
Wellness Στρατηγική

ΠΕΡΙ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 90% 

ΚΑΙ 
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Συνέχεια και από παντού ακούω: «Καλή υγεία να ΄χουμε!» ...

Φροντίστε για εσάς και τους αγαπημένους σας!

Οι πληροφορίες που ακολουθούν, θα ακουστούν απίστευτες σε τέτοιον βαθμό, ώστε θα 
θέλατε, να είναι ψέμα! 

Εγώ θα σας κατανοήσω απολύτως, γιατί και εμένα μου φάνηκαν απίστευτες όταν τις 
πληροφορήθηκα  πριν από χρόνια. 
Και ακόμα και σήμερα, θα ήθελα όλο αυτό που συμβαίνει, να μην είναι αλήθεια! Θα 
ήθελα όλα αυτά να είναι μόνο εφιάλτες, από τους οποίους να ξυπνήσω τώρα!

Αλλά 
στρουθοκαμηλίζοντας, 
α) η πραγματικότητα θα παραμένει ζοφερή, 

β) μη μπορώντας έτσι να βοηθήσω ούτε τον εαυτό μου, αλλά ούτε και κανέναν άλλον!



Γι' αυτό, πιο πολύτιμο για μένα είναι 
- η Αλήθεια - και 
- η αντιμετώπιση της πραγματικότητας. 
Αλλά για να μην βγάλουμε λανθασμένα συμπεράσματα, ας αφήσουμε 
τα ίδια τα γεγονότα να μιλήσουν!  
Με αυτόν τον τρόπο, ο καθένας θα μπορέσει - εφόσον είναι λογικός - να λάβει σοβαρά 
υπ' όψην του την κατάσταση που επικρατεί - εάν βεβαίως το θέλει! 
Μόνον έτσι, θα είναι σε θέση να πάρει τα κατάλληλα μέτρα, προστατεύοντας τον 
εαυτό του και τους αγαπημένους του - εάν βεβαίως το θέλει!

1. Γεγονός: Πρόγραμμα για μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά 90% !

Αποτελεί πραγματικότητα και χρηματοδοτείται από τον πιο πλούσιο άνθρωπο στον 
κόσμο - ο Bill Gates. Το έχει δηλώσει δημοσίως,  χωρίς ίχνος ντροπής!

- Ο Bill Gates θέλει δισεκατομμύρια νεκρούς, μέσω εμβολίων και προγραμμάτων 
ιατροφαρμακευτικής αγωγής, τα οποία είναι προσανατολισμένα προς αυτήν την 
κατεύθυνση! http://www.youtube.com/watch?v=WUJMR3BUm2s&feature=relmfu

Bill Gates:  Μείωση της ανθρωπότητος, διά μέσου των εμβολίων!
http://www.youtube.com/watch?v=T9vZLlJhI7o&feature=related

Ερώτηση: Τί θα γινόταν, αν αυτά τα λόγια τα εκστόμιζε ένας φτωχός μανιακός;
Απάντηση: Θα δικάζετο και σίγουρα θα βρισκόταν στην φυλακή με ενδεχόμενη θανατική 
ποινή. Και αυτό θα συνέβαινε, γιατί οι νόμοι της χώρας στην οποία διαμένει, 
καταδικάζουν κάθε άνθρωπο που προπαγανδίζει πόλεμο, ή πρακτικές μαζικής 
εξόντωσης των ανθρώπων! Δηλαδή μιλάμε για μία προφανή τρομοκρατία! Εάν είχε 
γλυτώσει την φυλακή, σίγουρα θα είχε εγκλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα!

Αλλά επειδή αυτές τις θέσεις τις εκφράζει, όχι φτωχός - αλλά ο πιο πλούσιος μανιακός 
του κόσμου, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο:
- Ο ίδιος θέλει να καταδικάσει σε θάνατο, όσους διαφωνούν με την δική του 
προπαγάνδα, υπέρ της μαζικής εξόντωσης των ανθρώπων!

http://www.youtube.com/watch?v=T9vZLlJhI7o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WUJMR3BUm2s&feature=relmfu


Πώς αλλοιώς μπορεί να χαρακτηρισθεί όλο αυτό, εκτός από προφανή τρομοκρατία!

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, πως θα μπορούσε να ''φιγουράρει'' σε περίοπτη θέση, 
στο κάδρο των σφαγέων της ανθρωπότητος όπως ο Χίτλερ και ο Στάλιν! Αυτοί οι 
νοσηροί τύποι, εξόντωσαν (άγνωστο πόσες!) δεκάδες εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ ο 
Bill Gates, ζητά την εξολόθρευση του 90% του ανθρώπινου πληθυσμού της γης! 
Τα συμπεράσματα δικά σας! ...
- Η νέα παγκόσμια τάξη και το πρόγραμμα εξολόθρευσης του 90% του παγκόσμιου 
πληθυσμού! http://www.youtube.com/watch?v=qdJ26mfzucQ&feature=related

2. Γεγονός: Κυριαρχία ιδέας, ''Μείωνε, μείωνε''!

Η επικρατούσα ιατρική, άρχισε να δημιουργείται στην αρχή του προηγουμένου αιώνος. 
Όχι βέβαια, με σκοπό την διαφύλαξη και αποκατάσταση της υγείας των ανθρώπων, 
αλλά για να υπηρετεί τα συμφέροντα της φαρμακοβιομηχανίας. Η αρχή ετέθη από 
Carnegie, Rockefeller και άλλους, οι οποίοι απέκτησαν 
την πιο επικερδή επιχείρηση στον κόσμο! 
Το μόνο που δεν θέλουν αυτοί, είναι να γίνετε καλά ! 
Γιατί αν γίνεστε καλά, υγιείς - παύετε να είστε πελάτης και η αγορά τους καταρρέει. 

- Rockefeller: Ας μειώνουμε την ανθρωπότητα! Σκoτώνετε τους γέρους και 
δηλητηριάζετε τα παιδιά! 
http://www.youtube.com/watch?v=C3t8BC8XyTg&feature=related

Ερώτηση: Ο οποιοσδήποτε συμφωνεί με αυτόν, είναι καλοδεχούμενος από αυτόν ; 
Δηλαδή αν εγώ πάω στο γραφείο του και του πω «δώσε μου πέντε εκατομμύρια κι εγώ 
θα βρω τρόπο, να εκτελέσω πέντε εκατομμύρια ανθρώπους!» 
- Τί γνώμη έχετε; Θα μου τα δώσει ή όχι ;

3. Γεγονός: Αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται πρωτίστως, 
διά μέσου των ... γιατρών!
Θάνατος, διά μέσου γιατρού! (Death By Doctor) 
http://www.youtube.com/watch?v=8JF7TcPsmvI
Γεγονός:  Αναφέρει ο γιατρός Dr. Peter Glidden, πως σύμφωνα με την υπηρεσία 
περίθαλψης στην Αμερική, 15000 ασθενών θανατώνονται ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ διά μέσου 
γιατρών! Και κανείς δεν πάει στην φυλακή. Dr. Peter Glidden: «Μία ομάδα τρομοκρατών 
με τα αεροπλάνα, σκότωσαν 3500 άτομα κι εμείς πήγαμε σε πόλεμο! 
Όμως - 15000 άνθρωποι θανατώνονται - κάθε μήνα (!)
διά μέσου γιατρών - και κανείς δεν κουνά το δάχτυλό του!»

Η πρώτη αιτία θανάτων στην Αμερική είναι οι MDs (οι γιατροί)!
(Number one killer of Americans - Dead Doctors Don't Lie)
http://www.youtube.com/watch?v=qwIHZDNBAi4&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=qwIHZDNBAi4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8JF7TcPsmvI
http://www.youtube.com/watch?v=C3t8BC8XyTg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qdJ26mfzucQ&feature=related


Εδώ είναι ως έγγραφο η παρούσα έκθεση των Αμερικανών Ιατρών:
www.cancercureclinic.info/0002_Wellness-Strategy/death_by_medicine_en.pdf 

Ερώτηση: Εάν στην Αμερική συμβαίνει αυτό, τότε τί μπορούμε να υποθέσουμε για 
άλλες χώρες;

Δεν σας μοιάζει όλο αυτό, σαν ένας μυστικός σιωπηλός πόλεμος, στον οποίον δεν 
ακούγεται «μπαμ», αλλά πεθαίνουν άνθρωποι!

Ερώτηση: Δεν αξίζει μετά από όλα αυτά, να σκεφτεί ο άνθρωπος και να προσπαθήσει 
να αποκτήσει ιατρική ανεξαρτησία; Τουλάχιστον να προσπαθήσει! Και ό,τι καταφέρει!

Σύμφωνα με την έκθεση επίσημης επιτροπής γιατρών των Η.Π.Α. οι οποίοι προέβησαν 
σε δωδεκαετή στατιστική έρευνα, κατέληξαν στο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ συμπέρασμα, πως η 
χημειοθεραπεία δεν ενεργεί, σε ποσοστό 97%! Το υπόλοιπο 3% δεν είναι θεραπευμένο, 
απλώς παρουσιάζει συμπτώματα. Η κατάσταση λέγεται «remission» και σημαίνει πως η 
αρρώστεια τελεί εν «υπνώσει». Όταν «αφυπνισθεί», ακολουθεί θάνατος από καρκίνο!

Έχω μία ερώτηση: Εάν αυτά είναι τα γεγονότα, τότε γιατί πωλείται η χημειοθεραπευτική 
αγωγή στους ασθενείς; Η απάντηση είναι προφανής! Για λεφτά! 
Αβοήθητα θύματα θανατώνονται για κέρδος! 
http://www.youtube.com/watch?v=k_Fzwj4Zpxs

Ιδού τα γεγονότα: Στους ασθενείς δίνουν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τα οποία είναι 
γνωστό, ότι είναι καρκινογόνα! 
Αυτό σημαίνει: Και να μην είσαι άρρωστος, αν τα πάρεις – μπορεί να γίνεις!
 

1.  

Εδώ είναι το πακέτο ΤΗΙΟΤΕΡΑ
Εισαγωγή:
http://patient.cancerconsultants.
com/druginserts/Thiotepa.pdf

http://patient.cancerconsultants.com/druginserts/Thiotepa.pdf
http://patient.cancerconsultants.com/druginserts/Thiotepa.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=k_Fzwj4Zpxs
http://www.cancercureclinic.info/0002_Wellness-Strategy/death_by_medicine_en.pdf


2.  

3. 

Γεγονός: Καρκινογόνες ουσίες!

Ήδη παρέθεσα τα γεγονότα! Χρειάζεται σαφέστερη απόδειξη από αυτό; 

Αυτές οι πληροφορίες, έδωσαν απαντήσεις σε κάποια από τα ερωτήματά σας;

Αν αυτές οι πληροφορίες αποκάλυψαν μπροστά σας, κάποιους από τους τρόμους με 
τους οποίους έχει συνυφανθεί η ζωή σας  και αν στάθηκαν ικανές, στο να  σας 
βοήθησαν έστω και λίγο, για να πάρετε μέτρα, τουλάχιστον για σας και τους 
αγαπημένους σας, έχω να σας πω το εξής!

Μην απελπίζεστε, υπάρχει Ο Θεός και στηρίζει! Αλλά και εμείς από την πλευρά μας, 
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έστω και λίγο την νοημοσύνη μας, καταβάλλοντας κατά το 
ανθρώπινο μία 
προσπάθεια = συνέργεια με Το Θεό!

Νομίζω πως αυτές οι πληροφορίες θα σας βοήθησαν να δείτε, το πόσο απαραίτητο 
είναι, να αποκτήσει ο άνθρωπος 

ιατρική ανεξαρτησία
- τουλάχιστον, αξίζει να προσπαθήσει και ό,τι καταφέρει!

Το μόνο πράγμα που απομένει, είναι - να μάθετε - ΠΩΣ;

ΠΩΣ; = Αυτό είναι το πιο ακριβό ζήτημα της εποχής μας:



Πώς να λάβουμε μέτρα;
Πώς να κάνουε το ένα ή το άλλο πράγμα;
Πώς να επιτευχθεί τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό ιατρική ανεξαρτησία;

Για αυτά θα ενημερωθείτε στην επόμενη διάλεξή μου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες - επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.cancercureclinic.info 
και κατεβάστε από εκεί (δωρεάν) την επόμενη μελέτη μου
- Η Πανάκεια -
Δίνει μια γενική επισκόπηση ακριβώς επάνω σ’ αυτό το θέμα.

Ναι, γνωρίζω εκ πείρας ότι
α) Μερικοί θα προσέλθουν με κατανόηση - και θα λάβουν μέτρα
β) Άλλοι - όχι. Αυτοί είναι τα αναπόφευκτα θύματα αυτού του σιωπηλού πολέμου, στον 
οποίο είμαστε εμπλεκόμενοι όλοι – χωρίς να μας ρωτήσουν αν το θέλουμε ή όχι.

+ πατήρ Ιωάννης Vasilevski, καθηγητής πανεπιστημίου-ερευνητής.

http://www.cancercureclinic.info/

