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BLOGURI ȘI DOCUMENTARE
RECOMANDATE DE RADU IACOBOAIE

Puteţi cunoaşte frumuseţile ortodoxiei şi Adevărul, accesând pe google.ro
sau google Romania, site-uri și cuvinte precum:

Sfintii Inchisorilor, Sf. Valeriu Gafencu, Sf. Ioan cel Nou de la Suceava,
saccsivs, bucovina profundă, apologeticum, apologetica.lx.ro, Crestinism
Ortodox, HRISTOS este ORTODOX, Marturisitor ortodox, Ortodox liber -
Nihil sine Deo, Vestitorul ortodox, Ortodoxie și ecumenism, Tezaurul
Ortodox, Biserica ,,Secreta” - Despre păstrarea și mărturisirea Adevăratei
Credințe, ortodoxiacatholica, Marturii Ortodoxe, calauzaortodoxa.ro,
Blogosfera ortodoxa, frontpress.ro, Eurosceptic.ro, Un blogger SCEPTIK,
Nationalisti.ro, agonianatiunii.ro, Sită Deasă, Curtea Brancoveneasca,
acvilaortodoxa, DeconspirareaFrancmasoneriei, Părintele Dan Badulescu,
Parintele Amfilohie Branza, Monahul Teodot, Părintele Savatie Bastovoi,
Danion Vasile, Mugur Vasiliu, Maica Ecaterina Fermo, doctorul Nicolae C.
Paulescu, Cornel Dan Niculae, Ion Coja, doctorul Florin Matrescu, Rafael
Udriste, Laurentiu Dumitru, Ciprian Voicila, DanielVla, Graiul ortodox,
Corneliu Codreanu, N. C. Paulescu, fight4romania, Națiunea.ro,
foaienațională.ro, atitudini.ro, familiaortodoxa.ro, luptapentruortodoxie,
Marturisim.ro, jos-comunismul, DoarOrtodox, sfaturiortodoxe.ro,
axa.info.ro, altermedia, Refuz implant, ramailiber.ro, Santinela Ortodoxa,
bunavestire.ro, credo.ro, Miscareaconservatoare, Pentrupatrie.ro,
Botoșăneanul Ortodox, Totulpentrutara, Miscarea de Rezistenta,
Miscarealegionara.org, Portretul Romaniei interbelice, toaca.md,
CodexAlimentarius, Gandeste.org, Bad politics, BibliaOrtodoxa.ro,
filocalia.ro, Doxologia, Vietile Sfintilor, Ceaslov, Predania, Sfantul Munte
Athos, Pantocrator, Timpul.md, Să fim oameni, crestinortodox.ro,
misiune-ortodoxa.ro, avertizari.blogspot.com, singur-ortodoxia,
pentrulibertate.ro, Lumea după Eufrosin, Demascarea manipulării
colective, Romania uneste-te!, lovitura de stat din 1989, piata universitatii
1990, Vreau sa aflu ...

NOTĂ: Din aceste site-uri de mai sus, aveţi acces şi la alte pagini importante, atât din ţară cât
şi din străinătate, dar mare atenţie la selecţia lor, întrucât altele sunt postate de masoni, sectanţi etc.
De exemplu, scrierea numelui Isus în loc de cel corect ortodox Iisus indică scriere protestantă
(sectantă), o hulă sau blasfemie (prin traducerea lui în limba originară). Site-uri precum
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prosistemhaha.wordpress.com, carti-bune.ro şi multe altele, credem că nu informează corect publicul.
Pe de altă parte, site-uri utile (ortodoxe sau nu) observăm că sunt greu de accesat sau virusate
intenţionat.

Pentru o mai facilă parcurgere a blogului saccsiv accesați vă rog “CUPRINS”:
http://saccsiv.wordpress.com/about/

RECOMANDĂM ŞI VIZIONAREA
UNORDOCUMENTARE DE PE INTERNET...

Informaţii utile şi interesante prin conţinutul şi forma lor de prezentare despre activitatea
framcmasoneriei, le puteţi descoperi şi pe Internet, accesând unele documentare de scurt metraj. Însă,
trebuie alese cu mare grijă deoarece au apărut destule link-uri, postate de masoni, sectanţi şi yoghini, cu
toţii adepţi ai globalizării şi ai Noii Ordini Mondiale (precum prezentatorul Oreste, scriitorul Pavel Coruţ,
chiar şi Dan Puric, şi mulţi alţii).

Recomandăm vizionarea următoarelor documentare video, accesându-le cel mai bine direct pe
Google sau YouTube:

fight4romania (link-uri:Mesaj,Mesaje din trecut,Manipularea şi controlul minţii),
Trezirea La Nivel Global A Inceput!,
Masonii din România,
Despre erezia New Age - Pr. Gheorghe Anitulesei (despre caracatiţa noii religii globale),
Teodor Stănescu - despre masonerie (şi documentarele video, prin link dreapta)
Monahul Teodot - Mănăstirea Petru Vodă. Adevăruri tulburătoare
Moartea lui Antonie Iorgovan, comandă masonică (cu opinii pro şi contra - n.a.)
Antonie Iorgovan despre masonerie,
Nicolae Paulescu (mai multe documentare; a tradus Protocoalele Înţelepţilor Sionului),
Cu ce te alegi dacă (nu) votezi?,
Masoneria demascată. Ieromonahul Amfilohie spune adevărul,
România încotro?,
România ţinta sionistă,
Lupta pentru România,
5 probleme care vor afecta viitorul României,
Pr. ArsenieBoca - viitorul României,
Preşedintele Care a Mărturisit ADEVĂRUL,
J.F. Kennedy - Mesaj,
Discursul lui Kennedy,
DOSARE SECRETE - Războiul Izraeliţilor cu Românii [1/14],
Adevărul despreMasoni şi Noua Ordine Mondială. (ultimul interviu al lui Aaron Russo),
america - cine conduce lumea [1,2],
Eminescu - jurnalist politic omorât la comandă (de masonerie - n.a.),
Asasinarea lui Eminescu - Adevăruri tulburătoare,
SENZAŢIONAL!MISTERULMORŢII LUI EMINESCU,
Un geniu sacrificat - Ioan Petru Culianu (asasinat de masonerie, ,,critic academic
profund al mentalităţii occidentale şi al modelului occidental, care este impus acum silnic, la
scară planetară", critic al ,,aşa-zisei ştiinţe moderne"),

http://saccsiv.wordpress.com/about/
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Adevărul despre moartea Patriarhului TEOCTIST, (de către masonerie - n.a., prin
echipa doctorului Ionel Sinescu, în august 2007, pentru declaraţiile vizând respingerea
homosexualilor şi U.E.),
Adevărul despre Moartea Patriarhului. Cea mai completă anchetă din presa română
asupra morţii Patriarhului Teoctist,
Reeducarea de la Piteşti [1,2],
Demascarea. Adevărul despre ,,Experimentul Piteşti",
Moartea lui Nicolae Labis - Documentar,
Istoricul Cristian Troncota: Corneliu Codreanu a fost asasinat (de masonerie)
Adevărul din spatele mişcării legionare (TV+ Suceava),
C.Z.C. În viziunea lui Ion Cristoiu,
Personalităţi celebre din Mişcarea Legionară,
Mişcarea Legionară (de la buciumul),
Mişcarea Legionară - Moştenire sau blestem,
Mircea Nicolau - despre asasinarea lui N. Iorga (de către NKVD - n.a.),
felina: Asasinarea lui Octavian Goga (otrăvit de masoni - n.a.),
Condamnarea la Moarte a lui Nicolae Ceausescu,
Agenţi KGB şi GRU în România (1/4),
Agenţi ai Moscovei în România,
Ioan Vlăduca - Despre evoluţionism, masonerie şi alte teme interesante,
MAI BINEMORTDECÂT COMUNIST,
Unde se duc banii din împrumuturile de la FMI şi Banca Mondială,
Evreul mason grad 33 Itzac (Isărescu) a falimentat Romania,
Patriarhul Daniel - Masonul,
Adrian Năstase, sacrificat ritualic de fraţii săi masoni... (pe blogul lui Victor Roncea),
LOJA PRO RUSĂ Ultimatum Francmason - ANTIBĂSESCU,
Supărarea lui Băsescu pe masoni,
Dovezile că Lumea este condusă din umbră de MASONI! INCONTESTABIL!,
Masonii satanişti care conduc lumea.avi,
Aaron Russo - Planurile Masoneriei pentru Noua Ordine Mondială 666,
Părintele Justin - despre viitorul război şi lipsa de mărturisire a generaţiei actuale,
Omul lui Dumnezeu (I) (despre Părintele Arsenie Boca - n.a.),
Iadul în Centrul pământului,
Un altfel de discurs,
Lăsaţi-ne să fim români.

Pentru exemplificare, vom reproduce doar două fragmente scurte:

,,Cu alte cuvinte, sunt în afara Constituţiei, sunt înafara spiritului democratic, sunt în afara
valorilor care înalţă fiinţa umană. (...) Pentru că ăsta e rolul lor până la urmă, să controleze prin aceste
mijloace oculte şi guverne şi parlamente şi justiţie şi poliţie şi jandarmerie şi gardă de la prefectură şi
orice, tot ce mişcă, tot ce zboară. Totul trebuie să fie controlat de masonerie. Dacă se poate şi
divinitatea. Este un paravan la şmecherie, la mafii, la asocieri până la urmă. Dacă este să căutăm crima
organizată, ea este foarte bine aşezată în aceste structuri masonice."

(din documentarele Moartea lui Antonie Iorgovan, comandă masonică şi Antonie
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Iorgovan despre masonerie)

,,<<Război de moarte creştinismului!>> Răcneşte un mason. <<Trebuie să extirpăm lepra
devorantă a creştinismului!>> Ţipă altul. Şi-s numai oameni de stat, numai oameni din conducere. Va
veni vremea, cobeşte un înverşunat mason, când crucile şi icoanele vor fi aruncate în foc, potirele şi
vasele sfinte schimbate în unelte folositoare...>> Prin conferinţe nu se salvează ţara. Ci printr-o atitudine
eroică, creştinească şi bărbătească. Este singura soluţie de a ieşi într-adevăr din impas. Nu există altă
cale. Această democraţie, invenţia de aur a masoneriei este cea mai mare înşelăciune. (...) A tăcea în
condiţiile astea, intelectuali şi profesori, şi călugări şi creştini, este cea mai mare crimă pentru noi."

(din documentarul Masoneria demascată. Ieromonahul Amfilohie spune adevărul)

Iată şi un comentariu anonim: ,,Planurile iudeo-masonice au reuşit să impună frica, tăcerea şi
compromisul în societatea românească. <<Frica generează frica, iar cinstea sufletească, mărturisirea şi
rugăciunea generează curaj.>>"

DOCUMENTARE PE INTERNET PRIVIND CIP-URILE
ŞI EREZIAMASONICĂ A ECUMENISMULUI

666 Pecetea Fiarei (despre bio-cip-urile de la Veri-Chip),
Noile paşaporte cu cip biometric sunt lucrarea diavolului,
Cardul şi cipul e botezul lui satan,
Despre CIPURI- EMISIUNEOTV (1/5) (cu maica Ecaterina Fermo şi Danion Vasile),
Emisiune B1TV - 21.02.2009 Microcip, RFID, 666 (cu maica Ecaterina Fermo...),
MITINGANTICIP 14 MARTIE 2013 (cu Danion Vasile),
Mitingul anti-cip al preoţilor, călugărilor şi mirenilor (Roncea, 14.03.2013),
MITINGANTI-CIP. Bucureşti, 14 martie 2013, orele 12, Palatul Parlamentului,
Părintele Justin Pârvu este alături de cei prigoniţi pentru atitudinea lor anti-cip,
Cât de sigure sunt cipurile biometrice [RFID] (cu păr. Filoteu şi Victor Roncea),
CIP-urile sunt definitive, nu temporare, nesigure şi abuzive [RFID],
Cardul de sănătate te transformă în donatorul propriilor organe, cu sau fără
consimţământ,
Noile Buletine cu CHIP RFID,
Despre Cipurile Implantabile 666 şi 11 Septembrie - Aaron Russo,
Membrii guvernului şi parlamentarii NU SUNT obligaţi să poarte CIP-uri biometrice,
Părintele Ioan de la Rarău ne vorbeşte despre actele biometrice,
Despre 666, Sfârşitul Lumii, Antihrist - "Îngerul Digital" Prima parte,
ÎNGERUL DIGITAL - Semnul fiarei [1/14],
Părintele Justin Pârvu - Despre erezia ecumenismului,
Ecumenismul este o erezie - erezia secolului XX (cu P.S. Iustinian),
Elder Arsenie Papacioc - Despre erezia ecumenismului,
Pr. Amfilohie Brânză - despre ecumenism.

NOTĂ: listele acestea nu sunt exhaustive, complete. Pot fi identificate şi altele.



5


