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AAPPEELL  DDEE  TTRREEZZIIRREE  CCĂĂTTRREE  UUMMAANNIITTAATTEE    
Se pregătește vaccinul LUCIFERIC 
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19 ani experiență în domeniul medical. A absolvit Kansas City University of Medicine and Bioscience. 

 
Așadar, ce părere aveți de la a trece de la a fi om, varianta 1.0., la a fi om, varianta 2.0.? Ce 

înseamnă asta? Ei bine, a trece de la a fi om, așa cum o știm acum, la a fi om, varianta 2.0., 
,,îmbunătățită”, are de a face cu transumanismul. Dacă nu sunteți familiarizat cu acest termen, e 
vorba de amestecarea și unirea omului ca ființă biologică cu inteligența artificială via tehnologie. 

Poate vi se pare interesant la prima vedere. Asta ne-ar putea permite să avem abilități 
supraomenești, de pildă am putea interacționa cu diferite aparate prin gând sau am putea să 
învățăm orice prin descărcare de pe internet, ne-ar putea permite să ne sporească abilitățile fizice 
prin stimularea unor glande, pentru a secreta hormonul de creștere de exemplu, ne-ar putea 
permite să avem capacitatea de a vedea alt spectru de lumină, infraroșu etc. Aceasta e idea de 
bază a transumanismului, asta este promovat de zeci de ani prin intermediul filmelor SF. 
 Pentru mine personal, gândindu-mă la acest subiect mi-am spus: asta se va întâmpla mulți 
ani în viitor. Însă, această idee a devenit brusc prezentă, în acest moment. Trebuie să luăm o 
decizie. Mi-am dat seama că trebuie să luăm o decizie pe acest subiect, căci am cercetat propusul 
vaccin pentru Covid-19 și acesta este semnalul meu de alarmă pentru întreaga lume.  
 Am analizat părțile bune și părțile negative și m-am înspăimântat. Vreau să știți și voi 
despre asta, trebuie să fiți foarte bine informați, deoarece acest nou vaccin nu este ca orice vaccin 
de până acum. Vorbim de ceva cu totul diferit, ceva total experimental și netestat. Nu e vorba de 
faptul că e un alt tip de vaccin, ci sunt introduse tehnologii care au potențialul și capacitatea de a 
schimba modul în care trăim, cine suntem și ce suntem, iar aceasta într-un timp foarte scurt.  
 Atât Elon Musk, fondatorul Space X și Tesla Motors, cât și Ray Kurzweil, care este un 
jucător important la Google sunt transumaniști autoproclamați. Ei și mulți alții ca ei cred că ar 
trebui să trecem la următorul pas și să „evoluăm” în om varianta 2.0. Ei sunt unii din marii sus-
ținători al acestei idei. Aici ar trebui fiecare să cerceteze toate acestea pe cont propriu. 
 Cred că cel mai simplu mod de a vă explica despre acest nou tip de vaccinuri ar fi să vă 
spun foarte pe scurt despre istoria acestor vaccinuri și a promotorilor din spatele lor și despre 
cum vor să îl producă. Cred că acestea vor vorbi de la sine.  
 Spre exemplu, Moderna este una din firmele care se află în topul luptei pentru acest nou 
vaccin. Ar trebui să știți că Moderna a fost înființată de Derek Rossi de la Harvard și acest 
cercetător a reușit să reprogrameze o celulă stem cu ARN modificat și să schimbe funcția celulei, 
manipulând ADN-ul celulei gazdă, deci vorbim despre o celulă modificată genetic prin această 
tehnologie. El a fondat această companie, Moderna, pe acest concept. Această firmă nu a produs 
vreodată nici un vaccin, nu a produs medicamente vreodată, ei sunt în premieră.  
 Trebuie să știți că Moderna a apărut în știri recent pentru că grăbesc pașii spre vaccin. 
Trece de la faza 1 la faza 2 foarte repede. De fapt, a ajuns de la faza 1 la faza 3 a experimentelor din 
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martie 2020 până în prezent, adică la începutul lunii august. Este incredibil. Trecutul ne arată că 
sunt necesari 5-6 ani pentru acești pași, cum au reușit în 5 luni? Cum au reușit aceștia, care nu au 
nici un pic de experiență în producerea de vaccinuri, cu toate testele de siguranță necesare?  
 Vreau să știți că în faza 2 se folosesc între numai 30-45 de oameni pentru testare. În testele 
Moderna au folosit 45 de oameni și cu grupul căruia i s-a administrat doza ridicată de vaccin au 
înregistrat 100% efecte sistemice adverse. Vorbim despre efecte secundare imediate, iar la gru-
pul cu doză redusă, 80% dintre participanți au suferit efecte sistemice  adverse. Repet, acestea au 
fost efecte adverse imediate, habar nu avem care sunt efectele pe termen mediu și mai ales pe 
termen lung, după ani de zile. Am avea nevoie de mult mai mult timp pentru a vedea ce efecte 
secundare există pe termen lung, ani de zile.  

Cu toate acestea, din testele precedente pe animale ale acestei tehnologii, putem intui la ce 
ne putem aștepta și anume o rată sporită a cazurilor de cancere, mutageneză sporită și efecte 
autoimune sporite. Spre exemplu, în testele pe dihori, după ce au vaccinat animalul, l-au expus la 
virusul împotriva căruia ar fi trebuit să fie protejat, dihorii au avut o reacție imunitară exagerată, a 
făcut rău animalelor. Au avut mai multă inflamare a plămânilor, mai mult lichid pulmonar, chiar 
unele probleme la ficat, deci a fost mult mai rău decât fără vaccin. Acestea sunt efecte pe termen 
mediu, adică la contact cu virusul împotriva căruia s-a făcut vaccinarea. Deci ne putem aștepta la 
efecte similare și la oameni, dar încă nu avem aceste date, trebuie timp.  
 Să vedem acum tehnologiile noului vaccin. Se folosește o tehnologie numită vaccinare 
prin microace, dezvoltată de MIT și au spus că poate fi produs și foarte ușor și la scară mare, de 
aceea propun această tehnologie, și astfel se pot fabrica rapid milioane de vaccinuri. Acestea se 
pot și autoadministra, de către pacient. Deci te duci la farmacie, îți cumperi vaccinul covid și 

aplici de unul singur un bandaj, dai bandajul jos și gata, te-ai vaccinat.  
Cum este posibil? În acest bandaj se află ace minuscule. Tehnologia a fost dezvoltată inițial 

pentru a fi utilizată de urgență în caz de mușcătură de șarpe. Ei spun că nu vei simți mare lucru și 
în aceste ace se află un hidrogel în care se află enzima Luciferoza precum și vaccinul în sine. 
Bun, ce sunt toate acestea? În primul rând, este vorba de vaccinul cu ARN modificat, capabil să 
schimbe funcția celulelor, adică să modifice ADN-ul. Ideea este că aceste ace perforează epiderma 
și eliberează în sânge acest ARN modificat, care este un cod, o parte a virusului și acesta intră în 
nucleul celulei, corpul va începe să citească codul și apoi, propriul tău corp va produce singur acea 
părticică de ARN, ca să se răspândească în tot corpul și în fiecare celulă din tine. De ce am vrea să 
facem mai multe bucățele ale acestui virus? Ideea e că se va obișnui corpul cu ea, va ști cum să facă 
anticorpi și va avea un răspuns sporit în producerea de celule T, care distrug virusul, când va fi să 
te confrunți cu virusul în cauză.  

Problema este că vor folosi un proces numit transfecțiune, care este un procedeu de a 
produce organisme modificate genetic, cum sunt legumele și cerealele mai nou, adică nu prin 
ameliorare genetică, ce durează de regulă zeci de ani pentru a crea o nouă varietate sau soi de 
plantă, ci modificarea genetică poate realiza schimbări majore imediat. Poate știți, s-au creat 

soiuri de plante alimentare care își produc singure pesticidele în interiorul lor și astfel sunt 

rezistente la dăunători. Partea rea e că noi nu suntem rezistenți la acele pesticide pe care 

acum le ingerăm. Ideea este că această tehnologie, transfecțiunea, poate fi derulată acum chiar în 
interiorul corpului nostru. Acel ARN modificat are capacitatea, odată injectat, să demareze un pro-
ces de transfecțiune în celule și înmulțirea ARN modificat pentru a se putea răspândi în tot corpul.  
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Prin urmare este vorba de o chestiune de timp până când fiecare celulă din corpul tău va fi 
modificată genetic, iar dacă tu ești definit încă de la concepție ca o persoană nouă și unică de noul 
cod genetic care s-a format în zigot, atunci putem spune că această tehnologie a transfecțiunii prin 
intermediul ARN-ului modificat te schimbă pe tine ființial, modificându-ți în mod ireversibil codul 
tău ADN unic. Explic imediat mai pe larg cum se poate așa ceva. 

Rețineți, nu există studii pe termen lung, iar producătorii au făcut afirmația că această 
tehnologie nu va altera genomul, ADN-ul nostru. Eu vă spun că aceasta pur și simplu nu este 
adevărat, deoarece transfecțiunea prin definiție aceasta face. Dacă folosim această tehnologie să 
modificăm genetic porumbul și cartoful și orice legumă, de ce nu ar face același lucru și unui om? 
Afirmația lor nu are nici un temei științific.  

Dacă ne uităm la definiția termenului transfecție, vom vedea că spune că este posibil să 
modifice ADN doar temporar sau permanent. Adică, în momentul în care este primit în celulă și 
modifică nucleul, există posibilitatea ca acesta să devină atât de stabil încât se multiplică, nucleul 
se divide, și atunci acest ARN modificat se înmulțește. Acum este o parte permanentă a genomului 
tău. Acesta este un risc real care există. Deci poate fi temporar sau permanent și nu am ști acest 
lucru nici ani de zile de la vaccinare.  

Așa că, iată-ne aici. Avem ceva care ne poate altera genomul. Este o posibilitate. Și încă 
ceva, dacă alterează genomul, care ar fi efectele în timp? V-am spus mai devreme unele efecte 
adverse, dar trebuie să înțelegem că este vorba de o piesă sintetică de ADN sau ARN, care poate fi 
preluată în genom. E deci o piesă sintetică, nu e din natură și dacă ne uităm la decizia Curții 
Supreme de Justiție referitor la ARN și ADN sintetic, acestea pot fi patentate. Patentele au pro-
prietari. Ce înseamnă asta pentru noi? Ce se întâmplă dacă acestea sunt asimilate în genom? Asta 
înseamnă că Moderna sau Fundația Bill și Melinda Gates sau Departamentul de Apărare, toți 
aceștia care sunt implicați în aceste patente de invenție vor fi practic proprietari pe o parte din 

genomul nostru? Este o posibilitate, trebuie să știi asta. 
Asta a fost doar o parte din componentele acestui vaccin, doar una. Să mergem la a doua. A 

doua componentă al acestui vaccin este enzima Luciferoza. Au denumit-o cu marcă de înre-
gistrare patentată Luciferoza. Nu îmi place numele acesta. Au denumit-o Luciferoza, pentru că are 
proprietăți bioluminiscente, adică poate produce lumină și asta ar fi sub pielea ta și nu o poți 
vedea. Ideea cu Luciferoza este că vor să se asigure că te-ai vaccinat, nu au încredere în istoricul 
medical scriptic, nu au încredere în tine care spui că ai fost vaccinat, vor să fie siguri și vor să fie 
siguri că a avut loc o transfecțiune de succes în corpul tău.  

Deci când primești în vaccin Luciferoza, dacă ai un iPhone sau o aplicație din iPhone, poți 
scana pe acea parte a pielii unde te-ai vaccinat și îți va da un cod digital, o impresie digitală, o 
amprentă digitală, ceva care să ateste că tu ai fost vaccinat. Acesta este registrul tău de vaccinare 
și totodată îți alocă un  ID, un număr, asemănător CNP-ului, un cod de bare, un brand, un tatuaj, 
oricum vrei să îi spui, e același lucru. Ai devenit acum ca un produs, proprietate a celui care a 
patentat ARN-ul din vaccin, care acum face parte din tine ființial pe veci.  

Deci avem asta. Ultima componentă pe care am menționat-o e hidrogelul. Hidrogelul este 
o invenție a DARPA (prescurtat în română DAPCA), Departamentul Agenției de Proiecte de 
Cercetare Avansată a Statelor Unite. Agenția aceasta e o combinație între Departamentul Apărării, 
Pentagonul și Guvernul SUA. Ei vin cu tot felul de invenții din acestea fantastice. Una dintre ele 
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este hidrogelul. Puteți cerceta așa ca idee pe Youtube ca să vă faceți o idee. Profusa este o com-
panie care o produce, la fel și DARPA.  

Hidrogelul e nanotehnologie. Roboței microscopici, iar acești roboți se pot dezasambla, 
reasambla, asambla în multe lucruri diferite. Acest tot unitar al roboților aceștia de dimensiuni 
nanometrice au capacitatea de a se conecta și uni cu inteligența artificială, probabil prin 5G. 
Aceasta înseamnă că acum acest om vaccinat se poate conecta pe sine cu telefonul său inteligent, 
se poate conecta la cloud și cu orice alt device inteligent conceput cu acest scop.  

Odată creată această conexiune, rămâne activă 24 de ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 
zile/an. Gândiți-vă la asta. Gândiți-vă că instantaneu aceasta ne va schimba intimitatea, ne va 
schimba imediat autonomia și ne va afecta numaidecât libertatea. Nanoroboții pot aduna date 
precum nivelul de glicogen din sânge, nivelul de oxigen, presiunea arterială, ok, sună bine. Dar de 
asemenea poate detecta și multe alte lucruri. Ei spun că poate recepta emoțiile tale, ciclul tău 
menstrual, activitatea ta, dacă ai căzut, nutrienții din corp, dacă ai luat medicamentele prescrise. 
Are potențialul de a detecta dacă ai luat anumite droguri, are potențialul de a vedea tot ce se 
întâmplă în corpul tău.  

Și toate aceste informații unde merg? Această problemă nu a fost adresată. Cine protejează 
această informație? Poate fi măcar protejată în vreun fel? La ce o folosesc? Sunt întrebări foarte 
serioase. Acestea toate se vor prezenta ca făcând parte din următorul vaccin. 

Un alt lucru de știut este că cu această tehnologie, nanotehnologia, sau hidrogel, conec-
tabilă la inteligența artificială prin internet 5G, vei fi ca un telefon. Poți trimite mesaje, poți scrie, 
poți căuta ce vrei, dar în același timp poți și primi mesaje și răspunsuri. Asta înseamnă că am 
putea și primi informație. Ce fel de informație s-ar întoarce înapoi în noi? Ne va afecta starea de 
spirit, comportamentul? Ne va afecta modul de gândire sau memoria, amintirile? 

Eu văd atât de multe lucruri greșite și periculoase cu acest nou tip de vaccin și văd că nu se 
discută despre aceste lucruri, în nici un caz pe canalele importante de informare și mie mi se pare 
că aceste companii ne mint cu nerușinare când ne spun că nu ne pot afecta ADN-ul, pentru că prin 
definiție, tehnologie pe care o folosesc ei, asta face, modifică ADN-ul. Trebuie să ne gândim la 
aceste lucruri și să dezbatem această problemă. Chiar vrem să trecem de la oameni 1.0. la 2.0.?  

De asemenea, în spatele acestor vaccinuri se ascund nume mari. Întotdeauna vei vedea 
Departamentul Apărării al SUA, uneori DARPA și vedeți Fundația Bill și Melinda Gates peste tot.  

Să ne uităm puțin la aceștia din urmă. Să vedem care sunt „valorile” acestui om. El provine 
dintr-o familie unde se practica eugenia. Ce este asta? Controlul populației, adică sunt prea mulți 
oameni pe pământ. E bine de știut. A fost înregistrat într-o emisiune live în care spunea cu gura lui 
că: „dacă facem o treabă bună cu vaccinurile putem reduce populația lumii cu 10-15%.” Cine 
rămâne și cine se duce? Cine e el să decidă? Care e motivația lui? Deja îi știm istoricul familiei sale.  

Ce mă îngrijorează foarte mult e că DARPA, această agenție militară, cât și Fundația Bill și 
Melanda Gates sunt foarte interesați într-o tehnologie numită Extincția Genelor și este exact ceea 
ce pare. Folosind mutații genetice, precum cele care vor fi generate după acest vaccin, prin 
transfecție, poți extermina o rasă întreagă de pe fața pământului. Ei propun să folosească asta 
împotriva țânțarilor în Africa. Și oameni buni, dacă putem face asta unei specii de insecte, o putem 
face unei specii de animale, o putem face și împotriva unei rase umane. 

Ridic această problemă pentru că dacă aceste agenții care sunt în spatele vaccinurilor, sunt 
de acord cu așa ceva, ai încredere în ei când vine vorba de sănătatea ta, când vine vorba de familia 
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ta, de copii tăi? Alt lucru e că ne grăbim să scoatem vaccinul în producție. Care e motivația? Că rata 
de mortalitate din cauza covid-ului până acum e sub rata anuală de mortalitate la gripa comună! 
Totul este exagerat de presă. Câți oameni cunoști personal care au murit de Covid-19? 

Trebuie să ne gândim foarte serios la toate lucrurile acestea.  
Și nu în ultimul rând, cel puțin în SUA, așa e legea, că dacă pățește cineva ceva ca urmare a 

vaccinării, mutilare, moarte, orice, producătorul nu poate fi tras la răspundere, statul este cel care 
decide dacă și cu cât despăgubește din buget. Deci tu nu ai posibilitatea unui recurs și ei fac tot 
profitul mai departe, așa că nu există nici o motivare ca să le facă sigure oricum.  

Încă un lucru legat de faptul că avem o lege care spune că ne pot vaccina forțat, că vrem, că 
nu vrem, oricând. Nu pot face aceasta dacă există un tratament pentru Covid-19, cum s-a de-
monstrat iarăși și iarăși că este 100% eficace hidroxiclorochina în combinație cu azitromicina, 
vitamina C și Zinc. Doctorii patrioți și cu conștiință din întreaga lume sunt cenzurați legat de acest 
tratament, pentru că dacă există un tratament, atunci nu ne pot forța cu acest vaccin.  

Trebuie să spun aceasta pentru că vă întreb, care poate fi motivația pentru a face acest 
lucru? Chiar este spre sănătatea noastră? Ca medic specialist, nu văd cum toate acestea pot fi în 
adevăratul interes al sănătății populației lumii. Cred că există o altă motivație.  

Chiar vrei să devii om varianta 2.0.? Nu cred că va fi fantezia prezentată prin filmele Sci-Fi. 
Trebuie să cercetăm aceste lucruri și să nu fim indiferenți și să ne unim vocile pentru că oamenii 
aflați la putere nu ne apără interesele. Împreună însă avem toată puterea. Vă încurajez așadar să 
gândiți critic, adunați-vă și spuneți nu. Nu acestor experimente pe oameni, nu la invadarea intimi-
tății, nu cenzurii. Fiecare dintre noi suntem ființe umane, libere, suverane și trebuie să ne recâș-
tigăm drepturile.  

Vă mulțumesc. 


