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BKP se připojuje k biskupům Moldávie a obrací se na pravoslavné i katolické 

biskupy: Zabraňte čipizaci  
 

Základní informace: V plánu redukce lidstva je nejsilnější složkou čipizace. Co je nutné, aby 
fungovala? Systém antén 5G. Zavádění systému 5G má kromě toho výrazně ničivý vliv na lidský 
organismus (vyvolává řadu nemocí – tzv. syndrom 5G). Příkladem je Wuhan v Číne, kde koncem roku 
2019 postavili 10 000 antén sítě 5G. Aktivizovali systém a lidé, kteří používali bezdrátové internetové 
spojení či chytré telefony, padali jako mouchy. Vše se pohotově zamaskovalo koronavirem. Následně 
byla vyhlášena plánovaná pandemie.  

Jaké měli inženýři redukce lidstva připraveno řešení? Vakcinaci! Je už známým faktem, že 
s vakcínou se do těla dostávají nejen jedovaté látky, ale dnes i nanočip. Nebezpečná je i vakcína proti 
obyčejné chřipce, a vůbec každá vakcína! 

Bylo zjištěno, že v USA se povinnost prověřovat vakcíny nedodržovala 32 let. 
(http://prekladyodlesa.sk/nadacia-billa-a-melindy-gatesovych-who-a-cdc-prestali-dostavat-vladne-dotacie-pre-
podvody-s-vakcinami?fbclid=IwAR1fuqsstRSxb2GovLTjcXiR0DXU0xpRhUkl7TNBfPE3SCCVbn7hcZ44uBI) 
Nejen proto Nejvyšší soud USA zrušil povinnou vakcinaci občanů. Hlavní příčinou je nebezpečí 
vakcinové nanočipizace!  

Je třeba, aby si lidé byli vědomi ohrožení 5G anténami, které se tyto dny ve velkých městech budují. 
Pokud by byl systém 5G zaveden, chytré telefony a bezdrátové spojení se stanou de facto vražednými 
nástroji. (https://zpravy.dt24.cz/veda/zbranovy-system-aktivovany-pred-vypuknutim-
koronaviru/?fbclid=IwAR0Ps7RTH1Ljlk894VBDCOO4YsHGRp0JpIpZWsQyWdoyNb2cHaePVISoUmY) 
Japonsko systém 5G odmítlo!  

Znakem apostaze církevních hierarchů je, že skrytě nebo otevřeně prosazují vakcinaci. Prvním 
stupněm je testování proti koronaviru. Dominikán-apostata z Kyjeva už prosazuje čipizaci veřejně a drze. 
Používá přitažlivou motivaci, jako by čipy vyřešily všechny zdravotní problémy. Ale to hlavní 
nezdůrazní, že totiž celý systém je v rukou těch, kteří chtějí snížit počet obyvatel planety o 6 miliard!!! 
Bude tedy čipizace sloužit k tvému zdraví, anebo k tvému zabití? 

Patří proto poděkování moldavským biskupům, kteří jasně vyjádřili aktuální hrozbu a vyzvali vládu i 
lid, aby odmítli vakcinaci, protože dnes už znamená čipizaci 
(https://ruskline.ru/news_rl/2020/05/20/vakcinaciya_predstavlyaet_soboi_opasnost_mikrochipirovaniya). 
Citujeme: „Vakcinace znamená nebezpečí mikročipování... Světový systém antikrista chce dostat do těl 
lidí mikročipy kvůli jejich kontrole, a to za pomocí technologií 5G... Technologie 5G ve spojení 
s některými vakcínami rozpracovanými v Číně a Itálii se stala příčinou toho, že se objevil tento virus, 
který obrátil vzhůru nohama celou planetu.“   

„Nedejte svůj souhlas k tomu, aby vám dali vakcínu, protože to je finální bod plánu satanistů-
globalistů, kvůli kterému vymysleli koronavirus a straší jím lidi. Dobrovolně vakcinovaný člověk pouští 
do svého organismu mechanismus nepřetržité kontroly. Vakcína má rovněž vliv na myšlení člověka. 
Počítač začíná člověku nařizovat, co má dělat, jak má myslet, kdy mluvit, kdy se rouhat Bohu,“ varoval 
moldavský biskup Markell a vybídl lidi, aby se častěji modlili a četli Bibli. 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) se sjednocuje s tímto postojem moldavských biskupů. Obrací 
se na všechny pravoslavné i katolické biskupy: Vážení biskupové, vybídněte vládu ve svém národě, aby 
po vzoru USA zákonem zakázala povinnou vakcinaci. 

Dnes mnozí křesťané bez potřeby věnují hodiny času internetu, televizi a mobilům! Tím se dostali do 
závislosti, nejsou už svobodní. Navíc jsou bezdrátovou technikou v případě zavedení 5G smrtelně 
ohroženi. Je třeba si dát od ní půst a uniknout tomuto vážnému nebezpečí, a hlavně čipizaci. Ježíš říká: 



„Takový druh démonů se nedá vyhnat leč modlitbou a postem.“ (Mt 17,21) Ať se každý postí vždy ve 
středu a v pátek bez jídla jen o vodě až do večeře. Ve středu byl Ježíš apoštolem Jidášem zrazen a v pátek 
byl ukřižován. Ve středu se postíme, abychom Ježíše nezradili, a v pátek ke cti Jeho smrti za nás a také, 
abychom Ho následovali, a když bude třeba, podstoupili i mučednickou smrt. Tím zachráníme svou duši 
pro věčnost.   

Jak zabezpečit nepřetržitou modlitbu? (Lk 18,1.7-8; 1Sol 5,17) Ať každý křesťan dá Bohu slib jedné 

hodiny vnitřní modlitby denně, ale ať se snaží modlit i více. Tím se vytvoří nepřetržitá modlitba za 
záchranu před masovou sebevraždou lidstva – časnou i věčnou. Ježíš říká i tobě: „Nemohl jsi alespoň 
hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se!“ (Mt 26,40-41) 
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