HIRLEVÉL AZOKNAK, AKIK NEM A MULANDÓ ÉLETET AKARJÁK MEGHÓDÍTANI
ÉS A LEHETETLENT TARTÓSÍTANI, HANEM AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT
„Ha … a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség!”
Minél jobban látjuk a sötétséget, annál nagyobb szívünkben a világosság.
A Szűzanya üzenete 2020. március 25-én Mirjana Soldo látnok által
„Gyermekeim, engedjétek meg, hogy Isten szóljon a szívetekhez, mert a sátán
uralkodik és el akarja pusztítani az életeteket és a földet, amelyen jártok.”

Kedves Testvérek!
A magyar parlament ez év nyarán a COVID 19 oltások kötelező tétele miatt
módosította az 1997. évi CLIV (154-es) egészségügyi törvényt, ami 2021-től
lép érvénybe. Minderről a média nem tájékoztatta a közvéleményt. Miért e
nagy hallgatás? A válasz a törvényben van.
Idézetekkel ismertetem a törvény lényegét és teljes elérhetőségét az alábbi
bevezető után:
Muszáj annyira informáltnak lennünk, hogy ne tévesszenek meg minket!
Tájékoztatás nélkül az emberek nem tudják felfogni ennek a törvénynek a
súlyát, és így a megoldásra sem tudnak felkészülni. Van kiút!
A törvény szerint, ha a kötelezőoltást valaki megtagadja, akkor az erőszakkal is
beadható. Maga a törvény szó szerint elismeri, hogy a védőoltástól az ember
súlyos egészségkárosodást szenvedhet, megrokkanhat vagy meghalhat.
(Nincs a törvényben, de megemlítem, hogy egészségkárosodás, rokkantság,
haláleset 3 hónap után, de 3 éven belül következhet be, így nem lesz könnyű
bizonyítani, hogy ennek oka maga az oltás volt.)

Hiteles forrás szerint (https://www.youtube.com/watch?v=BoByzNw44vs) az
oltás a következőket tartalmazza:
• Génmódosító anyag, ami a mesterséges intelligenciával összeköt. Ez
megváltoztatja azt, amik vagyunk, az embert újraprogramozza ("Ember
2.0").
• Egy Luciferase nevű fényvisszaverő anyag, ami által elektronikusan
ellenőrizni lehet, hogy ki az, aki már belett oltva. Ha ez megtörtént, kap
egy számsort, és így módosított emberként egy robotszerű termék lett.
• Egy a nanorobotnak nevezett olyan anyag (mikroszkopikus robotokat
tartalmazó hydrogel), ami információk tárolására, hordozására képes, és
ami okos eszközökkel össze tud kapcsolódni. Így magára az emberre is
közvetlenül hatni tudnak, így a szabadsága megszűnik.
Mielőtt idézem a törvény lényegét, röviden az alábbiakat kell tudni:
A világot egy kb. 12 nagy-családból álló dúsgazdag csoport irányítja, akiknek
emberei mára a világ minden országában jelen vannak, így a politika, média,
vallás, gyógyszergyártás, stb. köreiben. (Nem az amerikai állam, hanem az ő
kezükben van a törvénytelenül megszerzett FED, ami így nem tekinthető az
amerikai állam nemzeti bankjának nyilvánvalóan.)
A fenti háttérhatalom a politikában semmilyen oldalon nem áll, pontosan
mondva minden oldalon, pl. így a hagyományosan nevezett jobb és baloldalon
is. Hosszú idő alatt szinte minden párt vezető köreibe és így az országok
parlamentjeiben is beépültek. Céljuk a pártok közötti ellenségeskedés
fenntartása, hogy háttérben maradva az emberek ne velük, hanem egymással
foglalkozzanak. Így érthető az, hogy a fenti törvényt a magyar és más országok
parlamentje is elfogadta, vagy már előkésztette, bár van még kivétel is. Az egyik
ilyen ország Kanada, ahol azt iktatták törvénybe, hogy az oltások és sok minden
más kötelezővé tétele bűncselekmény.
A világon a médiát a fent említett 12 családból 4 család tartja kézben rejtett
módon, fizetett alvállalkozói útján minden politikai oldalon, és az ilyen rejtett
központi irányítás az oka annak, hogy bizonyos céljaikat, amelyek egy
diktatórikus világkormány létrehozását szolgálják, azonosan tálalnak, vagy
elhallgatnak. (Persze van pár független hírközlés, de ez nagyon kevesekhez jut
el.)
Vezetőink egy része úgy viselkedik, mint egy biorobot, anélkül, hogy tudnának
róla. És a rájuk szavazók látják ezt?

A nemzetek elleni offenzívát – így az oltások kötelezővé tételét - mesterséges
intelligenciával vezénylik (Lásd lehetőségeit:
https://www.valaszonline.hu/2020/08/24/tilesch-gyorgy-mestersegesintelligenciainterju/?fbclid=IwAR19fdeVvHqF6mr_pJTON3g8dsf2273fghKHM6_aLuge9FRuz
KHK2X8jJJs)
Bill Gates a fentiekre alapozza a már ismertetett nyilatkozatát:
„Az emberek úgy csinálnak, mintha lenne választási lehetőségük. De nincs
választási lehetőség! A normális élet akkor fog helyreállni, ha a világ nagy
részét BEOLTOTTUK!”
Az 1997. évi CLIV (154-es) egészségügyi törvény módosításának teljes szövege
itt olvasható, pontosabban nem egészen, mert el van rejtve. Hiába másolod ki
az új törvény webcímét, a link újabb rákattintásakor mindig a régi jön be. Előbb
kattints az alábbi linkre: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.tv,
majd fent, jobboldalt kattints az alábbi szövegre, hogy célhoz érj: Váltás a
jogszabály következő időállapotára (2021.I.1. - 2021.V.25.)
A teljes törvény (ami 12-es betűmérettel 230 oldal) bevezetése a fentiek miatt
minimum álszentnek mondható.
Néhány kiemelés a módosított törvényből:
56. § - ból
a) az egészségügyi államigazgatási szerv
aa) az egyén személyes szabadsághoz való jogainak gyakorlását az e
törvényben foglaltak szerint korlátozhatja,
ab) a betegek jogait az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja,
ac) a természetes és jogi személyeket, továbbá a jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezeteket az e törvényben meghatározott intézkedések
tűrésére, illetve megtételére kötelezheti;
b) a kötelező járványügyi intézkedést foganatosító egészségügyi szolgáltató a
betegek jogait az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja.

(3) Kötelező járványügyi intézkedés foganatosításához nincs szükség a beteg
beleegyezésére, azonban a beteget - az eset körülményeihez képest - ekkor is
megilleti a tájékoztatáshoz való jog.
(4) Az 57-74. §-ok alkalmazásában fertőző betegen a fertőző betegségre gyanús
személyt is érteni kell. Fertőző betegségre gyanús személy az, aki a miniszter
rendeletében meghatározott fertőző betegségben szenvedő személlyel, annak
használati eszközével, váladékával érintkezett, illetve a fertőzés terjedési
módjából adódóan feltételezhető, hogy a fertőző betegség kórokozója a
szervezetébe került.
57. § -ból
(2) A miniszter rendeletben határozza meg azokat a fertőző betegségeket,
amelyek esetében
a) életkorhoz kötötten,
b) megbetegedési veszély esetén, illetőleg
c) külföldre történő kiutazás esetén a kiutazó költségén
kötelező védőoltás elrendelésének van helye.
(3) A miniszter egyes munkakörökben való foglalkoztatás feltételeként a
munkáltató költségére védőoltási kötelezettséget írhat elő.
(6) Védőoltás kizárólag az egészségügyi államigazgatási szerv által
engedélyezett oltóanyaggal és az engedélyező okiratban szereplő céllal és
feltételekkel végezhető.
58. § -ból
(2) Az elhalasztott kötelező védőoltást a halasztásra okot adó körülmény
megszűnését követően haladéktalanul pótolni kell.
(7) Ha a védőoltás igénybevételére köteles személy e kötelezettségének
írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a
védőoltást elrendeli. Az egészségügyi államigazgatási szerv közvetlen
járványveszély fennállása esetén - a veszélyhelyzet szerint meghatározott
védőoltások köre tekintetében - a határozatot azonnal végrehajthatóvá
nyilváníthatja.

(8) A védőoltás megtörténtéről igazolást kell adni.
(10) Ha a védőoltásra kötelezett személy a védőoltás adásával összefüggésben
súlyos egészségkárosodást szenved, megrokkan vagy meghal, őt, illetve általa
eltartott hozzátartozóját az állam kártalanítja.
Megjegyzés, ami a törvényben, mint oltási lehetőség nem szerepel:
(Az emberi gonoszság odáig fajult, hogy tervbe vették a szúnyogok által beoltásra
kerülő chipet. Tehát szúnyogokba is terveznek beépíteni chipet, hogy aztán
szúnyogcsípés által kerüljön bele chip az emberbe Ez ellen a jézusi emberek is
képtelenek védekezni.)
KIUTAK AZOKNAK, AKIK ÖNKÉNT NEM OLTATJÁK BE MAGUKAT:
• Az Atya menedékhelyet biztosít számunkra;
• Az Atya a kötelező oltások kivitelezését nem engedi meg;
• Az Atya megengedi ugyan az övéi erőszakos kötelező beoltását, de
semlegesíti azt a sátáni hatást, amely szerint elkárhozna az, akibe
belekerül a chip.
Az alábbi videón hallgathatjátok a törvény részletesebb ismertetését,
kommentálását és a kiutat is:
https://www.youtube.com/watch?v=wmrxlVAT4II&t=213s
A videón elhangzik a kérdés: Ugyan miért van szükség a fenti törvényre, ha
vannak olyan gyógyszerek, amelyek ebből a kisszámú betegségből 3-6 nap alatt
meggyógyítanak (45 perc 03 mp-től)?
Dr. Stella Immanuel az USA-ban egy kórházat vezet. Washingtonban tartott egy
beszédet, és nagyon erőteljesen kiállt amellett, hogy ő 350 COVID-dal fertőzött
beteget kezelt és mind a 350 ember meggyógyult, olyanok is, akik 90 év
körüliek voltak (A videón olvasható az is, hogy hogyan.) Ezt máshol és mások is
megerősítik. Dr. Pusztai Erzsébet is beszélt erről.

A videóból vegyétek ki, amit elfogadtok és vessétek el, amit nem. Aki
beszélgetni, vitázni szeretne a témáról, annak ott a fórum.
A törvényalkotásban résztvevő hatalomról:
„Az ördög az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva
gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor
hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.” (Jn 8,44)
A hamis tesztekkel (https://ujvilagtudat.blogspot.com/2020/09/90-lehet-azokaranya-akiknel-pozitiv.html#more) a törvény végrehajtását motiválják.
Mint említettem korábban: Robert Kennedy (és sok más szakember) többek
között a PCR tesztek alkalmatlanságáról beszélt, illetve arról, hogy ezekkel hogyan
hamisíthatóak meg az eredmények. Hangsúlyozta, hogy folyamatosan megváltoztatják a
halotti bizonyítványokon halál okát Covid-ra, hogy az egyre veszélyesebbnek tűnjön.
„Abban a korban éltek, amikor bizonyos ártó szellemek, ha lehet, még a
választottakat is megtévesztik!” (32/3285)
Azok a jézusi emberek – aki a hivatalos média által nem hagyják megtéveszteni
magukat - megkapják a szükséges segítséget. Az ima és a böjt nagyon fontos. A
magánimán kívül indokolt nem csak közösségi, hanem országos imamozgalmat
is indítani a környezetünkben lévő – erre nyitott - emberek tájékoztatásával.
„Nektek azzal kell foglalkoznotok, hogy hogyan tudjátok egyénileg és
közösségileg elviselhetőbbé tenni mások életét azáltal, hogy nem magatokra
akarjátok irányítani egymás szeretetét, hanem külön-külön és együtt saját
szereteteteket igyekeztek másokra irányítani. Ha nem ezt teszitek, akkor
rövid életű szekta lehet belőletek, melynek megszűnése csak idő kérdése.”
(3/219)
A téma hátterének mély megértéséhez a lenti linken elolvasható Árvai Attila
író, költő, társadalompszichológus írása (Árvai többek között a „Halálközeli
élmények magyar földön” és az „Interjú a halállal” című könyvek szerzője):
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2747208795605679&id
=100009497571817
Összeállította: Nagy Péter

