Dictatura globalistă You Tube
cenzurează tot ceea ce deranjează
planurile satanice ale noii ordini
mondiale
Zilele acestea am fost informat de către You Tube că nu mai puțin de patru filme
ale mele de pe canalul You Tube MSC Video au fost șterse, pentru pretinse
dezinformări medicale, adică pentru că îmi exprimam în ele opinia față de
manipularea Covid.
Mă aștept ca în zilele următoare să îmi fie șterse toate și canalul să dispară, ceea
ce înseamnă distrugerea proprietății mele intelectuale constând din 101 videouri
și mii de comentarii, dintre care unele cu un caracter cu adevărat misionar,
deoarece am primit mii de întrebări de la diverși oameni, la care am răspuns după
măsura puterilor mele.
Întâmplător sau nu, trei dintre cele patru filme aveau legătură cu ierarhia
eretică din România, care a început deja să propovăduiască, discret,
vaccinarea cu vaccinul criminalului împotriva umanității Bill Gates, prin
trimiterea în teritoriu a unei broșuri în care credincioșii sunt învățati să ia
vaccinul, prin sfaturi ale unor pretinși duhovnici sau „înduhovniciți” care ne
învață că nu trebuie să ne temem de vaccin, că dacă e de la Dumnezeu ca să ne
încerce trebuie să ne punem nădejdea în El că ne va apăra, prin sfaturi ca ale
episcopului Calinic de la Argeș, care ne învață că dacă ne punem în minte că
vaccinul e bun, atunci e bun…
Cei care doresc să vadă filmele pe care dictatura You Tube le-a șters de pe
canalul meu, pot să o facă pe siteul www.odysee.com, să dea căutare MSC
Video. Acolo, eu am un backup cu toate filmele pe care le-am făcut în
ultima jumătate de an.
Vă rog să difuzați această informație oricui dorește să vadă filmele pe care
dictatura mi le-a șters, adăugând și faptul că voi părăsi această platformă
comunistă și voi continua să fac filme, pentru cine e interesat pe una dintre
platformele încă libere: Odysee, Rumble, Vimeo…

https://odysee.com/@MSCVideo:6/ierarhia-ecumenist-de-la-noi-g-nd-la-g:d
https://odysee.com/@MSCVideo:6/episcop-ecumenist-de-la-arge-dac-iei:1
https://odysee.com/@MSCVideo:6/ritual-masonic-de-mp-rt-ire-a-vaccinului:d
https://odysee.com/@MSCVideo:6/ierarhia-bor-in-fata-unui-examen-de:b
Iată și un film mai vechi, șters tot de către dictatura You Tube, pe tema ierarhiei
eretice și covidul.
https://odysee.com/@MSCVideo:6/ierarhii-ecumeni-ti-i-covidul:7
Dictatura globalistă a început războiul de eliminare a tuturor celor ce vor să mai
aibă un cuvânt de spus în această societate a minciunii, a falsului, a manipulării
totale.
Aveți o datorie de onoare să îi sprijiniți pe cei ce nu doresc să renunțe, chiar prin
distribuirea filmelor pe care You Tube și alți agenți ai acestei dictaturi le șterg de
pe platformele lor, în disprețul total al legii, al Constituției, al drepturilor
fundamentale ale omului.
Depinde și de dumneavoastră dacă vom mai fi sau nu liberi sau dacă, din
comoditate, vom considera că e mai simplu să facem ce ne cer temnicerii noștri.

