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Tisztelt Szenátortársaim, 

                    Három éve egy valódi tömeggyilkossági kampányt élünk át világszerte, akár 

állítólagos világjárványok és a küszöbön álló szükségszerűség révén, hogy embereket megölő, 

nem tesztelt vakcinákat kell beadni; akár háborúk révén, amelyek csökkentik a világ népességét, 

de elmozdítják a nemzetközi politikát, átrendezik a hatalmi pólusokat és megváltoztatják a 

határokat. Amíg nem éltük meg, hogy akár a földrengések igény szerinti előállítását is megéljük, 

ami valójában a világ nagyhatalmainak támadása Törökország ellen, akiknek teljesen 

ellenszenves, hogy Recep Tayyip Erdoğan, a török elnök a helyükre tette őket. Mi több, az 

ukrán-orosz háborúban betöltött semlegességi és közvetítői pozíciója mélyen megzavarta őket, 

különösen mivel Törökország a második legnagyobb katonai erő a NATO-n belül. A svéd NATO-

csatlakozást blokkoló álláspontja, és különösen a Davosban elmondott beszéde, valamint az a 

gesztusa, hogy Schwabbal dacolva a sajtókonferencia közepén kisétált, nem maradt észrevétlen 

a világ vezetőinek rideg, kemény világában. De senki sem gondolta, hogy szükség van arra, hogy 

emberek haljanak meg, ennyi ember és ilyen aljas módon. És ez csak egy figyelmeztetés, mert 

nem ez volt Törökország legnépesebb területe. 

                   150 utórengés egy pusztító földrengésből, a második nagyobb mint az első, kitörés 

pont nélkül, mivel a területet mesterségesen stimulálták. A geológiai fegyverek már régóta 

léteznek, eddig túl sok áldozat nélkül használták, valószínűleg kísérletekhez. Most élesben is 

bevetették. Ha figyelmesen megnézzük a törökországi csővezetékek térképét, láthatjuk, hogy 

Törökországot gáz- és olajvezetékek szelik át, ami tulajdonképpen az egyik cél: a 

megsemmisítésük. Az úgynevezett földrengés bekövetkezése előtt 10 másodperccel azonban a 

törökök elzárták ezeket a vezetékeket. Ezenkívül 24 órával a földrengés előtt 10 ország vonta 

vissza nagyköveteit Törökországból. Öt nappal a földrengés előtt a román külügyminisztérium 

utazási figyelmeztetést adott ki a román állampolgárok számára Törökországban, bár nem volt 

veszély, ahogy más országok is tették. Az emberek megölése érdekeiket szolgálta. Az összes 

tévécsatornán látható térképek azt mutatják, hogy nem volt epicentrum, hanem egy több ezer 



földrengéssel járó vonal. A török titkosszolgálatok egy lehetséges "bűnös beavatkozást" 

vizsgálnak (vagyis egy másik állam részvételét az első rengés kiváltásában), ami később a térség 

tektonikus lemezeinek destabilizálódása után láncreakcióként következett be. 

                            Teljesen világos, hogy Erdogan elnököt bátorságáért, méltóságáért és 

becsületéért, valamint az Orosz Föderációhoz való közeledéséért, valójában a semlegesség és a 

békéért való közvetítés álláspontjáért büntették meg. Ezenkívül el akarják terelni az emberek 

figyelmét Ukrajnáról, ahol már számos ország képviselői elkezdtek hangoskodni a Zelenszkij 

elnök önkényuralma és parancsai ellen, mintha ő uralkodna a világon, és valakinek kötelessége 

lenne fegyvereket küldeni és részt venni a háborújában, egy olyan háborúban, amelyben saját 

népét áldozta fel és az egész országát tönkretette. Bárkit, aki a békéről beszél, minden oldalról 

ostoroznak és támadnak. Ez történt Romániában is, amikor elindítottuk a " Románia 

Semlegessége. Bukaresti Béke." Mindannyian lecsaptak rám, így most, egy év háború után, 

szinte mindegyikük azt mondja, amit én a kezdetektől fogva mondtam és támogattam, és az 

ötletek szerzőségét követelik. Plagizátorok. Farizeusok. Árulók. Miattatok haltak és halnak meg 

emberek, mindannyiótok kezéhez több millió ember vére tapad, akiket a világot uralni jött 

bolondok érdekeiért öltek meg. 

                         Sajnos, Romániában a vezetés szintjén csak hozzá nem értő, ostoba, plágiumot 

elkövető, tolvajok, rablók, bűnözők, gyávák, árulók vannak, és a lista folytatható. Ezek az 

inkompetensek, akiket a külföld a támogatásukban és Románia kárára szerzett kiemelkedő 

érdemeikért jutalmaz, jelenleg megpróbálják Romániát semleges, szuverén államból szolgalelkű 

és támadó állammá változtatni, amelyen keresztül egyes nagyhatalmak háborús akcióikat 

gyakorolhatják, és a románokat mások érdekeinek ágyútöltelékévé tehetik. Árulók, megállítunk 

titeket, bármi áron és kockázatot vállalva. Hagyják szuverénnek és semlegesnek Romániát! 

Minket nem érdekelnek senki háborúi. Mindig is megvédtük a nemzetünket és a földünket, és 

soha nem támadtunk meg senkit, ahogyan tudnotok kéne, hogy mindig a vesztes oldalon 

álltunk, még akkor is, ha az az oldal győzött. Mindig is fizettünk. ELÉG! ITT A HATÁR! ROMÁNIA 

FENNTARTJA SEMLEGESSÉGÉT, BÁRMIT IS ÍGÉRTETEK, ÁRULÓK! KÖTELESSÉGÜNK FENNTARTANI 

A JÓSZOMSZÉDI KAPCSOLATOKAT A TÉRSÉGBEN, BÁRKI BÁRMIT IS KÉRJEN TŐLETEK! HA NEM 

VAGYTOK KÉPESEK MEGVÉDENI A BÉKÉNKET, MÁRPEDIG NEM VAGYTOK AZOK, AKKOR 

TÁVOZZATOK, VAGY MI TAVOLITUNK EL TITEKET! 

                        Számomra teljesen világos, hogy a dolgok nemzetközi szinten elszabadultak, az 

őrültek Istent játszanak, és szerintem megnyerték a játékot. Mert ezeknek az őrülteknek és 

pszichopatáknak, akik háborúkat és kataklizmákat produkálnak nem hagyományos 

fegyverekkel, mi emberek csak számok vagyunk, akiktől megszabadulhatnak. Elengedhetetlen, 

hogy a nemzetek, a világ népei együttesen felkeljenek, felébredjenek kényelmünkből és 

gondtalanságunkból, és 1848-hoz hasonlóan megkezdjék a felszabadító harcot a pszichopaták, 

az őrültek igája alól, akik elvették a boldogságunkat és a gyönyörű világot, amelyben éltünk. 

Ezért kérek mindenkit, aki még mindig Isten és nem a Sátán világában akar élni, hogy álljon fel a 

harcban, a világméretű lázadásban, hogy mindannyian felszabaduljunk és elpusztítsuk ezeket az 



ellenségeket, mert ebben a pillanatban TÖRVÉNYES VÉDELEMBEN ÁLLUNK. VEGYÉTEK LE A 

KARMAITOKAT TÖRÖKORSZÁGRÓL, VEGYÉTEK LE A KARMAITOKAT ROMÁNIÁRÓL! VEGYÉTEK LE 

A KARMAITOKAT ISTEN NÉPÉRŐL! 

                   FIGYELMEZTETÉS A VILÁG PSZICHOPATÁINAK: HA NEKTEK SZÜKSÉGES HOGY AZ 

EMBEREK MEG HALJANAK, NEKÜNK IS SZINTÉN SZÜKSÉGES, HOGY TI HALJATOK MEG. MINDEN 

VAGY SEMMI! SZEMET SZEMÉRT ÉS FOGÉRT A FOGAKÉRT! A MEGTORLÁS TÖRVÉNYE! 
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