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Вяра
Масова чипизация
Масова чипизация в Италия.
За противниците – глоба и
затвор

След САЩ (временно се отложи, вероятно поради липса на
„подходящо“ събитие), след това в Швеция, сега Италия е
третата страна, която се присъединява към програмата за
имплантиране на микрочипове под кожата. Според Ренци, ще
бъдат имплантирани микрочипове на всички новородени и
държавни служители. След това ще бъде чипизирана
останалата част от населението. Онези, които отказват да им
се имплантират чипове ще се налагат строги наказания:
глоби, вариращи от € 3000 до 6 месеца затвор.
Микрочипът ще бъде базиран на RFID, както сега се
маркират селскостопанските животни. Информация за всеки
ще има в базата данни, свързана с микрочип, който ще събира
информация за всяко действие и движение на лицето всеки
ден.
Посочва се, че имплантираният микрочип ще бъде полезен в
областта на здравеопазването, където ще бъде своеобразна
„здравна карта“, която ще се използва в случай на
непредвидени събития.
Особено полезно ще бъде това нововъведение за самотните
хора, които могат със специална команда да викат линейка в
случай на внезапно заболяване.

"И той ще направи, щото на всички - малки и големи,
богати и сиромаси, свободни и роби - да се даде белег на
дясната им ръка или на челата им, та никой да не може
нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя
белег, или името на звяра, или числото на името му."
Откровение 13:16
Много от светите отци говорят за идващите времена и
казват, че хората не трябва да приемат белега на звяра – чипа,
колкото и благовидни и примамливи да са условията, защото
това ще означава сключване на контракт със сатана.
Най – лошото е обаче, че този радиочестотен чип, ще
служи и за сателитно следене и за манипулации върху
човешкото здраве и психика чрез насочени
eлектромагнитни импулси с определена честота.
Хората ще бъдат докарвани до депресивни състояния в
които ще забравят всякакъв морал и задръжки. Те няма
да могат да се контролират. Ще може да бъдат
насочвани към определени действия.
Целта е омърсяването на всяка човешка душа с
множество най – черни грехове. Всъщност това вече се
случва около нас, хората са доста по – различни от преди
20 години!
Световните кукловоди отдавна са ни заробили
икономически, сега тяхната цел е да ни направят
безбожни, зли, безсъвестни и грешни за да се обречем
сами на техния господар и да продължим да бъдем техни
роби и във вечността.

† ВИЖТЕ ОЩЕ

Отстъплението от вярата наречено "нов стил"
ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И
ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ
ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА
БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА
Театърът на антихриста
ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД
Християнството на българите и техните владетели
ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"
Православна ли е демокрацията
Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм
КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО
ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА
ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ
МАСОНСТВОТО
Против юдомасонството
Изповедание на вярата
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО
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