
Wellness Стратегия
Програмата За Намаляване На Човечеството с 90 %

и 
медицинската независимост

Погрижете се за вас и за вашите близки!

Информацията, която следва, ще ви прозвучи невероятно.
Даже НЯМА ДА ВИ СЕ ИСКА всичко това да е вярно.

И аз ще ви разбера напълно. 
И на мен така ми звучеше - преди години. 
И на мен МИ СЕ ИСКА – И ДО ДНЕС - всичко това да НЕ е вярно! И ДО ДНЕС ми 
се иска - всичко това да е един кошмарен сън, от който да се събудя – ЕЙ СЕГА! 
НО!
Ако заровя главата в пясъка – с това:
а) няма да превърна кошмарната реалност в кошмарен сън 
б) няма да помогна на никого нито на себе си. 
- Затова по-ценна ми е истината! 
- Затова - за да не дадем път и преимущество на погрешно мнение и отклонение 
от нея – нека да дадем път на фактите!

Така всеки ще може да се съобрази с тях – ако иска.
И да вземе мерки съобразно с тях – за себе си и своите близки – ако иска.
 

======= път на фактите =======

1. ФАКТ: 0084_PRP_Population-Reduction-Program_100-90 – Програмата За 
Намаляване На Човечеството с 90 % се пропагандира и финансира от най-богатия 
човек в света – Бил Гейтс - открито и без смущение и срам. 

Bill Gates wants a Billion Dead! Vaccines and Health Care will do the Job!
http://www.youtube.com/watch?v=WUJMR3BUm2s&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=WUJMR3BUm2s&feature=relmfu


Bill Gates: Population Reduction Using Vaccinations
http://www.youtube.com/watch?v=T9vZLlJhI7o&feature=related

Въпрос: Какво би станало, ако тези думи ги говореше един беден маниак?

Отговор: Непременно биха го затворили в затвора или осъдили на смърт – защото 
законите в страната в която живее (освен в тези щати в които няма смъртно 
наказание, а само затвор) осъждат на смърт всеки който пропагандира война, или 
масово изтребление на хора, то ест – явен тероризъм! Най-малкото биха го 
затворили в психиатрична клиника!

Но тъй като тези думи ги говори не беден, а ги говори най-богатият маниак в света 
– това означава точно обратното: Че самият той иска да подложи на смърт или да 
обяви за луди всички които не се съгласят с тази негова открита пропаганда за 
масово унищожение на хора = открит тероризъм!
- Какво е чудовището Хитлер в сравнение с него? 
- Колко милиона унищожи Хитлер – а този тук иска да унищожи 90% от 
човечеството!!! Хитлер е бълха в сравнение с него!

New World Order Plan to Kill 90% of the Worlds Population
http://www.youtube.com/watch?v=qdJ26mfzucQ&feature=related

2. ФАКТ: „Намалявай, намалявай!” 
Доминиращата медицина е започнала да се създава в началото на миналия век – 
не с цел здравеопазване, а за да обслужва интересите на фармакобизнеса. 
Началото е поставено от Карнеги, Рокефелер и др. Те изградиха най-мощния 
бизнес – лекарственният. Единственното което те НЕ искат, това е – да се 
излекувате, да ви стане по-добре, защото: АКО се излекувате, ако ви стане по-
добре – техният маркет (доход) пропада!
Рокефелер: Нека да намаляваме човечеството! Убивай старите и трови децата
Sen Rockefeller: Let's Depopulate!!! Kill the Elders and Poison the children!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=C3t8BC8XyTg&feature=related

Въпрос: ДАЛИ всеки съгласен с това е добре дошъл при него и добре приет?

3. ФАКТ: Тази Програма се привежда в действие 
на ПЪРВО място чрез ... Лекарите:
Death By Doctor http://www.youtube.com/watch?v=8JF7TcPsmvI
ФАКТ (докладва Др Питър Глидън): Съгласно Службата за Здравеопазване в USA 
– 15000 пациента В МЕСЕЦ (!) са убивани чрез медиците! И никой не отива в 
затвора! Група терористи с аеропланите убиха 3500 човека - и ние отидохме на 
война. Обаче 15000 човека В МЕСЕЦ биват убивани чрез медици – и никой не си 
помръдва пръста...

Ето го същия този филм с Български субтитри:
www.cancercureclinic.info/0002_Wellness-Strategy/Dr-Peter-Glidden_death-by-
Doctor_BG_subs.mp4 
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- ПЪРВАТА причина за смъртност в Америка, това са MDs = медиците:
Number one killer of Americans - Dead Doctors Don't Lie
http://www.youtube.com/watch?v=qwIHZDNBAi4&feature=related 

Ето го като документ този репорт на Американските Лекари:
www.cancercureclinic.info/0002_Wellness-Strategy/death_by_medicine_en.pdf 
Ето го преведен на Български:
www.cancercureclinic.info/0002_Wellness-Strategy/death_by_medicine_bg.pdf 

Въпрос: Щом това е в Америка – тогава КАКВО е в България и другаде?...
Ето защо лично аз тези медици не мога да ги нарека „лекари” – някак си от езика 
ми не се откъсва. Защото аз уважавам Лекарите. И имам много приятели Лекари. 
А тези ги наричам „медици” – за да запазя някакво уважение към професията им – 
въпреки че самите те не са отговорили=откликнали на призванието им!

Въпрос: Не ви ли прилича това на една тиха война, при която не се чува „бум”, но 
умират хора?

Въпрос: Не си ли заслужава след всичко това да се замисли човек и да опита да 
постигне медицинска независимост? Поне да се опита – и да я постигне 
доколкото успее?
 

По доклад на Американска Комисия от Лекари, изследвали статистически в 
продължение на 12 години в цял свят: 
- Химиотерапията в 97% от случаите НЕ действа!
(Уточнение: Останалите 3 % НЕ СА излекувани! Това са само случаи на ремисия! 
Това значи – след като болестта „се събуди” – следва смърт от рак.)
Въпрос: След като такива са фактите – тогава ЗАЩО се продава това на болните?
Отговор: За пари – безпомощни жертви са убивани за печалба. (Chemotherapy is 
ALL About Money - Helpless Victims Are Being Killed for PROFITS!) 
http://www.youtube.com/watch?v=k_Fzwj4Zpxs

На болните от рак се дават химиотерапевтични „лекарства”, които се ЗНАЕ че са 
канцерогени! 
ЕТО ФАКТИТЕ:

1.  

Ето листовката на Thiotepa:
http://patient.cancerconsultants.
com/druginserts/Thiotepa.pdf
Ето на Български
http://ec.europa.eu/health/docu
ments/community-
register/2010/2010031573910/a
nx_73910_bg.pdf
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2.  

3. 

По-ясно и недвусмислено доказателство от това едва ли е нужно – ФАКТ: 
канцерогени!

- Дали тази информация отговори поне на част от въпросите ви?
- Дали тази информация разкри пред вас поне част от причините за ужасите с 
които сте се сблъскали в живота ви?
- Дали тази информация ви помогна поне малко – за да вземете мерки поне за вас 
и за вашите близки?

Не се отчайвайте! Има Бог! 
НО – и ние трябва да приложим (поне малко!) ум и усилия към Божията помощ!

Дали тази информация ви помогна да видите колко необходимо е да се постигне 
лекарственна независимост в максимална степен? 
Поне да се опита човек да постигне 
медицинска независимост
– и да я постигне доколкото успее?

Wellness Стратегията ви учи: 
а) Да не чакате появата на болест, та чак тогава да тръгвате да се борите с нея, а
б) Да полагате грижи да превентирате всяка болест – преди тя още да се появи и 
преди да ви нанесе здравен ущърб!


