viitorul unei naţii 
şi al unei Biserici, aceia sunt fii ai 
dragostei lui Dumnezeu, care îşi pun 
viaţa pentru fraţii lor. Pr. Justin Parvu 

(Interviu de monahia Fotini, 7 octombrie, 2009, 

extras din nr. 8 al revistei ATITUDINI)

bit.ly/2NVguvV

Video aici bit.ly/3axzzvY

Video aici bit.ly/3iLfeY3

Mărturisirea  
unei Maici din Grecia
(un părinte din Manastirea Grigoriu 
din Athos i-a povestit aceasta minune)

Acum de curând s-a arătat sfântul 
Paisie Aghioritul unui călugăr din Sf. 
Munte și i-a zis ca e pentru ultima 
oară când îi mai îngăduie Hristos să 
ne avertizeze în privința vaccinurilor, 
fiindcă nu ascultăm. A zis: cât eram în 
viață v-am zis despre vaccinuri, despre 
cipuri, despre actele biometrice și nu 
ați crezut. E pentru ultima oară cand 
mai vin, fiindcă nu ascultați.

Fostul ministru sârb de 
sănătate avertizează lumea 
să nu se vaccineze!
Doamna Nada Kostici pr. doctor 
în medicină, fost ministru sârb al 
sănătații: “Nu vă vaccinați sub 
nicio formă! Acesta este un război 
biologic împotriva omenirii. Aceste 
vaccinuri, după cum se știe, vă 
modifică ADN-ul și vă fac să nu 
mai fiți omul care ați fost înainte, vă 
modifică precum pe un animal și sub 
nicio formă nu trebuie să acceptați 
să fiți vaccinați cu aceste vaccinuri, 
Pfizer, Astra Zeneca, Moderna. Tot ce 
vi se dă în România să nu acceptați și 
să refuzați aceste otrăvuri. Ne aflăm 
într-un război împotriva omenirii, 
oculta mondială dorind ca, prin 
intermediul acestor vaccinuri, să vă 
omoare cu adevărat.

Avem primele rezultate în Serbia: 
70 de doctori au murit deja. Au fost 
vaccinați și au murit (nu se știe cauza 
exactă), apar reacții adverse diferite, 
pe pielea omului ieșind anumite 
semne, au fost paralizii faciale, ale 
brațelor, ale picioarelor, iar mass-
media nu anunță nimic din acestea. 
Să fiți extrem de atenți și să nu vă 
vaccinați sub nicio formă.”

 
Pr. Iustin ne-a avertizat:  
“S-a început uciderea 
omului la nivel oficial, prin 
otrăvurile care ni le introduc 
în mâncare, in vaccinuri.”
“Vor veni vremuri grele - nu ai să 
poţi să mai iei un medicament, o 
bucată de pâine, şi comunicarea 
şi întrajutorarea dintre noi va fi cu 
anevoie de făcut. Se va face, şi asta 
s-a început deja, uciderea omului la 
nivel oficial, prin otrăvurile care ni le 
introduc în mâncare, prin otrăvurile 
ce ni le introduc în aerul ce-l 
respirăm, prin otrăvurile din vaccinuri 
- toate se fac la nivel oficial. Iar noi le 
luăm pe toate de bune, pentru că aşa 
spune ziarul ori televiziunea. Omul 
a ajuns un sclav, un rob, dar cu mult 
sub condiţia sclavului de altădată. 
Pentru că sclavul înainte ştia cui se 
supune, dar omul de azi a devenit un 
rob care nu îşi cunoaşte stăpânii. El 
nici măcar nu ştie că este rob.”

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

„Din clipa în care 
spui ce vor alții să 
audă, caracterul 
tău a murit.”
Dr. Răzvan Constantinescu



OXIDUL DE GRAFEN, 
substanța foarte toxică  
prezentă și în măști!
La 2 aprilie 2021, Health 
Canada a recunoscut prezența 
nanoparticulelor de grafen în 
interiorul măștii de față, presupuse 
a ne proteja sănătatea, precum și 
a preveni răspândirea „virusului 
mortal”. Potrivit Health Canada: 
„Măștile faciale care conțin oxid de 
grafen pot prezenta riscuri pentru 
sănătate”. A trecut mai mult de 
un an pentru Health Canada să 
recunoască faptul că anumite mărci 
nenumite ale măștii de față conțin 
nanoparticule de grafen: „Există un 
potențial ca purtătorii să inhaleze 
particule de grafen din unele măști, 
ceea ce poate prezenta riscuri 
pentru sănătate”.
>> Detalii aici bit.ly/3rxavNG

580 de români au murit 
după vaccinarea cu una sau 
ambele doze de ser anti-
Covid, „fără nici o legătură 
cu vaccinul”, potrivit INSP. 
S-au făcut autopsii pentru 
a se stabili cauza decesului 
tuturor celor 580 persoane? 

Conform datelor publicate de 
INSP pe site-ul său, în perioada 27 
decembrie 2020 - 20 iunie 2021:
- la un număr de 475 persoane 
a survenit decesul după 
administrarea primei doze; 
- la un număr de 105 persoane 
a survenit decesul după 
administrarea celei de a doua doze. 
În total, sunt 580 persoane 
decedate.  
 
>> Detalii aici bit.ly/3BEn2U4

BROŞURĂ DE INFORMARE  
ORTODOXĂ, REALIZATĂ 
DE UN GRUP DE CREȘTINI 
ORTODOCȘI

Tăcerea înseamnă 
complicitate! Orice creştin 
are datoria de a mărturisi 
Adevărul aşa cum este 
el. Contribuie şi tu la 
răspândirea adevărului! 
“Fericiți cei prigoniți pentru 
dreptate, ca a lor este 
Împărăția Cerurilor. “
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https://bit.ly/3iqG9Ia

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

Roberto Petrella, medic italian 
denunță următoarea constatare 
la nivel mondial: Covid 19 este un 
program de exterminare în masă 
pentru populația lumii.

Emoționat de ceea ce urmează să 
spună și cu o voce răgușită și ruptă, 
medicul italian Roberto Petrella a 
înregistrat un videoclip de 8 minute, 
care este un apel de trezire pentru 
poporul italian și, de asemenea, 
pentru întreaga lume. Acest curajos și 
exemplar doctor confirmă doar ceea ce 
mulți dintre noi am văzut de luni de zile, 

că un genocid global 
este pe drum.

Acesta este un 
videoclip de extremă 
urgență, începe el 
spunând: Covid 19 este 
un program global de 
reducere a populației, 
se estimează că odată 
cu vaccinul pe care vor 
să-l impună, cel puțin 
80% din populație 
va muri. Ceea ce 

intenționează să injecteze este cel 
mai teribil dintre toate vaccinurile 
cunoscute. Nu faceți niciun test, nu 
sunt teste fiabile. Rezultatele testelor 
de virus sunt false, deoarece sunt 
efectuate în prezența infecțiilor 
fungice și bacteriene. Respingerea 
testelor este singura modalitate de 
respingere a vaccinului. Am spus-o și 
o repet: nici un test nu este capabil să 
detecteze SARS-COV-2. 

Inventatorul vaccinului 
ARNm: Sunt îngrijorat! 
Cele mai vaccinate țări se 
confruntă cu creșterea 
numărului de cazuri 
COVID-19, în timp ce cele 
mai puțin vaccinate, nu 
>> Detalii aici bit.ly/2UOAXGH

Dr. Robert Malone, inventatorul 
vaccinurilor cu ARNm, a distribuit 
vineri un mesaj viral pe Twitter care 
prezintă o tendință îngrijorătoare: 
țările cele mai vaccinate din lume se 
confruntă cu o creștere a numărului 
de cazuri de COVID-19, în timp ce 
țările cele mai puțin vaccinate, nu.

În Europa, asistăm la creșteri în multe 
locuri unde majoritatea populației a 
fost deja vaccinată. În același timp, cele 
15 țări cel mai puțin vaccinate nu par să 
se confrunte cu nicio problemă.

În cea mai vaccinată țară din lume, 
Emiratele Arabe Unite, se înregistrează 
în prezent al doilea cel mai mare val 
de la începutul pandemiei. Cifrele sunt 
acum de aproape 30 de ori mai mari 
decât în Germania.

Parcă suntem stăpâniți de un duh 
al îndărătniciei: vedem cu ochii, 
auzim cu urechile și nu credem!
Pr.Justin Parvu
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După Cincizecime și 
înainte de Sărbătoarea 
Maicii Domnului vor 
începe toate
“Ne așteaptă Golgota! Totul va fi 
schimbat. Totul! Antihrist va provoca 
haos prin intermediul bolilor și al 
colapsului economic. În momentul în 
care se vor atinge de copii, Dumnezeu 
nu va mai răbda.  Atunci va veni 
o mare catastrofă peste omenire. 
Urmează foamete, criză, ne vor invada 
musulmanii și va veni și războiul.” a spus 
Pr. Elpidie Vaianakis din Grecia. Tot el 
insistă să ne aprovizionăm cu alimente, 
ca să nu ne cuprindă panica imediat ce 
va veni foametea. Apoi fiecare va găsi 
soluții pentru a supraviețui.

>> Detalii aici bit.ly/3i1N8Zt

De ce vor muri pe capete 
vaccinații Covid în lunile 
și anii care urmează

Profesorul de biologie moleculară și 
imunologul irlandez Dolores Cahill, 
explică mecanismul care duce la 
moartea celor care se vaccinează 
cu serul purtător de mARN (ARN 
mesager) și rolul pe care îl joacă 
acesta în „trișarea” sistemului imunitar. 
Ea susține că pericolul vine atunci 
când organismul e expus unui alt virus 
de tip SARS, iar sistemul imunitar 
modificat genetic pentru a fi „chitit” pe 
virusul Covid, va declanșa o furtună 
de citokine care duce la distrugerea 
organelor interne. Aceasta nu se 
întâmplă celor nevaccinați, care au 
sistemele de apărare nealterate „la 
purtător”. Practic, vaccinul crește 
imens șansele ca următoarea răceală 
să fie fatală.

Thomas Cowan 
Legatura dintre 5G  
și Coronavirus

La fiecare pandemie din ultimii 150 
de ani, a existat un salt tehnologic 
în electrificarea pământului. În 
1918, toamna anului 1917(atunci 
a fost așa zisa gripa spaniolă), a 
avut loc introducerea undelor radio 
în întreaga lume.Iar acum avem 
tehnologia 5G care este de 10 ori 
mai puternica decât tehnologia de 
până acum. Ori de câte ori expui 
orice sistem biologic la un câmp 
electromagnetic, îl otrăvești, pe 
unele le omori, iar restul intră 
într-un fel de stază. 

În 1918, după cea mai mare 
pendemie, gripa spaniolă din 1918, 
Rudolf Steiner a fost întrebat despre 
e a fost vorba. Și a spus că…virusurile 
sunt simple excreții ale unei celule 
otrăvite din exterior. Virusurile 
sunt bucăți de ADN sau ARN cu 
alte câteva proteine, fiind împinse 
în afara celulei de către organism…
asta se întâmplă când celula este 
otrăvită! Acest lucru se întâmplă în 
mod natural.  
 
>> Detalii aici bit.ly/36WOb6N 
>> Vezi video bit.ly/3i1Hh6o

Studiul NIH al lui Fauci dezvăluie tehnologia 5G 
care poate produce coronavirus în celulele umane
Vă amintiți când a apărut prima dată focarul de coronavirus în Wuhan, China? Vă 
amintiți că Wuhan, China tocmai a lansat tehnologia 5G în același timp? Vă amintiți 
teoria postulată că 5G ar putea avea ceva de-a face cu izbucnirea coronavirusului? 
Dacă faceți acest lucru, veți fi încântați să știți că Institutul Național de Sănătate 
(NIH) al Dr. Anthony S. Fauci tocmai a publicat concluziile unui studiu care arată că 
tehnologia 5G poate produce coronavirus în celulele umane. 

În această cercetare, am arătat că undele milimetrice de 5G ar putea fi absorbite de 
celulele dermatologice care acționează ca antene, transferate în alte celule și joacă 
rolul principal în producerea de coronavirusuri în celulele biologice. 

>> Detalii aici bit.ly/2V8rBoX

Avertizare de la sfinți
Sf. Nectarie s-a arătat unei femei 
din Grecia și i-a zis ca este foarte 
periculos vaccinul și sunt şi alţi sfinţi, 
cum e Părintele Efrem din Arizona, 
care după moarte s-a arătat unui 
părinte şi i-a spus să nu facă oamenii 
vaccinul, pentru că după şapte-opt 
luni mulţi oameni vor muri, pentru 
că vaccinul este foarte otrăvitor 
pentru trupul nostru.

Efectele devastatoare 
ale vaccinului asupra 
sângelui

Doamna Doctor Jane Ruby 
prezintă gradul de nocivitate al 
vaccinurilor- cât de mult rău fac 
acestea oamenilor- și modul în care 
este afectat sângele persoanelor 
injectate cu serurile respective... 
În acest video se regăsesc imagini 
referitoare la felul în care ajunge 
să arate compoziția sângelui după 
administrarea vaccinului. 

>> Vezi video bit.ly/3rwB0D0

...lumea întreagă 
participă la un 
experiment  
gigantic...

  https://bit.ly/35F7X6g

Două site-uri importante care 
mărturisesc adevărul despre 
toate aceste pericole sunt:   
www.marturisireaortodoxa.ro  
www.ortodoxinfo.ro


