Vaccinarea și complicitatea tăcerii
Orice formă de răutate în lume se lucrează prin nenumărate ipostaze ale
complicității – una dintre acestea, destul de gravă, este cea a TĂCERII.
În problematica și gestionarea „pandemiei” de covid19, precum și cea a
vaccinării, această plagă a tăcerii și a nepăsării, a jucat un rol devastator. Mă
refer aici la toți cei implicați direct sau indirect în acest proces de decimare și
dezumanizare a populației la nivel global, printre care se înscriu:
1. Cei care dețin date științifice sau informații despre acest complot și le țin
sub tăcere.
2. Politicienii care au acceptat să devină masa de manevră pentru un astfel
de act criminal la nivelul propriului popor, pe motiv ideologic sau interes
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material.
Medicii și specialiștii din domeniul medical care și-au trădat menirea de a
apăra și salva vieți omenești, preferând compromisuri grave la nivelul
conștiinței umane și medicale.
Jurnaliștii care au toate pârghiile profesionale pentru a cerceta și dezvălui
toate atrocitățile făcute la lumina zilei, dar au preferat lașitatea și
trădarea profesională.
Clerul care are o implicare directă și nemijlocită cu oamenii, cunoscând
cel mai bine cazurile de infectare, reacții postvaccinale și deces și cu
toate astea aleg să tacă.
Cei vaccinați și familiile lor, care după ce au constatat reacții adverse
severe și decese postvaccinale, tac, lăsând ca și alții să treacă prin acest
scenariu și acest tragism.
Educatorii și personalul din învățământ care și-au trădat și ei menirea de
la a lumina mintea copiilor și a părinților prin aceea de a-i dezinforma și ai induce într-o eroare care-i poate distruge pe viață, sau le poate deveni
fatală.
Instituțiile și cadrele abilitate să aplice nediferențiat și abuziv, legi sau
măsuri care conduc la vătămarea gravă a sănătății și vieții la nivelul
populației.

Mă voi referi aici cu precădere la acea categorie de oameni care au suferit de pe
urma infectării cu acest virus, au suferit spitalizare, diagnosticări și tratamente

greșite ce au generat complicații și uneori chiar decese, și la aceia care s-au
vaccinat, se vaccinează, suferă reacții adverse grave și chiar decese
postvaccinare, și care, după ce ei sau apropiații lor costată cauza aceasta a
dramei sau tragediei lor, preferă complicitatea gravă a tăcerii, prin care și alții să
comită greșeala de a se vaccina și a împărtăși aceeași soartă.
Chiar dacă vaccinarea este o alegere absolut liberă și personală, deși cadrul de
informare și de documentare este viciat și pervertit la nivel oficial, în cazul în care
ți-ai văzut afectată starea de sănătate, sau apar chiar semnele prevestitoare ale
decesului, suferi procese serioase de conștiință, analize, reproșuri, regrete,
dezamăgiri sau alte reacții mai grele. Într-o astfel de ipostază, se naște o
întrebare cutremurătoare pentru mulți și pentru mine: Cum, în cadrul unor astfel
de suferințe, procese lăuntrice și dezamăgiri, cei mai mulți dintre cei afectați de
aceste urmări nefaste, nu simt nevoia de a striga în gura mare, pe toate căile și
canalele posibile, despre experiența lor dramatică sau tragică, pentru ca și alții să
nu repete greșeala lor și să pățească la fel? O astfel de atitudine, o văd, deși nu
este de dorit nimănui o astfel de experiență, ca o complicitate gravă, prin tăcere,
cu sistemul care a generat și încă gestionează în mod programat această
campanie de distrugere în masă, a populației.
Când știi că te așteaptă moartea, ca urmare a unei erori de documentare, a
ignoranței sau al unui proces perfid de manipulare, când nu mai ai nimic de
pierdut, când nu te mai poți teme de nimic și de nimeni, de ce preferi tăcerea,
știind că prin aceasta, mulți alții vor păți la fel, păcăliți de sistem și de propria lor
ignoranță? De ce nu vrei să ajuți pe alții prin propria mărturie ca să înțeleagă că
prin aceste vaccinuri pot muri pur și simplu, sau se pot nenoroci pe viață?
Familiile celor care au avut astfel de cazuri exprese, de deces, cauzat de
vaccinare, de ce tăceți? Ca și alții să pățească la fel ca și cel drag al
dumneavoastră? Doriți ca această tragedie și durere să o trăiască și alții? A
dumneavoastră nu este de ajuns? Nu vă răscolește acest lanț de distrugeri în
masă, care deja v-a atins?
Majoritatea cetățenilor țării, ca și factorii enumerați mai sus, cunosc numeroase
cazuri de reacții adverse sau decese în urma vaccinării, dintre rude, cunoscuți,
prieteni sau terțe persoane, dar cei mai mulți dintre aceștia preferă complicitatea
tăcerii, care amplifică vina și vinovăția de complicitate la scară națională față de
acest genocid. Această nepăsare și complicitate va atrage multe alte victime și

tragedii mai departe. Nimeni nu are o statistică oficială a cazurilor de deces,
cauzate direct de vaccin, deși sunt cu sutele la noi în țară. Nici interes, nici
anchete, nici expertize sau investigații la nici un nivel, pentru că există interesul
să se moară mai departe. Astfel că într-un an și jumătate de la declanșarea
oficială a „pandemiei”, societatea românească a suferit o prăbușire de conștiințe
la nivel profesional și creștin cum poate nu a fost niciodată. Un proces, sub formă
de dictatură medicală, planificat și organizat de distrugere în masă, cu un procent
masiv de complicitate din rândul cadrelor de specialitate din atâtea domenii de
responsabilitate, și din rândul populației civile, care își asumă tacit și obedient
propria tragedie, rămâne ca un semn mare de întrebare pentru noi cei de astăzi.
Prin declinare și atitudine publică după ce ai suferit, sau suferi deja, în urma
vaccinării, îți descarci și ușurezi conștiința de o greșeală gravă comisă la nivel
personal, care nu este singulară, atâta timp cât campania merge înainte pe
aceleași criterii: minciuna, dezinformarea, manipularea, cinismul. La o atitudine
de denunțare publică a vaccinului, ca act medical politizat, cel ce-și așteaptă
moartea, bine ar fi să se spovedească sincer și cu regret pentru gestul făcut,
rugând pe preot să spună la toți cât de riscant este și cu ce preț se plătește
vaccinarea, precum și la toți cunoscuții și la cei dragi, și să nu se vaccineze. Și
astfel, chiar și vaccinat să lupți prin mărturisire publică pentru un sfârșit
creștinesc și demn, cu nădejdea iertării cu Dumnezeu și cu sine.
Problema „pandemiei” și a vaccinării este intrinsec o problemă a credinței. Cine
face o detașare între una și cealaltă, nu știe pe ce lume trăiește. A scoate această
provocare fără precedent în istoria umanității, din contextul întregii Revelații și
Tradiții creștine, denotă o carență gravă și o criză la nivel de Credință, de
Spiritualitate și de Umanitate.
Deși nu merităm, pentru că avem destule dovezi și argumente pentru a ști cu ce
se mănâncă pandemia și campania de vaccinare, au început să vorbească sfinții la
modul cel mai concret despre „pandemie” și despre nocivitatea vaccinării. Recent,
avem mărturisirile sfinților Nectarie de Eghina, Efrem cel Nou, a marilor Părinți
athoniți: Efrem din Arizona, Gavriil – ucenicul Sf. Cuv. Paisie Aghioritul, a
părintelui Elpidie, ca și a unor Mitropoliți precum Neofit de Morfou (Cipru),
Ieremia de Gortina, Ambrozie de Kalavrita, care exprimă direct atitudinea
Bisericii în raport cu acest demers apocaliptic. Ce vor zice ierarhii, clericii,
cetățenii care s-au vaccinat sau sunt pro-vaccin, după aceste mărturii ale sfinților
și ale celor care sunt în concordanță cu ei? Ce vor zice și ce vor face ierarhii au

luat sau iau măsuri de concediere sau aplică alte sancțiuni preoților sau celor
care nu se vaccinează sau se declară public împotriva vaccinării? Dacă și după
mărturiile Sfinților, ale specialiștilor din toate domeniile vizate, precum și a miilor
de decese și milioanelor de reacții adverse din toată lumea, acești „ierarhi” sau
„clerici”, rămân tot pe poziția lor, aceștia nu au nimic în comun cu Dumnezeu, ba
dimpotrivă. Răul merge hotărât înainte pe tăcerea și indiferența majorității celor
care îl suportă și îl acceptă. Ca drept dovadă, există mărturia lui Iulian Capsali
care confirmă că mănăstirile athonite Vatoped, Simonos Petra și Filoteu, au impus
vaccinarea
obligatorie
în
obștea
lor.
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2998857743773693&id=10000948
4907272)
Dar când ai făcut vaccinul și te aștepți să mori, și taci, neavând nici un cuvânt de
spus către nimeni, ca semn de alarmă, ca avertisment, ca strigăt de disperare, ca
măcar și alții să nu mai moară, seamănă tot cu un fel de complicitate cu sistemul
care vrea ca tot mai mulți să moară. De aceea, cei care suferiți sub orice formă de
pe urma vaccinului, spuneți în gura mare peste tot, pe orice cale despre ceea ce
suferiți și informați pe cei care culeg aceste date pentru a fi făcute public, astfel
încât dezastrul să fie limitat prin atitudinea fermă și de curaj a dumneavoastră.
Nu ascundeți adevărul sub preș, pentru că oricum a ieșit și va ieși și mai puternic
la suprafață, dar veți avea mulțumirea că ați făcut ce ați putut pentru a salva și pe
alții. Regimul politic știe precis de rata mortalității post-vaccin, dar în mod
criminal tace și continuă mai departe în mod susținut campania de propagandă și
manipulare, și de vaccinare. Știe foarte bine de ce o face, și nu dă înapoi. Dar
avem atâtea surse alternative de documentare, de orientare, să ne lămurim
temeinic. De ce nu o facem? Avem Lumina Credinței, de ce nu ne ajută? Avem
puterea lui Dumnezeu, ajutorul de sus, de ce ne temem de niște netrebnici?
Mulți își doresc bunăstare, să călătorească liber, să nu aibă restricții, etc… Au
mai dorit-o și alții și au plecat subit pe lumea cealaltă, lăsând în urmă toate
visurile și iluziile și dureri nemăsurate celor dragi. Vaccinarea este actul cel mai
sinistru prin care se atentează la integritatea persoanei la nivel psiho-fizic și
genetic. Cum poate fi acceptat atât de ușor, știind cât este de controversat și de
dăunător, cu argumente concrete? Cât de mare trebuie să fie amăgirea, cât de
puternică manipularea în jurul acestui vaccin, încât să știi că poate produce chiar
și moartea și să te duci de bună voie să te vaccinezi?
Această momire în masă este rezultatul faptului că în ultimii 30 de ani nu am

învățat ce putere are mass-media în materie de manipulare, iar acum ne costă
atât de scump. Alipirea de „tembelizor” de tot ce este făcut și servit la comandă,
totul comercial, mercantil și subcultură, de care ne-am robit fără măsură.
Realitatea dură, că mass-media aservită puterii globaliste, este un generator
puternic de ateism și anticreștinism, face acum ravagii, în plină “pandemie”, plan
de vaccinare, ideologia și propagandă LGBT, generând o societate laică
descreștinată și ruptă de Dumnezeu. Cine cade din credință sau din demnitatea
umană prin aservirea ieftină și lascivă față de vizual și orice aparat de
propagandă, cade la cel mai elementar examen. Pentru că această provocare se
face după toate regulile la modul cel mai ordinar și perfid cu putință. Când te lași
vaccinat, te vrei și televizat și dat ca exemplu. Dar când te-au atins reacțiile
adverse severe sau chiar iminența morții, nu te mai duci să fii televizat și să spui
tuturor în ce nefericire ai căzut! Admirabilă onestitate! De sus până jos! De ce
televiziunile publice nu difuzează și cazurile de deces, de ce nu acceptă dreptul la
replică, investigații și cercetări neutre? Pentru că sunt plătiți să nu o facă. Dar tu,
cetățean cinstit și liber (încă), cine te forțează să te lași păcălit? Un an și jumătate
nu este de ajuns să vezi și să te lămurești de ce se petrece în lume? În Anglia, în
Franța, în Grecia, în Romania și în atâtea alte state, milioane de oameni ies și
protestează în masă. Oare chiar toți s-au tâmpit? Legi și măsuri abuzive, violențe,
exces de zel împotriva populației peste tot în lume, și tu rămâi credul, fidel
acestui sistem opresiv, crezând că te salvează?
Simona Halep, apreciată și susținută de milioane de români și creștini din toată
lumea pentru credința ei mărturisită public pe terenurile de tenis, se vaccinează
în public în mod ostentativ și discreționar, dezamăgind atâția admiratori sinceri și
suporteri credincioși pentru un act pe care îl putea face discret, daca l-ar fi
considerat necesar. Dacă prin absurd, ar fi suferit reacții adverse severe evidente,
ar fi avut răspunderea și curajul ca, tot în mod public să regrete și să recomande
și altora să nu se vaccineze, pentru că vaccinul este nociv?
Multe personalități din sfera politică și științifică din întreaga lume au decedat
după vaccinare, dar Media și regimurile politice nu au făcut nici un caz. Această
lașitate josnică este mai îngrozitoare și mai jalnică chiar decât soarta celor
decedați.
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. Această dezvăluire a fost

făcută în luna Iulie 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”. Renz a adăugat: „Se pare că există în jur de 11 sau 12 sisteme care
raportează decese și vătămări către guvern”, iar propria sa estimare arată că
cifrele reale sunt „infinit mai mari” chiar și peste cele 45.000 de decese, deși nu
poate dovedi deocamdată acest lucru. Avocatul întreabă: „Câți au murit cu
adevărat” potrivit datelor complete, din toate sistemele de raportare. „Și de ce se
mușamalizează acest lucru? Acești oameni ucid oameni. Asta este cel puțin
complicitate. Acești oameni trebuie să fie în închisoare”. Toate persoanele care sau vindecat de COVID-19: „Imunitatea naturală este superioară imunității
”fabricate”. În plus, vaccinurile pot declanșa un răspuns hiperimunitar periculos
și mortal la persoanele cu imunitate.” ”Este ilegal și neconstituțional să se
administreze agenți experimentali unor persoane care nu pot lua o decizie în
cunoștință de cauză cu privire la adevăratele beneficii și riscuri ale vaccinurilor” (
https://www.activenews.ro/stiri/Dezvaluire-bomba-Vaccinurile-anti-COVID-au-uciscel-putin-45.000-de-oameni-in-SUA-168204).
Societatea omenească actuală a mai adăugat o nouă categorie – a celor decedați
prin ingineria genetică de laborator, pandemia și urmarea ei directă – vaccinarea.
Păcat că și personalități de elită ale lumii, din atâtea domenii, cedează atât de
ușor Mitului științei atotcuprinzător. Și Lucifer era un geniu, dar s-a dovedit
distrugător. Geniul născut din trufie creează demoni, iar genialitatea smerită
naște sfințenia (pe sfinți).
Sf. Cuv. Paisie Aghioritul spunea că cel mai periculos dușman în aceste vremuri
este duhul lumesc, care este mai primejdios decât însuși diavolul. Pentru că dacă
îl vezi pe diavol direct, te îngrozești și fugi, dar duhul lumesc te ademenește și te
ia pe nesimțite și pe dedesubt și te duce ca pe un inconștient la prăpastie. Este tot
ce se poate vedea și verifica astăzi cât se poate de clar. „Mâncarea, băutura și

grijile acestei lumi”, despre care zicea Mântuitorul Iisus Hristos produc aceste
prăbușiri fără precedent. Idolatria a luat locul lui Dumnezeu mai îngrozitor decât
pe vremea lui Ilie Proorocul. Am depășit cu mult toate fărădelegile lumii făcute
până acum. Orbirea și necredința ne amenință chiar și viața și nu ne putem trezi.
„În suferință ori te răstignești pe tine, ori răstignești pe alții.” Suferințele actuale
ori ne vor întoarce spre Dumnezeu, ori ne vor face și mai răi, și de aici pieirea.
Năprasnele care vor veni pentru necredința și răzvrătirea oamenilor, ori ne vor
smeri și ne vom pocăi, ori ne vor îndrăci mai groaznic ca oricănd.
Este îngrozitoare preferința multora de astăzi că jugul satanei, este mai bun și
mai ușor decât al lui Dumnezeu. Cel rău își revendică puterea prin orice mijloc,
implicit prin noua tehnologie, iar cei naivi, care privesc totul, sau mai mult prin
prisma materiei, cred că au reușit. Dar când se va umple paharul de trufie și
nelegiuiri, într-o clipă vor dispărea toate. Ca un vis, ca un coșmar. Atunci haosul
și anarhia vor fi de nedescris.
Păcat că nici strigătul Sfinților, nici tragediile și durerile celor care au suferit de
covid-19, sau după vaccin, și ale celor apropiați, nu conving nici acum pe cei
sceptici și pe cei ce se lasă amăgiți de un foc de artificii – vaccinul salvator,
„elixirul vieții”, că este de fapt un antidot al distrugerii și al morții oferit în mod
cinic de magnații acestei lumi apostate. După faptele lor îi veți cunoaște, spune
Mântuitorul Iisus Hristos. Dar fără lumina Credinței nu poți vedea Adevărul și nu
poate exista discernământ, pentru că numai cu Dumnezeu mai poți rămâne OM,
iar fără El totul este un dezastru.
Aveți în continuare link-ul către conferința de la Cahul (Republica Moldova) cu
titlul „Povățuiri din Sfântul Munte Athos și Misiunea Ortodoxă în Africa”,
susținută de monahul DAMASCHIN GRIGORIATUL, binecunoscutul misionar
athonit în Africa, alături de PS VENIAMIN GOREANU, Episcopul Basarabiei de
Sud în data de 11 iulie 2021, la Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”
despre ARĂTĂRI ȘI MESAJE DESPRE VACCIN ȘI BOALĂ ale sfinților NECTARIE,
EFREM CEL NOU și EFREM DIN ARIZONA. Episcopul Basarabiei de Sud, PS
VENIAMIN – povățuiri și problematizări legate de IMPUNEREA și EFECTELE
VĂZUTE ALE VACCINĂRII (video, text):
http://www.cuvantul-ortodox.ro/parintele-damaschin-grigoriatul-cahul-aratari-mes
aje-vaccin-covid-masca-sfintii-nectarie-efrem-cel-nou-efrem-arizona-episcopulbasarabiei-de-sud-ps-veniamin-goreanu-video-text/

