Деца отнемани по подозрителен начин
в продължение на 20 години по един и
същ модел.
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Прилаган е страшен метод за
промиване на мозъци
Схемата бе разбита преди дни по спец
операция „Ангели и демони” на
италианската полиция

Модена, Реджо Емилия, Салерно, Биела. Едни и същи
социални работници, една и съща драма. В
предаването "Кой го е виждал?", са показани
доказателства, че на децата са прилагани
методи за промиване на мозъци.
"Занимавах се с Ндрангета( италианска мафия)
години, но този случай е трагичен от хуманна
гледна точка." Така прокурора на Реджо Емилия
коментира разследването "Ангели и демони",

което разкри порочния кръг на отнемането на
деца и даването им в приемни семейства в същата
тази област.
Разтърсващ е материала, събран в месеците на
разследването, чрез подслушвателни средства,
приложен за децата откъснати от родителите си.
Биват подложени на методи за промиване на
мозъка, чрез които са им създавани фалшиви
спомени за насилие върху тях от собствените им
родители. Неща, които в действителност не са се
случили. По този начин биват изправени срещу
родителите си. Една порочна система, която
разиграва стотици хиляди евро, задвижена от
години от мрежа, създадена от социални грижи на
Вал ди Енцо и от психолози от НПО със името
"Хензел и Гретел ", чрез техника за "събуждане
"или създаване на спомени по емпатичен път.
Арестуван е създателя й Клаудио Фоти.
Той работи чрез напрежение върху психиката на
децата, действайки на подсъзнателно ниво,
повтаряйки едни и същи фрази, докато убеди
детето, че родителите му са упражнявали
насилие над него. Работи с жената, с която
съжителства Надя Болонини.
Ето какво обясни главния прокурор.
Факти:
277 страници обвинителен материал. 17
наказателни производства. 27 разследвани по
случаите за оказаното върху децата насилие.
Направени са записи със скрита камера от
карабинерите как се случва всичко. На всички им
се струвало, че случващото се не може да бъде
истина.
Една от психоложките на НПО "Хензел и Гретел "е
разигравала "филм" със смъртта на бащата на
едно дете, за да му внуши,че е изоставено и няма
кой да го търси и да му помогне.
Методът на "Хензел и Гретел " е прилаган и на деца
в най-ранна детска възраст. Промиване на мозъка
в продължение на часове. Работници от НПО-то са
се преобличали като родителите и са насилвали

децата, докато повярват, че това се извършва от
собствените им родители. Фалшиви спомени за
сексуално насилие чрез електроди поставяни на
пръстите и провеждане на електромагнитни
импулси, докато детето"признае". Можете да си
представите какъв страх и ужас изпитва едно
дете, подложено на това.
Италия през 2019.
Сатана по образец.
И така идват и признания за сатанизъм.
През 2011 година момиченце е отнето само, защото
родителите му са бедни.
Едва през 2017 са разкрити действията на
Болонини. Самата тя разказва, че като малка е
била изнасилвана години наред от брата и
сестрата на баща си /това й е било внушено чрез
тези методи/. Показва признаци на демонично
обсебване.
Разказва за серийни убийства извършени от
баща й, когато тя е била 2-4годишна. В нощта на
хелоуин маскирани завеждали по 5- човека
обездвижени и баща й ги убивал и после
изнасилвали децата. Баща им ги мажел с кръвта на
убитите и ги давал на майката. Всичко това води
до извода, че е обсебена.
Последствията във времето.
Психологическото насилие довежда децата до
абсолютно объркване. Някои се дрогират, други
пият, а някои се самонараняват.
Това,което се е случило преди 20години в Модена е
пресъздадено в 8 серии на режисьора Пабло
Тринча наречени "Велено"(отрова).
Случаите на странно увеличение на
"насилвани"от родителите си деца (20)взети от
дома им или направо от училище и никога повече
не се завръщат.

В тези стари случаи участник е същото
НПО"ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ ", но тогава Фоти е бил в
съучастие с първата си жена Кристина Роча.
Започват разкази за черни меси, кръв и трупове,
от които да пият отваряйки гробове и ковчези,
дори през деня.
Десетина деца намушкани с нож и оставени да
умрат върху кръстове докато им изтича кръвта.
Обвинени в това са родители им.
Започват разследвания, но дори и тези, които са
успели да докажат невинността си никога не
виждат децата си.
Истинска драма в предаването "Кой е видял ",
доказва допирните точки на случаите в Баса
Модена и Реджо Емилия.
И на двете места е работила психоложка от НПО
"Хензел и Гретел "Валерия Донети.
Разказ на две от момчетата, които са отнети от
социалните работници и подложени на нейните
методи. Днес са жени на 27 и 28 години и още вярват
на това, което им е внушено и когато разказват
нещата треперят и плачат. Разказват неща, които
никога не са преживели, но са им вкарани в
съзнанието. Една от майките присъства
вкаменена от разказа на дъщеря си.,която не е
виждала от 21години.
Федерика Ангинолфи директор на социални грижи
във Вал ди Енца е арестувана.
Активна лесбийка, арестувана е и нейната
партньорка. Убеждават отнето момиче да мрази
мъжете и да стане лесбийка. Карат момичето да
вярва, че баща й е изнасилвал. Забраняват й да
носи косата си пусната, за да не е привлекателна
за мъжете.
Александра Палиукс психолог в "Хензел и Гретел
"допринася за отнемането на 16 деца в Баса Модена
преди 20години.

Обвинена от неаполитанска журналистка бива
разследвана и обвинена в участие в сатанински
секти през 2007г.
Трима пораснали братя разказват за възрастни
с качулки, дяволи, порции кръв и сперма, дрога.
Същата лудост във Финале Емилия. Разследване
има, но децата повече не са върнати.
Известен случай в Биела. Родителите обвинени
от Клаудио Фоти и Кристина Роча се самоубиват и
оставят бележка, че са невинни.
Всички отнети деца имат травмиращи спомени.
Групови изнасилвания, дрога, алкохол или
малтретиране. Опити, на които подлагат
отнетите деца.
Тъмни истории, неправомерни действия,
потресаващи факти изплуват в разследването.
Този случай разбива представата за хуманност,
но е факт. Салерно, Биела, едни и същи хора,едни и
същи драми.!!!!

Източник:
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Превод: Екип НГ „Не на стратегията за детето
2019-2030!”

