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Родолюбие
Допълнение към статията ''Убийство по сценарий
– новия етап към ''НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД''''
Чипа представлява радиочестотен
(електромагнитен)
идентификатор (англ. RadioFrequency IDentification, RFID).

Сред характеристиките на RFID идентификаторите е
записано, че информацията може да бъде ”четена“ от
разстояние и без пряка видимост, могат да бъдат
идентифицирани голям брой RFID едновременно, четенето
може да се извършва без човешка намеса, възможен
е МНОГОКРАТЕН ЗАПИС на информация ВЪРХУ
ИДЕНТИФИКАТОРА. RFID идентификаторите притежават
антена за предаване и получаване на сигнали, някои от
формите им са стъклена ампула за имплантиране под
кожата и стикер (релефна татуировка).
НАЙ-СЪЩЕСТВЕНОТО Е, ЧЕ ЧРЕЗ RFID ЩЕ МОЖЕ ДА
СЕ ВЛИЯЕ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ПСИХИКА.
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ излъчвания се разделят, според
дължината на вълната, на РАДИОВЪЛНИ, микровълни,
инфрачервено излъчване, видима светлина, ултравиолетово
излъчване, рентгеново излъчване и гама-излъчване.
Функциите на човешкото тяло, различните негови части и
клетки се командват и регулират от мозъка и нервната
система, които на клетъчно ниво, чрез невроните предават
сигнали под формата на електрохимични вълни към

останалите клетки. Електрохимичните процеси в
невроните пораждат ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ, това са
така наречените МОЗЪЧНИ ВЪЛНИ. Мозъчните вълни
могат да бъдат измерени с електроенцефалограф (ЕЕГ), който
се поставя под формата на каска с електроди.

Има и други, по-нови технологии, които могат да засичат
човешка мозъчна активност от разстояние без необходимостта
от пряк контакт между скалпа и приемника, както се прави
при енцефалографията. Мозъчните вълни обичайно се
групират в 4 различни категории съобразно честотата им :
Бета, Алфа, Тета и Делта.

Всяка една от тези категории честоти
съответства на специфичен тип активност
на кората на мозъка и състояние на
съзнанието, като будно внимание,
спокойствие и релаксация, сънуване или
дълбок сън.
Например Бета мозъчните вълни са бързи, с ниска
амплитуда вълни с честота от 14 до 40 повторения в секунда
(Hz). Те се произвеждат нормално, когато човек е в будно
състояние на съзнанието. Бета диапазонът се подразделя на 3
подгрупи - бета вълни с ниски,средни и високи честоти.
Съответно състоянията на вниманието, които кореспондират с
тези 3 подгрупи са (1) релаксирано и заинтересувано
внимание, (2) тясно насочено навън обективно внимание и
(3) ТРЕВОЖНОСТ, ГНЯВ, СТРЕС и интензивно отделяне на
стресови хормони, други интензивни емоции.
Тета вълните трептят между 4 и 8 Hz. Съответстващото им
състояние на съзнанието обикновено е известно като
„ЗОНАТА НА ЗДРАЧА”. В това междинно състояние човек се
намира между будността и съня. Тета вълните се асоцират
с ХИПНАГОГИЧНИТЕ състояния на съзнанието, бързите
движения на очите по врема на сън и сънуването. В Тета
състояние на мозъка се подобрява достъпът до несъзнаван
материал, БЛЯНОВЕ.
Преобладаването предимно на Бавните Алфа вълни е при
ментални разстройства. Фиброза, ДЕПРЕСИЯ,
КОГНИТИВНИ РАЗСТРОЙСТВА, като синдрома на дефицит
на внимание са придружени от прекомерни нива на бавните
мозъчни вълни.
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Чрез тях могат да се стимулират на специфична част на
мозъка с електромагнитни импулси. Учените твърдят, че тези
устройства работят чрез излъчване на силно електромагнитно
поле с бързи импулси. Това генерира електрически ток в
нервните влакна, имитирайки нормалната електрическа
активност в мозъка.
ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
МОЗЪКА, ЩЕ МОГАТ ДА СЕ НАРУШАВАТ ИЛИ
ПРЕКЪСВАТ ФУНКЦИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ, С
КОЕТО ДА СЕ ЗАСЕГНЕ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА
ЧОВЕКА.
Другото, което може да случи е хората да бъдат докарвани
до ДЕПРЕСИВНИ, АГРЕСИВНИ, апатични, сънни и други
състояния в които ще забравят всякакъв самоконтрол, морал и
задръжки. Те няма да могат сами да се владеят. Хората ще
могат 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!

В Евангелието сам Христос казва, че в последните дни
човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци,
горделиви, хулници, непокорни към родители, неблагодарни,
нечестиви, недружелюбни, клеветници, предатели, безочливи,
надути, сластолюбци. Тези които имат духа Христов ще бъдат
ненавиждани и гонени. Христос казва на християните “Ако
света ви мрази знайте, че мен преди вас е намразил. Да бяхте
от света, света щеше да люби своето... Ще бъдете мразени от
всички народи заради моето име.... Ще ви предадат на
съдилища и по синагоги ще бъдете бити... И ще предаде брат
брата на смърт и баща чедо и ще въстанат чеда против
родители и ще ги убият и ще бъдете мразени от всички заради
моето име, но който изтърпи до края ще бъде спасен.”
Всеки верен на Бога ще спаси своята душа.
ВЛАСТТА НА АНТИХРИСТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ТРИ
ГОДИНИ И ПОЛОВИНА:
„даде му се и власт да воюва четирийсет и два месеца“
(Откр. 13:5), „в половината на седмицата ще...
ВИЖТЕ СТАТИЯТА: Убийство по сценарий – новия етап
към ''НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД''
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Източници:
БИБЛИЯ – КНИГИТЕ НА СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ
Automatic Identification and Data Collection (AIDC)
How RFID Works
Списание „Икономист“ – Електромагнитното
стимулиране на мозъка подобрява паметта
„The Conscious Universe“ Dean Radin

The Global Consciousness Project - Проект "Глобално
съзнание"
(Православни будители предупреждават, че някои
от източниците съдържат, в някои пасажи от
написаното, също подвеждаща и икуменическа
агитация и водят към „алтернатива“, която е
контролирана от същите богоборци иудеи.
Достатъчно е да си спомним написаното в техните
протоколи: „теза-антитеза-синтеза“)
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