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RĂGETUL SILEN ȚIOS AL DIAVOLULUI: 
MARCAREA IZOTOPIC Ă!!! 

 
Vorbim despre cea mai nouă și subtilă formă de pecetluire cu semnul 666 pe care slugile diavolului au 

inventat-o și pe care o îndreaptă împotriva umanității, a venit vremea cernerii! 
Ce va face fiecare cu ceea ce va afla de aici ține exclusiv de conștiința fiecăruia dintre dumneavoastră! 
După etapa cipurilor injectabile, au urmat tatuajele electronice care reprezintă semnul fiarei la nivel și 

mai mic decât bobul de orez, iar acum, de câteva luni încoace avem de-a face cu MARCAREA IZOTOPIC Ă! 
Marcarea izotopică este cea mai periculoasă formă de inscripționare a persoanei umane dintre toate 

formele de inscripționare electronică. Este vorba de nanoparticule conducătoare de semnal electric, care sunt 
inserate prin intermediul laserului în codul ADN, adică în organism pentru totdeauna. Acest program, odată 
demarat, începe să-l distrugă pe om. Inscripționarea intră în funcțiune după 8-12 luni de la momentul aplicării.  

Această inserare are loc printr-o simplă procedură de fotografiere, iar nanoparticulele sunt trimise 
în zona frunții ! Adică în acel moment al fotografierii chipului uman are loc transferul de nanomateriale 
biometrice dinspre aparatul respectiv către fruntea persoanei care se lasă fotografiată! 

Este un cip de ultimă generație, capacitățile lui fiind incomparabil mai mari decât cele ale cipurilor 
anterioare. Noul cip poate fi implantat prin aplicarea prin laser a unui tatuaj pe pielea omului sau a unui animal. 
Acest tip de cip nu necesită alimentare cu energie din afară, întrucât este alcătuit din celule vii (celulele 
corpului uman/animalulului cipat), care funcționează în mod firesc. Atunci când este aplicat sub formă de cod 
de bare, acest cip este invizibil cu ochiul liber, dar este recunoscut de un scanner. 

O persoană cu un astfel de cip devine un cyborg controlat. 
Persoana căreia i se aplică un astfel de marcaj, poate fi controlată cu ajutorul oricărui satelit, 

devinind astfel o antenă psihotropică. Cu alte cuvinte, corpul omului cipat devine un dispozitiv electronic în 
adevăratul sens al cuvântului! 

Spre deosebire de oricare cip implantat, care se poate scoate din corp prin diferite acţiuni, 
marcarea izotopică e imposibil de scos din corp.  

Ca să fim înțelepți trebuie să luăm aminte la semnele vremurilor, și să nu fim ipocriți! 
Am auzit că a apărut semnul fiarei – să mai reducem din distracții!  
A apărut profetul mincinos al antihristului, și e vizibil si va călca si pe pământul sfânt al României peste 

câteva zile – să ne mai simplificăm viața! 
A venit peste noi și apostazia generală prin lepădarea Ortodoxiei prin mai marii noștrii ierarhi– să ne 

sfințim mai mult, să ne străduim mai mult să fim bineplăcuți lui Dumnezeu! 
Dacă ni se cere compromisul prin primirea cipului în pașaport – reducem de tot ieșirile în țările unde ni se 

cere pașaport! 
Ni se cere permis de conducere cu cip, să încercăm să solicităm din acela fără cip (am înțeles că încă se 

mai poate)! 
Urmează să se elibereze buletine cu cip, să solicităm din acestea vechi, fără trăsături biometrice! 
Avem card de sănătate, să cerem odată la 3 luni adeverință de asigurat! 
Avem card bancar de credit și de debit, să mergem la banca de unde primim salariul sau pensia, și să 

solicităm în scris că vrem să renunțăm la carduri, și să rămânem doar cu contul, iar de la ghișeu, lunar, ne vom 
retrage salariul sau pensia! 

Și să nu luați în derâdere această RUPERE DE SISTEM despre care vă citesc acum! 
Etapele implementarii statului global antihristic sunt premeditate minuțios și într-un mod imperceptibil 

pentru o persoană obișnuită, însă dacă nu priveghem, adică dacă nu luăm aminte acum - cât se mai poate face 
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asta, ne trezim peste puțină vreme să spunem într-un fals mod justificabil că: “ Dar n-am avut ce să fac? Să 
rămân acum făra salariu? Să nu mai am ce sa le pun pe masă copiilor?”, și astfel, pe nevăzute, să ne trezim 
prinsi într-o morișcă de genu manipulare – finanțe - control mental – biometrie – pierderea sufletului de 
unde să nu mai putem ieși!  

Pentru că această conferință este despre Globalizare și despre Biometrie, misiunea noastră poate începe de 
acum înainte cu tinerii din jurul nostru! Aceștia se lasă cel mai ușor seduși de noua tehnologie, iar aceasta face 
victime la modul automat! Te uiți la bieții de ei și îi vezi zombați, îi vezi că nu se mai pot dezlipi de telefon, dar 
de fapt, dependența care se creează este minuțios propagată tocmai pentru a-i prinde pe toți în ghearele 
sistemului! 

Sfântul Paisie Aghioritul spunea “că generația de după el îl va vedea pe antihrist”, iar toate semnele ne 
duc într-acolo! 

Rolul celor spuse nu este de a va speria, ci de a vă pune în gardă, astfel încât să luăm cu toții măsurile 
necesare pentru a nu fi înșelați de către diavolul! 

Hologramarea căreia i se face deja reclamă și care va fi disponibilă publicului larg prin tehnologia 5G 
oare ce este? Oare nu pregatirea mulțimilor pentru viitoarele semne și minuni prin care să cădem în idolatrie 
față de tehnologie?  

Această marcare are loc atunci când efectuăm poza pentru obținerea unui document biometric, cel 
puțin așa reiese din acel documentar rusesc foarte bine realizat! 

Vă îndemn să renunțați la orice vă calcă pe conștiin ță: 
• și aici mă refer la orice comuniune cu ereticii - pentru cei care nu s-au îngrădit încă; 
• la documente biometrice – pentru cei care încă le mai dețin! 

Finalul acesta este: ori vom fi mucenici, ori vom fi apostați! Cale de mijloc nu va fi! 
Ne-am îngrădit de erezie, dar trebuie spus că dacă nu ne pregătim încă de pe acum să murim pentru 

Hristos, nu vom face față vremurilor care vor urma! Eu nu zic că e simplu să te pregătești de mucenicie, însă 
pas cu pas, să purcedem la despătimire, să ne facem un program de rugăciune și pentru cine poate - și de 
catehizare a celor din jurul lui, și nepărat să fim priveghelnici.  

Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin! 
 


