Úspěšný den Vám přeji pane Albafos,
odpovídám Vám jako Admin diskusního fóra, kam jste přidal odkaz na Váš blog.
Jsem velmi rád, že se zajímáte o duchovní a filosofickou stránku vynucování čipování.
Podle mého názoru a přesvědčení mých kolegů jde o vážný globální problém. Jelikož je
mezi námi také celá řada věřících lidí:Vašemu názoru a doporučení plně rozumíme.
Řadíte se tak k lidem s otevřenou myslí/srdcem, kteří navrhují cestu, jak z této
šlamastyky tzv. "povinného čipování" ven.
Podobné otázky jako Vy si např. klade také doktorka Katina Michaelová, která se již
řadu let podílí společně s týmem svého manžela, pana profesora M.G. Michaela z
prestižní australské university ("University of Wollongong" - "Škola informačních
systémů a technologie" - "School of Information Systems and Technology" - "Fakulta
informatiky" - "Faculty of Informatics") ve městě Wollongong (cca 80 km jižně od
Sydney), na vědeckém výzkumu s tématikou čipování lidí/zvířat/věcí a dopadů tohoto
nebezpečného fenoménu posledních několika desetiletí na likvidaci svobodné lidské
společnosti. Podobně jako Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M., která je
absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity ("Harvard
University") ve státě Massachusetts. Od 90. let 20. století aktivně bojuje ve
sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti
vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala
o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: "Spychips: How major corpo rations and
government plan to track your every move with RFID"; "The Spychips Threat: Why
Christians should resist RFID and electronic surveillance"). Poskytla navíc mj. přes
2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní
třeba Timesy: "Washington Times", "New York Times", dále "Wall Street Journal" ,
"Business Week" a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k
aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora
Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha.
Přeji Vám na Vaší životní cestě mnoho úspěchů. S přáním Božího Požehnání Vás
srdečně zdravím! Admin :)

