Trăim o pandemie de prostie:
cuvânt la protestul din Piatra
Neamț
împotriva
dictaturii
covidioate
23.09.2020, PIATRA NEAMȚ, ÎN FAȚA TEATRULUI TINERETULUI

PROTEST AUTORIZAT ÎMPOTRIVA OBLIGATIVITĂȚII PURTĂRII MĂȘTILOR DE
PROTECȚIE, A TERMOSCANĂRII, PLEXIGLASULUI PE BĂNCILE ELEVILOR,
ȘCOLII-PENITENCIAR ȘI ȘCOLII ONLINE.

Doamne, ajută!

De ce suntem astăzi aici? De ce ne-am adunat și de ce protestăm? Pentru
că este o mare și grozavă pandemie….. Oameni buni, este doar o pandemie de
prostie!
Această “pandemie” se decodifică în felul următor: PANDEMIA, de astăzi, nu este
decât TEROARE, NEO-FASCISM, NEO-COMUNISM. În nici un caz nu este vorba
despre sănătatea populației, de vreo epidemie mondială; de vreo epidemie
națională, de prevenirea îmbolnăvirii cu COVID-19; despre interesul superior al
copilului. Nu este vorba decât despre CONTROL TOTAL și RENUNȚAREA LA
LIBERTATE.
Masca obligatorie (BOTNIȚĂ, CĂLUȘ, CĂPĂSTRU) nu înseamnă decât umilință,
obediență, decădere umană, înseamnă CONTROL.
BOTNIȚA = N.O.M. ( reprezentată de masoni, cei care se închină la demoni).
De ce iubim mai mult răul? De ce iubim mai mult minciuna? De ce ne solidarizăm
pentru a construi acest Turn Babel satanist? De ce suntem părtași la această

nebunie?
De ce nu ne solidarizăm la bine? De ce construim cu mâinile noastre Turnul
Global = noul lagăr electronic?
Ca să înțelegem ce se întâmplă astăzi în lume, mai întâi trebuie să știm ce
înseamnă N.O.M.? Scopul Noii Ordini Mondiale este de a pregăti venirea
nenumitului, urâtorului de Hristos și de oameni: antihristul. Acest lucru este
pregătit de ani buni și se face prin:

1. 1. ECUMENISM: înseamnă unirea tuturor religiilor întruna singură.
Trădarea Ortodoxiei și lepădarea de Hristos duc la pierderea Harului
Duhului Sfânt, la apostazie. S-a întâmplat deja în iunie 2016, la
pseudosinodul din Creta, când preoții au semnat pentru ecumenism, noua
religie mondială, religia lui antihrist.
Omul fără Dumnezeu este doar un animal rațional care vine de nicăieri și merge
spre nicăieri- spunea Petre Țuțea, martir al închisorilor comuniste. De ce este
adevărată această afirmație? Pentru că un om fără Harul Duhului Sfânt, fără
Dumnezeu este ființa cea mai ușor de controlat. Omul fără discernământ este
doar o frunză-n vânt.

2.GLOBALIZARE: deja se face prin O.M.S (care nu mai este ce a fost la început,
nu-și mai respectă principiile) și O.N.U. Globalizarea înseamnă unirea a toată
lumea îmtr-un singur lagăr electronic- PUȘCĂRIA MONDIALĂ, PUȘCĂRIA ÎN
”STARE DE LIBERTATE”.
Toate acestea se întâmplă deja. S-a inceput cu C.N.P. (fiecare om are un număr
de identificare, de la naștere), avem acum această pandemie – CIRC, purtarea
obligatorie a botniței, termoscanarea forțată și va continua cu vaccinarea
obligatorie a copiilor și adulților dacă stăm ca momâile și nu facem nimic. Acești
indivizi fără empatie, psihopați și sociopați vor să închidă într-o colivie electronică
toată omenirea. S-a început deja cu starea de urgență, starea de
izolare/carantinare și starea de alertă prelungită– abuzuri peste abuzuri, încălcări
ale libertății individuale și a legilor țării, iar în loc de creier vor să ne introducă

fiecărui om un cip ca să fie controlat total.
Această N.O.M. (conducere masonică mondială) are trei trăsături aparte:

1.UNITATEA SÂNGELUI. Doar ei se consideră oameni! Ceilalți nu sunt decât o
turmă de animale inferioare, pe care le numerotează, cipează și îi pregătesc, prin
înșelătorie, pentru închinare la antihrist. Deja au încercat să ne obișnuiască cu
cipuirea animalelor domestice și sălbatice. Urmează OMUL (creația Lui
Dumnezeu după chipul și asemănarea Sa).

2. SATANISM EREDITAR. Toți aceștia sunt sataniști de cel mai înalt rang și
primesc ordine direct de la diavol! Acesta le apare în mod real și sunt sub
controlul și supunerea sa totală.

3. PĂCATUL SODOMIEI. Toți aceștia și, în special, masonii cu funcții înalte
sunt sodomiți și sunt legați prin această spurcăciune. Întreg desfrâul și
decadența din ziua de astăzi sunt alimentate și semănate de ei, prin
diverse forme: promovarea pornografiei, moda vulgară, educație sexuală
în școli, emisiuni decadente, muzică decadentă, avort chirurgical și
contraceptive, propaganda L.G.B.T. etc..
Antihrist va reuni toate aceste trei trăsături josnice. Acum înțelegeți de ce se
promovează peste tot decadența și, mai ales, purtarea botnițelor, termoscamarea,
educația de gen etc. Urmează vaccinarea forțată și implantul cu cip și școala online cu ajutorul inteligenței artificiale, marcarea izotopică, pecetluirea, căderea
totală a omului, pierderea sufletului.
Să fim înțelepți! Să fim prudenți! Să înțelegem că suntem în plin război
duhovnicesc, psihologic, medical și informațional.

SE DOREȘTE CONTROLUL TOTAL!

Cu tehnologia performantă 5G, 6 G se va face aceasta. Deja sunt montate antene
peste tot. Astfel, se va realiza o scanare multiplă integrală, se va face întregul
nostru profil psihofiziologic.
Toate aceste lucruri ne fac viața un iad. Suntem astăzi aici pentru că ne dorim să
trăim în normalitate și în aceste vremuri cumplite nu avem voie să tăcem, să dăm
bir cu fugiții. Trebuie să ne informăm, să fim solidari, să luptăm pentru copiii
noștri, să fim, cu adevărat, români!

FĂRĂ BOTNIȚĂ! FĂRĂ DICTATURĂ MEDICALĂ! FĂRĂ VACCINARE
OBLIGATORIE! FĂRĂ DICTATURĂ BIOMETRICA! FĂRĂ CHEMTRAILS!
FĂRĂ O.M.G.! FĂRĂ TERMOSCANARE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE, ÎN
MAGAZINE ȘI, MAI ALES, ÎN ȘCOLI! FĂRĂ ȘCOALĂ ON-LINE!

Nădejdea noastră este doar la Dumnezeu și nu ne este frică de un premier
trădător vremelnic, de un guvern trădător vremelnic. Ne este frică doar de
Dumnezeu, creatorul cerului și pământului! Dar Dumnezeu nu pune în traistă…..

ADEVĂRATA MASCĂ CE PROTEJEAZĂ DE TOT RĂUL ESTE SFÂNTA
CRUCE!

JOS BOTNIȚA!
SĂ NE APĂRĂM COPIII!

IAR DACA DUMNEZEU ÎNGĂDUIE CA ACEȘTI SATANIȘTI SĂ SE LEGE DE
COPIII NOȘTRI ESTE PENTRU CĂ ROMÂNIA-TARĂ ORTODOXĂ-ARE O LEGE
CRIMINALĂ: LEGEA AVORTULUI. DEZINCRIMINAREA AVORTULUI, IMEDIAT
DUPĂ EVENIMENTELE DIN 1989, NE-A DUS LA AUTODISTRUGERE. SĂ OPRIM

ACEST PĂCAT STRIGĂTOR LA CER ȘI SĂ ÎNȚELEGEM CĂ SUNTEM NISTE
LEPĂDAȚI, PENTRU CĂ ACEST PĂCAT SE RĂSFRÂNGE PESTE TOT POPORUL,
DE LA CEL MAI MIC LA CEL MAI MARE!
Vă mulțumesc!
Doamne, ajuta!

Bacoșcă Antoanela Iustina,
-psiholog clinician principal-profesor gr.I-

