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32 Така казва ЯХВЕ на Силите:
Ето, зло ще излезе от народ към народ,
И голям ураган ще се подигне
От краищата на земята.
33 В оня ден убитите от ЯХВЕ ще лежат
От единия край на земята до другия край на земята;
Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани;
Ще бъдат за тор по повърхността на земята.


	Уважаема г-жо Нинова,

в настоящето отворено писмо поставям пред Вас и партия БСП някои важни проблеми, свързани с управлението на държавата и благосъстоянието на българския народ и настоявам да предприемете съвместно с лидерите и депутатите на БСП незабавни и ефективни действия за тяхното правилно и навременно разрешаване.

Първо, бих искал да Ви честитя (макар и с известно закъснение) 50-годишния юбилей, който отпразнувахте на 16.01.2019 г., и да Ви пожелая изобилните Божии благословения във Вашия личен и професионален живот през новата 2019 година!

Следва коментар и анализ върху проблемите, които изискват Вашето специално внимание и  действия:

1). Относно избора на изтребител Ф-16.

Сделката на България с компанията Локхийд Мартин, най-големия военен контрактор на Министерството на отбраната на САЩ, би била равносилна на сделка с Дявола - без никакво преувеличение! А че Дяволът е реална невидима личност, която направлява задкулисно всекидневните събития и съдбите на милиони хора по света, е разкрито в Божието Слово и в духовната опитност на много спиритисти и медиуми. Горещо препоръчвам да отделите време и да прочетете уникалната книга на бившия поклонник на демоните, Роджър Морно, озаглавена "Пътешествие в свръхестественото". Едноименното интервю с мой превод и субтитри можете да гледате в YouTube на следния линк:

Пътешествие в свръхестественото - Роджър Морно - 1 част
www.youtube.com/watch?v=WKDgrcWusrs

Книгата "Пътешествие в свръхестественото в pdf-формат
www.illuminati-bg.bg/books/other/pyteshestvie.pdf


Няколко думи по същество за тази предстояща сделка. БСП държи правилната позиция, която е необходимо да отстоява докрай! Тук е необходимо да подчертая изключително голямата опасност от евентуален договор с компанията Локхийд Мартин. Според ценен документ от 04.03.2015 г., който ще Ви предоставя, тази компания е използвала ИЗМАМА И НЕЗАКОННИ ПРАКТИКИ спрямо редица свои контрагенти, включително Министерството на отбраната на САЩ. Конкретно, за периода от 1995 до 2015 г. компанията е била осъдена да плати глоби и обезщетения в размер на колосалните 679 милиона долара! Тази ексклузивна информация е изнесена черно на бяло в специално писмо (сигнал) на сенатор Бернард Сандерс от щата Вермонт до бившия секретар на Министерството на отбраната на САЩ, Аштън Картър. (Сенатор Сандерс е член на Бюджетната комисия към Сената на САЩ). Ето какво пише сенаторът в своето писмо:

<<< Lockheed Martin, the largest defense contractor in the United States, has paid $679 million in fines or settlements for fraud and misconduct since 1995. >>>

<<< Локхиийд Мартин, най-големият контрактор на Министерството на отбраната в САЩ, е платил 679 милиона долара за глоби или обезщетения за използване на ИЗМАМА И НЕЗАКОННИ ПРАКТИКИ (ориг. misconduct - недобросъвестно поведение / лошо упрaвление) от 1995 г. >>>

По-нататък в своя сигнал сенатор Сандерс се позовава на доклад, изготвен от Министерството на отбраната на САЩ по негово искане, в който се разкриват подробности за мащаба на ИЗМАМАТА (т.е. измамните схеми), практикувана в Пентагона. Цифрите, които сенаторът цитира, са направо умопомрачителни. Накрая завършва статистиката със следния извод:

<<< Изводът е, че почти всеки голям военен контрактор в тази страна е бил замесен по един или друг начин в ИЗМАМНИ СДЕЛКИ (ориг. - envolved in fraudulent dealings) по отношение на данъкоплатците на тази страна и Министерството на отбраната. >>>

Но ето още от това ексклузивно писмо:

<<< Ситуацията е станала толкова абсурдна, че Пентагонът не е в състояние дори да даде отчет за това как изразходва своите пари. Отново и отново правителствената одитна служба (Government Accountability Office - GAO) докладва, че тя просто не е в състояние да извърши одит на Пентагона. Всъщност, ГАО заяви, че тя не е била в състояние да извърши преглед на финансовите отчети на Пентагона поради "сериозни финансово-мениджърски проблеми в Министерството на отбраната, които правят неговите финансовите доклади невъзможни за одит".  >>>

Сенаторът продължава:

<<< Покупателният бюджет на Пентагона страда от хронически преразходи и оперативни забави. От покупателното портфолио в размер на 1.5 трилиона долара близо 448 милиарда долара са в резултат на надценки над заложените цени. >>>

ПОТРЕСАВАЩО !!!

Но картината е дори още по-страшна! Информацията на сенатор Бернард Сандерс за Локхийд Мартин се потвърждава и от специализирания сайт на POGO (The Project On Government Oversight) за федерални контрактори с "недобросъвестно поведение / лошо управление" (misconduct). Сайтът съдържа актуална към днешна дата база данни, наречена Federal Contractor Misconduct Database (FCMD). Съгласно публикуваната информация, компанията Локхийд Мартин заема ПЪРВОТО МЯСТО по недобросъвестно поведение / лошо управление, като от 1995 г. е била уличена 86 пъти в ИЗМАМНИ СХЕМИ и е платила глоби и съдебни обезщетения в размер на колосалните 767.5 милиона долара !!!

Federal Contractor Misconduct Database (FCMD)
www.contractormisconduct.org


ИЗВОД:

Недопустимо е българското правителство да води преговори и да сключва сделки с компания, която многократно е използвала ЛЪЖА И ИЗМАМНИ СХЕМИ спрямо американските граждани (данъкоплатци), включително спрямо Министерството на отбраната на САЩ! Това ще бъде поредното брутално ПРЕСТЪПЛЕНИЕ на ГРЕБ и ВМРО (с участието на ДПС) срещу българския народ! Последиците ще бъдат КАТАСТРОФАЛНИ !!! ПРЕДУПРЕЖДАВАМ, че ако правителството сключи сделка с Локхийд Мартин (една компания под контрола на Черните Илюминати и Йезуитите), ще извърши фатална, непоправима ГРЕШКА и ПРЕСТЪПЛЕНИЕ срещу българския народ!

Ние, истинските български патриоти и родолюбци, сме категорично ПРОТИВ да бъдат използвани народни пари за сделка с най-големия контрактор-ИЗМАМНИК на САЩ! НАСТОЯВАМЕ НЕЗАБАВНО ДА БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ ВСЯКАКВИ ПРЕГОВОРИ СЪС САЩ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА Ф-16 !!!

Накрая, бих могъл да изтъкна още много причини против закупуването на Ф-16, свързани с характеристиките на самия самолет, необходимото обучение на летателния състав и механици, сервизното обслужване, придобиването на наземна навигационна техника, радарни системи и т.н. Тук бих посочил единствено мрачната статистика за инциденти с Ф-16 (включително фатални), които за периода 1979 - 2019 наброяват официално 683 случая, но трябва изрично да подчертая, че публикуваната база данни не е пълна и вероятно е само върхът на айсберга.

ASN Aviation Safety Database results
www.aviation-safety.net/wikibase/dblist.php?AcType=f16


ВАЖНО !!!

САЩ водят спрямо България двойнствена политика. И тя се провежда систематично и методично с цялата сила на лицемерието и коварството. Добрият тон и ласкателства в официалните изявления на американски правителствени служители, както и многото инициативи на американското посолство, служат само за прикритие на тяхната хищническа политика спрямо нашата държава.


2). Относно разрастващата се грипна епидемия.

Въпреки че България е част от военния съюз на НАТО, ние сме ежегодно атакувани с биологическо оръжие - става въпрос за целенасочено и регулярно разпространение на биологически и химически агенти на наша територия. По данни на БАБХ само за миналата 2018 г. са били унищожени над 1 милион домашни птици в български ферми и стопанства поради птичи грип! Ето някои линкове:

22 огнища на птичи грип регистрирани в страната
www.news.bg/economics/22-ognishta-na-ptichi-grip-registrirani-v-stranata.html

БАБХ: Близо 1 млн. птици са умъртвени от началото на годината заради грипа
www.dariknews.bg/novini/bylgariia/babh-blizo-1-mln.-ptici-sa-umyrtveni-ot-nachaloto-na-godinata-zaradi-gripa-2129860

1 млн. птици са избити, но заразата продължава
www.dnes.dir.bg/obshtestvo/1-mln-ptitsi-sa-izbiti-no-zarazata-prodalzhava

В тази връзка е важно да подчертая, че през пролетта на 2018 г. проведох среща с Началника на Главна дирекция "Национална полиция", Христо Терзийски. Тогава повдигнах и проблема с нарастващите тревожни случаи на птичи грип у нас и избиването на хиляди птици, но г-н Терзийски не пожела да разговаряме по въпроса, което беше крайно учудващо. 

Конкретно за обявената грипна епидемия в много области на страната. Още през лятото на 2018 година обявиха по медиите, че през идващата зима ще бъдем атакувани с няколко вида грипни вируси, които поименно бяха назовани! Бе обявено също, че специално за възрастните хора ще се подсигурят безплатни противогрипни ваксини - едно от най-ефективните и тайни биологични оръжия на интернационалния мафиотски медицински картел.

На моя специализиран сайт ще намерите ексклузивна информация за биологическите оръжия на Черните Илюминати и Йезуитите:

www.illuminati-bg.bg/BIO-TERROR/

Препоръчителни документални филми (може да бъдат директно свалени от сайта):

Произходът на СПИН (The Origins of AIDS) - ексклузивна информация!
www.illuminati-bg.bg/BIO-TERROR/Polio-AIDS

Оръжието Антракс (Аnthrax War) - ексклузивна информация!
www.illuminati-bg.bg/video/Anthrax-War

Документалният филм (линк за директно сваляне):
www.illuminati-bg.bg/video/Anthrax-War/Anthrax-War.avi

Аерозолни престъпления (Aerosol Crimes):
www.illuminati-bg.bg/video/Aerosol-Crimes


3). Относно африканската чума по свинете в Румъния и България.

На проведената конференция на 18.01.2019 в зала 1 на кметството на Община Русе по този проблем и в присъствието на евродепутата от БСП, Момчил Неков, депутатите Георги Стоилов и Пенчо Милков от БСП, общински съветници от БСП, областния управител Галин Григоров от ВМРО,  директора на ОДБХ-Русе, Георги Дяков, представители на ловни сдружения, крупни свиневъди, граждански активисти и др., бе официално обявено от представител на ОДБХ-Русе, че африканската чума вече е в България и че има регистрирани заразени животни. Акцентът бе поставен върху популацията на дивата свиня и ловуването с кучета, като се изразиха множество становища, че дивата свиня е предимно отговорна за разпространението на заразата. Крупен местен свиневъд обаче се опита да наложи своето становище, че най-голямата опасност за разпространението на африканската чума идва "от задния двор" на личните стопанства по селата, в които се отглеждат за лични нужди до няколко прасета. Според него властите в държавата трябвало да се намесят и да забранят домашното отглеждане на свине - една напълно абсурдна идея.

Важна информация бе изнесена от представител на ОДБХ-Русе във връзка с изградената наскоро ограда по границата на Румъния, която трябваше да служи като защита срещу преминаването на диви свине от Румъния в България. Бе съобщено, че оградата е абсолютно неефективна, че свинете си преминават спокойно и че представители на други държави, които са гледали оградата, са били озадачени от нейната направа. С други думи, били са похарчени хиляди левове за нищото, за което НАСТОЯВАМ пред ръководството и депутатите на БСП да бъде изискана най-после оставката на Министъра на земеделието. Припомням също, че НОВА телевизия излъчи репортаж за измамна схема с материалите за скандалното строителство на оградата, което по същество представлява поредното източване на народни пари.

На конференцията присъства и представител на местната власт в Гюргево, Румъния, който направи изказване за предприетите от правителството на Румъния мерки. Същият обаче напусна събранието по средата на дискусията след като на няколко пъти бе прекъсван с груби подмятания и дори осмиване от представители на ловните дружини. Но пълното опорочаване на конференцията настъпи, когато взех думата и започнах моето изказване. Тогава директорът на ОДБХ-Русе, Георги Дяков, по най-груб и безцеремонен начин ме прекъсна и започна да опонира. След като отново ми бе дадена думата, Георги Дяков, повторно ме прекъсна, с което стана ясно, че държавният орган БАБХ не може да търпи да се говори ИСТИНАТА. Но защо Георги Дяков реагира така бурно на моето изказване, което така и не успях да довърша? Защото пред цялото събрание ясно изложих ИСТИНАТА за фалшиво обявената епидемия от чума по дребните преживни животни (PPR) в Странджанско миналата година и за това, че бяха изтребени хиляди животни. Всъщност, за това тежко ПРЕСТЪПЛЕНИЕ срещу българския народ трябваше да има изправени на съд служители на БАБХ или най-малкото неколцина уволнени. За съжаление, партия БСП и конкретно ръководството и депутатите на БСП не предприеха необходимите действия за сигнализиране на Прокуратурата.

Тук е необходимо да припомня фактите и доказателствата, които бяха изнесени на няколко пресконференции и интервюта от д-р Пламен Пасков във връзка с фалшиво обявената епидемия от чума в Странджанско през миналата 2018 година. 

Пламен Пасков за избиването на животните в Странджа
www.youtube.com/watch?v=8oMBQEmwD8c

Тъй като Георги Дяков прекъсна два пъти моето изказване (а и никой от присъстващите не пожела да ме изслуша, което е доста жалко), ще се наложи да го довърша тук. Това, което ще кажа на лидерите и депутатите от БСП и на всички управляващи, е от изключителна важност и искрено се надявам да обърнат най-голямо внимание! Защото ИСТИНАТА е, че днес се води биологична война срещу хора, животни и растения. Вече не е тайна, че от много десетилетия военно-промишлените комплекси на определени държави експериментират и разработват нови щамове вируси, бактерии, гъбични спори и т.н. Включително ваксините са превърнати в тайно и мощно биологично оръжие! И тук българските власти трябва да проумеят, че дивата свиня и другите диви и домашни животни са само преносители на африканската чума и други болестотворни организми, но не и преки причинители на заразата. Защото вирусът на африканската чума не се е зародил от нищото! Говорим за един направляван процес на изкуствено заразяване с огромен брой биологични агенти. Говорим за лабораторно създадени патогенни организми, пуснати в дивата природа, които може да се рекомбинират в подходяща среда (в организма на диво или домашно животно) и да причинят симптомите на дадена болест - известна или неизвестна. И това се прави от десетилетия! За съжаление, никой държавен орган не говори по този въпрос. Като цяло липсват каквито и да било данни за отработена програма за противодействие срещу биологичния ТЕРОРИЗЪМ, както на национално, така и на европейско ниво. Това означава, че при евентуална тайна и мощна атака с биологично оръжие на територията на Европа или някоя европейска страна, включително България, последиците могат да бъдат катастрофални! В това отношение някои от присъствщите на конференцията свиневъди показаха ясно, че разбират опасността от тотално ликвидиране на техния животновъден клон с тежки последици за икономиката на държавата.

В заключение, опасността от БИОЛОГИЧНИЯ ТЕРОРИЗЪМ е в две направления:

1). Обявяване на фалшива епидемия, с последващо поголовно изтребване на здрави животни (обявени за заразно-болни) и ликвидиране на животновъдството в определени региони. Това именно се случи в Странджанско миналата година. 

2). Реална атака с биологическо оръжие, заразяване и разболяване на огромен брой животни, с последващо поголовно изтребване на болните животни и ликвидиране на животновъдството в определени региони.


ПРИЗИВ КЪМ БСП !!!

На 24.01.2019 Нова Телевизия излъчи репортаж за семейството на Ана Петрова и Тодор Димитров от село Болярово, които с подкрепата на гражданските активисти не допуснаха да бъдат унищожени техните овце след като БАБХ обяви фалшива епидемия от чума и изтреби 3300 животни от други стопанства в Странджанско. 6 месеца по-късно, към днешна дата, няма нито едно умряло от чума животно в тяхното стадо, овцете са все така здрави и жизнени и са родили 80 агънца! Ето го най-силното доказателство за бруталното ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, извършено от служителите на Министерството на земеделието и БАБХ. Въпреки това, в репортажа на Нова ТВ бе докладвано, че БАБХ е отписала здравото стадо от специализирания регистър на Агенцията - още едно брутално ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! Сега, семейството е започнало тежка съдебна битка с БАБХ, но защо трябваше да се стига дотук? Защо служителите на БАБХ продължават да вилнеят безнаказано и да вършат престъпления срещу българския народ? Предвид на горните факти и доказателства и от името на всички български патриоти и родолюбци 

ОТПРАВЯМ НАСТОЯТЕЛЕН ПРИЗИВ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА БСП ДА СЕЗИРА НЕЗАБАВНО ПРОКУРАТУРАТА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА БАБХ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО СРЕЩУ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДЪРЖАВАТА! НАСТОЯВАМ ЗА НЕЗАБАВНАТА ОСТАВКА НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, РУМЕН ПОРОЖАНОВ, И ДИРЕКТОРА НА БАБХ, ДАМЯН ИЛИЕВ!


4). Относно членството на България в Еврозоната.

Ако това се случи, с държавата България е свършено! Краят на българската валута означава край на финансовата независимост на държавата и ТОТАЛНО ЗАРОБВАНЕ! Дори и сега държавата формално съществува като такава. Имаме Конституция, но тя е вече грубо погазена и съществува само като един документ на хартия, а не като законодателна основа. Всъщност, това е крайната цел на Новия Световен Ред и членството ни в Евросъюза. В това отношение трябва ясно да си даваме сметка, че България вече не е свободна и независима държава. Свободата на България трая до 2007 год. (или 95 години), когато влязохме в Евросъюза - новата Римска империя под властта на Римския понтифекс, който ще бъде посрещнат скоро от мнозина български държавници-лакеи с поклони и възхвала. Но влезем ли и в Еврозоната - това ще бъде абсолютният КРАЙ! ТОТАЛНО ЗАГРОБВАНЕ! Партия ГЕРБ ще по-ГРЕБ-е напълно българската свобода и независимост!

За голямо съжаление, в БСП се чуват много гласове на подкрепа и одобрение влизането на България в Еврозоната. В същото време редица финансови експерти предупредиха, че това ще бъде катастрофално за държавата. Бих посочил чудесното интервю на Димитър Иванов по БТВ миналата година, интервюто на проф. д-р Борис Колев от БАН (бивш депутат), а така също изявлението на проф. Стив Ханке - бащата на валутния борд. Междудругото, ето какво казва професорът:

Стив Ханке: Пълна лудост е искането на България да влезе в еврозоната
www.kanal3.bg/news/comments/90970-Stiv-Hanke%253A-Palna-ludost-e-iskaneto-na-Balgariya-da-vleze-v-evrozonata

<<< ...Голямата грешка от присъединяването към еврозоната е свързано с преотстъпване на възможностите за опериране със собствената валута. Това е част от националната независимост на страната. Ще трябва да се включите в онази бъркотия в еврозоната, където управляващите не знаят какво правят. Те действат изключително хаотично. Честно казано, мисля, че еврозоната върви към нищото... >>>

Важно е да подчертая, че към днешна дата само 19 от общо 28 страни-членки на Европейския съюз са се присъединили към Еврозоната. Извън монетарния съюз са държави като Швеция, Полша, Чехия, Унгария и др., а Дания дори си е запазила правото да напусне Еврозоната. От друга страна, Великобритания - един от най-значимите финансови центрове на Европа и света, не след дълго ще напусне и самия Европейския съюз. Това несъмнено ще бъде много тежък удар по финансовата стабилност на Съюза. Но нима англичаните са по-глупави от българите? Не мисля.

Истината е, че Европейският съюз Е ОБРЕЧЕН НА ГИБЕЛ !!! И колкото по-рано ръководството и депутатите на БСП разберат това, толкова по-добре за самите тях и за Народа!


ВАЖНО !!!

Европейският съюз НЯМА ДА НАДЖИВЕЕ 10-годишния период, посочен в Римската декларация от 2017 г.! Защото създателите на Римската декларация, йезуитските отци, знаят, че тези 10 години са последните години на човешката история. Или, казано с други думи, след 2027 година Европейският съюз НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА! Но дотогава те ще полагат върховни усилия да държат европейските народи в робство и подчинение в своя последен опит да наложат Новия Световен Ред!


5). Относно концесията на летище София.

БСП държи правилната позиция, но жалбата до Европейската комисия едва ли ще помогне. Очевидно политиката на премиера Борисов е ТОТАЛНО да разкости трупа на държавата, така че нищо да не остане. БСП вярно предупреждава, че отдаването на концесия на летището ще компрометира националната сигурност, но истината е, че такава вече не съществува. Национална сигурност може да има, когато има свободна и независима държава и когато тя е преди всичко насочена към защита сигурността и правата на народа (нацията). Но сега държавата е ПРЕдадена и ПРОдадена и българските граници с Турция и Черно море вече не са просто български, а европейски и това постоянно се повтаря - че охраняваме европейските граници. Така че понятието "национална сигурност" е загубило своя истински смисъл и трябва да се тълкува по-скоро като "сигурност/покровителство за интернационалния капитал и интерес". Но че сигурността на българските граждани ще бъде компрометирана с отдаването на концесия на летището - в това няма никакво съмнение. Разбира се, не така мисли ДАНС - органа за национална сигурност, който от много години функционира по-скоро като подразделение на американските ЦРУ и НСА.


6). Относно посещението на Папата през месец май тази година.

Голяма грешка ще бъде за Президента Румен Радев да приеме на аудиенция Папата на българска територия! Той трябва ясно да разбира, че Папството е именно пророкуваната и описана като Звяра сила в книгата Откровение 13 глава, 1-10. Междудругото, Президентът Радев разполага с цялата необходима информация по този въпрос. Надявам се да е отделил време да се запознае с нея, защото е жизненоважна. Особено полезна в това отношение е книгата на Адвентния проповедник Бил Хюз, "Тайните терористи", която може да бъде свалена в pdf-формат на следния линк:

Тайните терористи - Бил Хюз
www.illuminati-bg.bg/books/other/The-Secret-Terrorists-(BG)--Bill-Hughes.pdf

Съгласно пророчеството, в края на времето Папата ще оглави съюз със "земните царе" (израз, визиращ държавните ръководители на народите) против Христос и Неговата истинска Църква - Адвентистите от Седмия Ден. Важна крачка към пълното изпълнение на пророчеството бе подписването на Римската декларация на 25 март 2017 г. от европейските лидери. В навечерието на подписването, на 24.03.2017, всички европейски и национални лидери (с изключение на Тереза Мей) се събраха пред белия трон на Папата (+Papillio 666+) в зала "Регия" на Апостолическия дворец на Ватикана, а след това си направиха обща възпоменателна снимка в Систинската капела пред монументалната фреска на Микеланджело, "Страшният съд". Тогава Президентът Радев бе поставен от дясната страна на Папата (Антихриста), точно до самия него. Но едва малцина успяха да схванат символичното и пророческо значение на тази сцена.

И все пак Ние, истинските Просветени, знаем, че този съюз ще доведе до приемането на неделни закони в много държави по света и в крайна сметка до преследване на верните Божии чада, съблюдаващи истинския 7-ми ден за поклонение на Твореца и Спасителя - Съботата. Понастоящем голям брой организации работят съвместно с Европейския парламент за учредяването на европейско законодателство за неделния ден. Специално трябва да посоча т. нар. Европейски Неделен Алианс (European Sunday Alliance) - широка коалиция от неделни сдружения на национално ниво, професионални съюзи, търговски организации и НПО-та, както и религиозни общности, учредено през 2011 г. Ето какво пише за това сдружение Адвентното списание "Християнска мисъл" от 2014 г.:

<<< На втората конференция за неработни неделни дни и достойна работа, сдружението направи обръщение към настоящи и бъдещи членове на Европейския парламент, в което иска законотворците да поощрят законодателство, което "уважава" неделния ден, като "ден за почивка" и гарантира справедливо работно време. >>> 

По-нататък в статията се казва:

<<< "Милиони европейски граждани, принадлежащи към религиозни малцинства, могат да бъдат засегнати от аспирации на Европейския съюз към неделен закон" - казва Ливиу Олтеану, директор Обществена дейност и религиозна свобода към Интеревропейската дивизия (ИЕД) на Църквата на Адвентистите от Седмия Ден.

В съобщение от 21 януари 2014 г. ИЕД подкрепя позицията на Хану Такула, финландски член на Европейския парламент, който се обяви против неработни неделни дни.

"Законодателството никога не трябва да дискриминира на религиозна основа. Закон, установяващ неделния ден като универсален почивен ден, ще направи тояно това - казва Такула в прессъобщението. - Свободата на вероизповеданието е ключова европейска ценност... Европейският съюз трябва да гарантира на всеки еднакви права и свободи да празнува почивния ден според своите убеьдения" - добавя той. >>>

Важно е да подчертая, че Европейският Неделен Алианс се контролира от Католическата църква и Ордена на йезуитите - папската черна гвардия. Така например, в списъка на членовете фигурират много католически организации и неделни сдружения, включително влиятелната екуменическа организация CEC (Conference of European Churches), а сред подкрепящите организации виждаме мощните папски организации COMECE (Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community) и OCIPE (Jesuit European Office):

List of Supporters
www.europeansundayalliance.eu/site/whoweare/article/65.html

Специално внимание трябва да отделя и на инициативите и работните срещи, които Европейският Неделен Алианс (ЕНА) провежда с европейските депутати в Европейския Парламент. Така например, на 3 март 2015 г., в Европейския Парламент, ЕНА учреди първата работна (лоби) група, която трябва да съдейства за изработването и приемането  на неделното законодателство.
 
На долния линк са изброени поименно около 50 настоящи и кандидат-евродепутати, които са подписали изготвения от Алианса Обет (Pledge) на евродепутатите за неработна неделя и неделно законодателство:

Pledge for a work-free Sunday and decent work ! ACTION !
www.europeansundayalliance.eu/site/euelections2014thepledge

Ето текстът на този богохулeн Обет, противоречащ на Божия Закон и конкретно на 4-та Божия заповед:

Като настоящ или бъдещ член на Европейския Парламент давам следния Обет:

1. Да осигуря цялостно относимо европейско законодателство, което едновременно зачита и насърчава протекцията на един общ ден за почивка през седмицата за всички европейски граждани, който принципно ще бъде неделята, с цел да бъде защитавано здравето на работещите и да бъде насърчаван един по-добър баланс между семейния и личния живот и труда;

2. Да насърчавам законодателство на ЕС, което да гарантира устойчиви образци на работно време, основани на принципа на достоен труд, и което да служи в полза на обществото и на икономиката като цяло.


ВАЖНО !!!

От изключителна важност за нас, българите, е фактът, че в Европейския съюз е учреден официално празник, наречен Европейски ден за неработна неделя, който се празнува всяка година на 3 март - най-значимия български национален празник! Това не е изобщо случайно! От една страна датата 3-ти март (3 х 3) посочва символично Върховния съвет на масоните от 33 степен, който е втората главна сила в строителството на Новия Световен Ред и Европейския съюз, а от друга страна предвещава, че България ще бъде главното поле на борбата и съпротивата срещу подготвяното европейско неделно законодателство. Важен белег в това отношение е и картата на Ордена на йезуитите (Господаря на Ватикана и Европейския съюз) с неговите европейски провинции и региони. Обърнете внимание на БЯЛОТО ПЕТНО на картата! Това е България! 

Provinces and Regions
www.jesuits.eu/home/who-we-are/provinces-and-regions

НЕКА Всемогъщият укрепи Своите български воини за предстоящата борба! Нека като българи помним, че именно тракиецът Спартак (Spartacvs) е разклатил из основи Римската империя в най-голямото въстание на робите в старо време!


7). Относно погазването на българската Конституция чрез приетия на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията.

В своите две становища, изпратени до Парламента и публикувани на интернет-страницата на Парламента, напълно разкрих, че силата, която задкулисно дирижира предложените антиконституционни и крайно порочни Законопроекти, е именно Ватикана. За да бъде прокаран в близкото бъдеще и приет неделният закон в България, са необходими точно такива промени - ТОТАЛНО погазване на Конституцията, премахване на принципа на Секуларизъм (основен носещ стълб) и сливане на държавата с традиционната православна църква, която проповядва и налага фалшивия почивен ден - неделята. В това отношение следва да отбележа, че немалко депутати и членове на БСП бяха подведени да вярват, че предложените законодателни промени са добри и полезни. Нещо повече, с депутатски гласове на БСП бе гласуван и приет новия анти-конституционен Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Това се случи на 21.12.2018 г. Новият член 28 напълно погазва Конституцията и залегналия в нея принцип на Секуларизъм - отделяне на държава от църква. Отсега насетне Конституцията на РБългария е един документ без стойност. Тя вече не е върховният закон на една независима и свободна държава, а един второстепенен закон на една поробена нация, провинция на Ватикана.

--------->>>

Становище на Христо Цанков относно законопроекти за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията № 854-01-34 / 04.05.2018 г. и № 854-01-35 / 09.05.2018 г.

www.parliament.bg/pub/cW/20180918110011stan_HTS.pdf

--------->>>

Най-трагичното, което можеше да се случи, бе одобрението на Президента на новия анти-конституционен ЗИД. Той бе обнародван с указ 319 от 28.12.2018 г. на Президента Радев. С подписването на този указ бе подписана смъртната присъда на българската Конституция. Историята се повтаря - отсега насетне ни очакват беди и злощастия.

УКАЗ № 319
www.parliament.bg/bg/laws/ID/78252

Важно е да отбележа също, че в качеството ми на служител на Всемогъщия Бог ЯХВЕ на Силите, положих всички усилия, за да предупредя българските управляващи и депутати относно БЕЗЗАКОНИЕТО, което се готвят да извършат. Никой не послуша! Освен това, изготвих и изпратих специално ИСКАНЕ до всички органи по чл. 150 на Конституцията - да бъде сезиран Конституционният съд относно противоконституционните текстове, залегнали в предишния Закон за вероизповеданията. От ВАС, ВКС и ВКП (Главния прокурор) получих възможно най-абсурдните отговори, а от Президента и Омбудсмана все още нямам никакъв отговор! Това е сигурен белег за тоталното пропадане на нацията и не вещае нищо добро! Затова Всемогъщият казва:


Притчи 1 глава

24 Понеже Аз виках, а вие отказахте да слушате,
Понеже простирах ръката Си, а никой не внимаваше,
25 Но отхвърлихте съвета Ми,
И не приехте изобличението Ми,
26 То и Аз ще се смея на вашето бедствие,
Ще се присмея, когато ви нападне страхът,
27 Когато ви нападне страхът като опустошителна буря,
И бедствието ви се устреми като вихрушка,
Когато скръб и мъка ви нападнат,
28 Тогава те ще призоват, но Аз няма да отговоря,
Ревностно ще Ме търсят, но няма да Ме намерят.
29 Понеже намразиха Знанието,
И не разбраха страха от ЯХВЕ,
30 Не приеха съвета Ми,
И презряха всичкото Ми изобличение,
31 Затова, ще ядат от плодовете на своя си път,
И ще се наситят от своите си измислици.
32 Защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване,
И безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие,
33 Но всеки, който Ме слуша, ще живее в безопасност,
И ще бъде спокоен без да се бои от зло.

В предстоящите СТРАШНИ СЪБИТИЯ НА КРАЯ (АПОКАЛИПСИСА) мнозина грешници ще разберат истинското значение на горните Слова. 


8). Относно моята жалба до Специализираната прокуратура във връзка с мащабната търговия, рапространение и излъчване на порнографски материали по телевизионните канали.

В своята жалба изрично посочих, че това брутално престъпление се е вършило и все още се върши със знанието на всички регулаторни, правоохранителни и правораздавателни органи на държавата. След два постановени отказа да бъде образувано досъдебно производство вече разполагам с необходимите доказателства за държавното покровителство на порнографската мафия. Те разкриват една СТРАШНА КАРТИНА! Разкриват тоталното мафиотизиране на съдебната и изпълнителната власт! Разкриват УЖАСНОТО МОРАЛНО ПАДЕНИЕ на българското общество, а също и на европейското общество! Това е сигурен белег за наближаващия библейски Апокалипсис! В скоро време мнозина корумпирани прокурори, съдии и държавни служители, ще разберат колко страшни ще бъдат последиците и колко тежки ще бъдат Божиите наказания.


9). Относно Великия Юбилей през 2027 година и Второто Пришествие на Христа.

Съгласно свещената библейска хронология, през есента на 2027 година изтичат 6000 години от времето, когато Адам и Ева, нашите прародители съгрешиха и станаха причина за навлизането на греха и смъртта в човешкия род. Небесният Бог е изявил, че с изтичането на 6000 години на грях и зло, Той ще сложи КРАЙ на греховната човешка история. Този КРАЙ ще настъпи при Второто Христово Пришествие, когато злите и непокорните на Евангелието ще бъдат унищожени от Божията слава, а Божиите чада ще бъдат преобразени за спасение и вечен живот - 2 Солунци 1.6-12, 1 Солунци 4.13-18, 1 Солунци 5.1-11. Мъртвите праведни ще бъдат възкресени и заедно с преобразените живи светии ще посрещнат Спасителя във въздуха - 1 Солунци 4.16-17.

The Sacred Chronology of 7000 Years:
www.illuminati-bg.bg/2014/The-Sacred-Chronology-of-7000-Years-(6-files)/

Въпреки неоспоримите доказателства (исторически, научни и свръхестествени), контролираните от Черните Илюминати телевизии и псевдо учени продължават да заблуждават обществото с еволюционната теория и че възрастта на планетата Земя е милиони години. Че ние сме продукт на случайността и че сме еволюирали от неживата материя. Каква СТРАШНА И ФАТАЛНА ИЗМАМА! Но на нейния друг полюс се намира друга, не по-малко опасна измама, проповядвана от учителите на Новата Епоха (New Age) - за космическата йерархия от извънземни същества, съставена от възнесени земни учители (преродени духове), богове и полубогове.

Измамните учения на Новата Епоха
www.illuminati-bg.bg/books/Izmamnite-uchenia-na-Novata-Epoha

В тази връзка е необходимо да ПРЕДУПРЕДЯ, че с изтичането на 2020 година започват последните седем години от човешката история (2021 - 2027). Те ще бъдат най-тежките години в цялата човешка история - време на хаос, социални, икономически, политически и природни бедствия и катаклизми. Хиляди по хиляди хора по света ще загинат, огромни територии ще бъдат опустошени, а цели села и градове ще бъдат сринати със земята. От няколко десетилетия се наблюдава и регистрира нарастваща природна стихийност, а последните години отбелязаха невиждани досега бедствия и аномалии. Така например, през изминалата 2018 г. в съседна Гърция изгоряха живи над 200 човека, а Калифорнийските пожарища удариха абсолютния рекорд в историята на щата Калифорния по сила и мащаб. Но това е нищо в сравнение със СТРАШНИТЕ глобални бедствия, които предстоят! И ако на някой му се струва, че моите предупреждения са преувеличени, то нека изслуша внимателно интервюто на Дейн Уигингтън (Dane Wigington) от организацията Geoengineeringwatch.org, която смело разкрива и разобличава тайните аерозолни операции и геоинженерство на американската военна машина. В това интервю Дейн коментира с един американски учен, работил по договор с НАСА в продължение на 2 години, катастрофалното състояние на озоновия слой, следствие на което UVC-радиация бомбардира Земята и всичко живо на нея с огромна сила. Този факт обаче се укрива от световните правителства, които вместо това разпространяват измамата за глобалното затопляне, причинено от парниковите газове. Ученият предупреждава за предстоящия глобален Апокалипсис и че ако състоянието на озоновия слой продължи да се влошава, към 2025 година човечеството няма да бъде в състояние да отглежда и събира реколта. Тази мрачна прогноза напълно кореспондира с белезите на последното време, които наблюдаваме, и със свещената библейска хронология.

Интервюто на Дейн Уигингтън може да бъде чуто на следния линк:

Ozone Layer Collapse, A Former NASA Contract Engineer Warns Of Planetary Omnicide
www.youtube.com/watch?v=3Ry_cACDWyY


Други важни линкове по темата:

The Ozone Layer Recovery Lie And Climate Engineering Denial, Both Are Breaking Down
www.geoengineeringwatch.org/the-ozone-layer-recovery-lie-and-climate-engineering-denial-both-are-breaking-down/

February 7, 2018

...To be clear, if the ozone layer completely collapses, all terrestrial life and most aquatic life will perish. How close could such a state be if we remain on the current course? We are perilously close, perhaps only a few years...

...The horrific environmental and climate decimation being created by climate engineering are far beyond catastrophic. Though there are countless forms of anthropogenic damage to the planet and the climate system, global geoengineering operations are mathematically the most destructive of all. If public apathy regarding the climate engineering assault remains, if academia continues to lie about the climate engineering reality, if climate engineering is allowed to continue, our days are numbered. Again, this is not speculation, theory, conjecture, or hypothesis, rather, it is a mathematical fact...


2017 -- The Last 10 Years of World History
www.illuminati-bg.bg/2014/2017--The-Last-10-Years-of-World-History/


November 9, 2018 / Governor Newsom, Geoengineering And Unprecedented Wildfires
www.geoengineeringwatch.org/governor-newsom-geoengineering-and-unprecedented-wildfires/


July 25, 2014 / Engineered Drought Catastrophe, Target California (Live Presentation)
www.geoengineeringwatch.org/engineered-drought-catastrophe-target-california-live-presentation/


Documents
www.geoengineeringwatch.org/documents-library/

Massive US Senate Document On National And Global Weather Modification
www.geoengineeringwatch.org/massive-us-senate-document-on-national-and-global-weather-modification/


2014 -- The Divine Prophecy Fulfilled!
www.illuminati-bg.bg/2014/2014-The-Divine-Prophecy-Fulfilled-(11-files)/
 

10). Относно предстоящия ОГНЕН АПОКАЛИПСИС.

Предвид на горната ексклузивна информация, е целесъобразно и НАЛОЖИТЕЛНО вместо да бъдат закупени военни самолети Ф-16 да бъдат закупени специални самолети и вертолети за гасене на мащабни пожари, а така също и високопроходима тежка техника. През изминалите няколко години станахме свидетели на ужасни по мащаб и сила пожари в България, които изпепелиха огромни територии в гористи и планински местности. Тези предупредителни знаци обаче не бяха взети под внимание от властите и в момента наличната техника е под критичния минимум и крайно недостатъчна. Съществува проблем и с наличността на годен и обучен летателен състав. Ето защо отговорните държавни служители трябва да предприемат спешни мерки, защото Божието Слово ПРЕДУПРЕЖДАВА, че предстои ОГНЕН АПОКАЛИПСИС!

2 Послание на апостол Петър 3 глава

7 Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на Страшния Съд и погибелта на нечестивите човеци.
8 Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден.
9 Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
10 А Господният Ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
11 Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие,
12 като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!
13 А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.


R222 << Come, Lord Jesus >>

Histor Y. Tsankov + КОТА

The Power of Knowledge!
www.illuminati-bg.bg
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