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DDrr..  RRaasshhiidd  BBuuttttaarr  ddiinn  SS..UU..AA..  ––  iinntteerrvviiuu  
Partea a treia 

 
 
 

Sunt sute, dacă nu mii de medici care sunt exact ca și mine. Poți face în această situație de acum 
terapie auto-imunitară cu ozon și poți folosi vitamina C, deja în China ei fac aceasta. Poți doar să iei 
Seleniu. Se propagă dezinformarea de către mass-media oficială în prezent... Dar Seleniul este o pas-
tilă care controlează nașterea oricărui virus încapsulat. Dacă ești într-adevăr preocupat de aceasta, 
mărește doza de Seleniu pentru următoarele 10 zile. Este atât de simplu, îl poți obține de la orice ma-
gazin naturist. Dar ei totuși promovează agenda pentru vaccinare. De ce? Aceasta este întrebarea pe 
care trebuie să ne-o punem: DE CE? 

- Haideți să punem această întrebare, pentru că dvs. sugerați că acesta este motivul pentru care 
aceste organizații mondiale promovează astfel de afirmații flagrant false și răspândesc panica globală.  

- Gary, nu știu... Tu nu mi-ai prezentat trecutul meu din forțele armate. Am activat în Grupul 5 al 
Forțelor Speciale, în Divizia 2 Infanterie, în Divizia 101 de Asalt Aerian a SUA. Am fost atașat acestor 
unități ca medic. Am făcut parte din aceste organizații. 

Îți pot spune că facem o mulțime de lucruri în numele lui Dumnezeu și al țării, dar apoi, mai târ-
ziu, în viață, pe măsura ce ne maturizăm puțin, ne întrebăm: dacă totul a fost pentru Dumnezeu și 
țară, atunci de ce a trebuit să-mi scot plăcuțele de identificare, de ce a trebuit să dau jos drapelul SUA 
de pe uniforma mea? Nu cumva, dacă evenimente neplăcute s-ar fi petrecut, acele forțe ale SUA să nu 
fie surprinse acolo? Noi am făcut multe lucruri în numele... binelui, al lui Dumnezeu și pentru țară, sub 
pretextul asigurării siguranței publice, dar care nu sunt cu adevărat corecte. Nu doar armata... Mulți 
dintre colegii mei veterani vor susține asta. 

- Care este agenda de acum? 
- Ei bine... nu știu dacă vrei să mă întorc în trecut și să amintesc unele lucruri care ar putea fi 

considerate controversate, dar... Dacă îți amintești de Primul război din Golf... de ce am intrat noi în 
el? Îți amintești, Gary? 

- Primul Război din Golf a fost pe vremea lui Bush senior. El voia să... au inventat un pretext 
întreg pentru a intra acolo, să îl dea jos pe Saddam Hussein. 

- Nu am făcut aceasta niciodată. Corect. Pretextul a fost într-adevăr... ceea ce mass-media a spus 
lumii: a fost că noi, SUA. am intervenit pentru a proteja interesele petroliere ale Kuweitului, pentru că 
Irakul a dat foc acelor sonde. A fost pentru a proteja Kuweitul. Pot să îți spun numele persoanei, dacă 
vrei. Era sergent clasa ! Sper să nu se supere că voi spune asta: Rafael Medina din Columbia, Carolina 
de Sud, un prieten foarte bun de-al meu, care a slujit cu mine în Coreea, mi-a spus: „Domnule, nu știu 

ce se întâmplă, dar eu pot să vă spun că acele incendii, 300 dintre ele, eu cu încă 11 dintre oamenii mei, 

în șase buggy-uri pentru deșert, am plecat în misiune și le-am provocat.” Acesta este tipul de informații 
pe care mass-media nu le publică. Noi am creat acel eveniment sub steag fals, pentru a ne putea justi-
fica apoi acțiunile nostre.  

Care este interesul ascuns din prezent? Cred ca același. Este un eveniment sub steag fals, pen-

tru ca apoi să impună vaccinarea obligatorie. Montează turnuri 5G peste tot, creează toxicitate 
peste tot prin eliberarea în atmosferă a reziduurilor din arderea combustibilului solid, prin 
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chemtrails-uri etc. Apoi ce fac ei? Prostesc populația. Vor să înceapă să vaccineze. Persoanele care 
nu se vaccinează practic vor fi considerate ca fiind dizidenți. Oamenii ca mine sau ca tine vor fi împuș-
cați în cap sau vom fi puși în carantină, într-un fel de lagăr de concentrare. Ne vor implanta și mai 
multe cipuri RF, pentru a vedea cine s-a vaccinat și cine nu. 

Oamenii care vor deveni tot mai bolnavi din cauza vaccinului vor spune: Dumnezeule, uite, tot 

mai mulți oameni se îmbolnăvesc, avem nevoie de mai multe vaccinuri. Mulți oameni vor fi expuși la 
5G: Uite, mai mulți oameni se îmbolnăvesc, avem nevoie de mai multe vaccinuri. Va fi un ciclu pe care îl 
vor perpetua continuu, până toată lumea va fi digitalizată și până vor implanta cipuri RF în toți.  

Noțiunea aceasta de „distanțare”, de 1, 8 metri, tehnologia există în domeniul militar de 15-20 
de ani, prin care pot monitoriza un soldat în spatele liniilor inamicului; atunci când trupele speciale se 
deplasează soldații lor sunt întotdeauna urmăriți, astfel încât să poată fi protejați, iar la nevoie să fie 
aduse trupele de rezervă. Ei pot fi văzuți cu o marjă de eroare de 1, 8 metri față de locul unde stau.  

Această distanțare de 1, 8 metri, folosită acum cu denumirea de socială, este absolut o prostie. În 
primul rând nu există nimic, nici un virus care să sară 1, 8m. În al doilea rand totul este legat de aceste 
cipuri RF. Tehnologia există pe piață de patru-cinci ani. Există companii private care au ieșit pe piață 
și fac aceasta: le implantează.  

Nu crezi că sateliții sau alte dispozitive de monitorizare pot să urmărească indivizii? Ei încearcă 
să ne desensibilizeze, pentru ca oamenii să zică: distanța socială te va păstra în siguranță, deși ceea ce 
se face este pentru ca ei să ne poată monitoriza când suntem împreună, căci atunci când sunt 3, 4, 10, 
20 de oameni la mică distanță, ei (sistemul) nu pot discerne dacă este vorba despre una sau 10 per-
soane. Ei vor ca distanțarea socială să ni se imprime acum în mental, că este acum ceva inedit și 
toată lumea să facă aceasta pentru protecție, când de fapt este pentru o monitorizare mai intensă, este 
pentru mai multă supraveghere, este pentru mărirea capacității lor de a decide cine ar trebui să poată 
vorbi și să poată munci și cine ar trebui să fie dizident sau clasificat ca dizident și făcut să tacă. 

- Gary, tu m-ai întrebat. Tu ai deschis cutia Pandorei, asta este ceea ce cred eu. Unii oameni s-ar 
putea să nu fie de acord cu mine, cei mai mulți oameni pot gândi că sunt nebun. Nu are nicio impor-
tanță, pentru că știi ce? Este inevitabil să se întâmple, ca urmare a ceea ce vine pe conductă de ani de 
zile, de decenii. 

Inițiativa națională pentru vaccinare a vrut să elimine bolile din copilărie. Nu vom avea autism 
niciodată, așa s-a spus. Însă în 1991 era un caz de autism la 10.000 de persoane, acum datele arată un 
caz la 32 de persoane. Propriile noastre date de la CDC arată ca 1% din populația lumii are autism, 
adică din populația lumii (în prezent sunt cam 7, 7 miliarde) înseamnă că 77 de milioane de oameni 
au autism. Provocat de ce? De vaccinuri. 

Și îmi spui de acest vaccin nou, pe care vrea să îl introducă Fauci și să ignor Hidroxicloroquina și 
Zithromaxul? Tu îmi spui că acel vaccin este ceva ce ar trebui să îl consider sigur pentru a-l introduce 
în corpul meu și al copiilor mei? Voi fi mort înainte ca aceasta să se întâmple. Sub nicio formă 
nu o să permit cuiva să îmi ia dreptul suveran (de om liber).  

Thomas Jefferson a spus că atunci când oamenii vor permite unui guvern să dicteze ce mâncare 
să pună în gură și ce medicamente să ia, sufletele lor vor fi curând în aceeași situație deplorabilă ca și 
cei care trăiesc într-o tiranie. Exact înspre așa ceva ne îndreptăm. Dacă nu ne ridicăm și ne adunăm în 
mase, să facem adunări publice, de mii, 2.000-3.000 de oameni și să arătăm că nu este nimic de care 
să ne îngrijorăm, nu trebuie să ne fie frică decât de frica în sine, așa cum a spus F. D. Rooswelt. 

Ce vor face? Vor aresta 2.000-3.000 de oameni în fiecare oraș? Această atitudine este necesară 
acum și avem o mică ferestră de oportunitate, pentru că Chirurgul General a declarat datele reale, iar 
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mass-media oficială încearcă să desensibilizeze, să îl blocheze, asigurându-se că nimeni nu știe despre 
aceasta, mărind miza jocurilor. 

Ei încearcă să le spună oamenilor: nu o distanțare socială la 1, 8 m, ci la 4 metri. Nu, nu va trece 

doar un an înainte de a ne întoarce la normal, trebuie să așteptăm până în 2022. Asta spun acești 
ticăloși. Pentru care interes ascuns? Spre a continua agenda vaccinării obligatorii. Nu are niciun 
sens. Totul este o amăgire. Toate sunt minciuni. Datele lor nu sunt reale. 

Chiar datele pe care le folosesc acum nu echivalează cu datele gripei sezoniere. Sunt încă sub ni-
velul lor, de aceea ei umflă mereu datele, schimbă certificatele de deces, concediază asistentele me-
dicale, pentru ca ei să poată schimba cauza decesului. De aceea au schimbat procedurile. De aceea au 
primit manechine și filmează în spital, totul este o înscenare.  

Nu am văzut niciodată un UPU în SUA ca la postul tv ABC. M-am gândit: Aha, este în Italia, poate 
că așa arată la ei UPU. Apoi arată același lucru ca și cum ar fi din New York. Stai puțin! Este aceeași 
filmare! O minciună după alta, Gary! Iar americanii, nu numai americanii, cetățenii lumii toți trebuie 
să vă dați seama că aceasta este o fațadă, iar oamenii de știință și medicii care își țin gura închisă, le 
spun: dacă nu sunteți o parte a soluției, atunci sunteți o parte a problemei! Voi creați și perpetuați 
un mit, ar trebui să vorbiți, nu să vă faceți griji pentru siguranța personală. 

SPUNEȚI ADEVĂRUL, pentru că restul lumii are nevoie de el! Pentru că știi ceva, pe mine nu mă 
interesează ce mi se întâmplă, Gary, nu dau doi bani pe ce se va întâmpla cu tine sau cu mine. Este ire-
levant. Mă interesează ce se întâmplă cu copiii mei, ce va fi cu nepoții mei. Încă nu am decât unul, dar 
într-o zi poate voi avea mai mulți. Mă interesează despre viitorii noștri descendenți, despre viitorul 
rasei umane, despre asta sunt îngrijorat. 

- Voiam să ne întoarcem la punctul în care ai menționat despre procentele indivizilor afectați de 
vaccinuri. Ai menționat autismul. Dar recent Bill Gates a declarat la CNBC, a spus-o cu un zâmbet, a 
fost chiar foarte sinistru: 700.000 de oameni ar putea fi afectați negativ de vaccinul său și că guver-
nele trebuie să înființeze un fel de fond de despăgubire, pentru ca ei să nu fie responsabili pentru cei 
700.000 de oameni afectați de vaccin. El admite asta.  

Dar când ai 700.000 - 800.000 de persoane afectate de un vaccin, dar ai și oamenii care vor fi 
protejați de COVID-19, ei spun ca milioane de oameni vor muri în continuare din cauza lui. Acele nu-
mere sunt revizuite. Dar ei acceptă ideea că 700.000 de oameni vor fi afectați, unii omorâți, alții muti-
lați. Cum au ajuns aceste persoane ca Gates la acest raționament? Apoi vor face în așa fel încât guver-
nul să nu fie tras la răspundere pentru aceasta, după ce l-au impus vaccinul? Ce se întâmplă aici? 

- Gary, cele 700.000 de decese din cauza acestui vaccin, despre care tu vorbești, o să-ți spun 
ceva, toate decesele anticipate din cauza COVID-19, indiferent de numărul lor, poți adăuga 9 cifre de 
zero la cifra șapte, poți spune că toate cele șapte miliarde de oameni. Acesta este obiectivul lor. Nu va 
fi din cauza lui COVID 19, nu va fi din cauza lui H1N1, nu va fi din cauza lui ZIKA, nu va fi din niciuna 
din aceste probleme, va fi doar din cauza vaccinurilor nenorocite. 

Cei care știu deja înțeleg acest lucru, trebuie doar să ținem cont de dr. Judy Mikovits și de ceea 
ce ea a pătimit, cum a fost distrusă întreaga sa carieră, viața ei, ei au considerat-o a fi o persoană care 
vrea să fugă de justiție. Au băgat-o în pușcărie. 

Acești oameni, Gates, Fauci și anturajul lor, dacă ar fi să îi iei și i-ai pune în pușcărie, ai vedea că 
lumea ar deveni un loc atât de incredibil, de frumos, de abundent. I-au asmuțit pe evrei împotriva 
musulmanilor, pe creștini împotriva evreilor, pe negri împotriva albilor, pe democrați împotriva re-
publicanilor, pentru că ei încearcă să îi dezbine pe toți, astfel încât să fie distrași de la realitate. 
Dezbină, dezbină! Întâi dezbini și apoi cucerești. 
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Noi trebuie să înțelegem, indiferent de ce credințe există, toți facem parte integrantă din aceeași 

specie: suntem oameni. Dar ei au planurile lor secrete, lor nu le pasă ce culoare are pielea ta sau în ce 
divinitate crezi. Ei doar vor să ne omoare. Îmi pare rău dacă toată lumea va crede că am luat-o razna, 
nu-mi pasă, există clar un plan ascuns de depopulare. Bill Gates a fost citat spunând: depopulare 

prin vaccinare. Nu pot să înțeleg, cum poate veni o persoană să facă o asemenea afirmație în public, să 
spună că 700.000 de oameni vor fi betegiți. Dar vă pot spune că la cele 700.000 de persoane, care vor 
fi betegite din cauza vaccinurilor, trebuie să adăugați trei de zero la final, pentru că atât de mulți vor fi 
betegiți. Dar ei vor da vina pe COVID-19 și vor folosi aceasta ca justificare spre a vaccina și mai mulți 
oameni. Exact asta se întâmplă acum! 

Oamenii împart lumea în anti-vaccin și pro-vaccin; eu am fost etichetat ca fiind anti-vaccin. Sunt 
aici ca să vă spun că nu sunt anti-vaccin. Niciodată nu am fost anti-vaccin. Eu sunt anti-prostie. Pen-
tru că fiecare aspect legat de planificarea vaccinărilor folosite asupra populației umane sfidează fieca-
re aspect fundamental al fiziologiei umane. 

Sistemul imunitar nu este capabil să creeze un răspuns decât după cel puțin șase luni până la 
un an, în funcție de imunologist (de literatura de specialitate pe care o citezi). Poate dura doi ani până 
la 14 ani până sistemul imunitar este suficient de matur. Știm că sistemul imunitar nu poate avea 

un răspuns în primele șase luni de viață. Și totuși vaccinăm bebelușii din prima lor zi pe pământ.  
De ce? Care este motivul? Pentru că vrem să îi protejăm. Față de ce să îi protejăm? Cum protejezi 

un copil al cărui sistem imunitar nu este nici măcar capabil sa producă anticorpi specifici, prin adău-
garea de substanțe care au, prin adăugarea unui vaccin, o componentă imunosupresivă, cum ar fi 
nichel, mercur, aluminiu, formaldehida?  

Apoi adaugi adjuvanți, cum ar fi fragmente, linii de celule umane mutante și alte elemente, pen-
tru a crea toată tâmpenia asta pe care o introduci în corp? Dai cuiva ceva care să stimuleze siste-
mul imunitar prin suprimarea sistemului lor imunitar, cu toate imunosupresoarele care există în el și 
îl dai în perioada în care sistemul imunitar nu poate nici măcar răspunde? 

Deci, spune-mi, unde este logica acestui lucru? NU EXISTĂ LOGICĂ! Iar medicii sunt ca niște 
roboți, continuă să facă acest lucru. Oricine spune că vaccinurile sunt necesare, fie este 100% igno-
rant, fie are o agendă suspectă, este motivat financiar să o spună. Pentru că este o minciună flagrantă. 
Nu există nicio justificare pentru a introduce un vaccin în corp în prima zi de viață a omului pe pă-
mânt, deoarece corpul lui nici măcar nu poate reacționa. 
 
 

Va urma... 


