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Transkriptio:

Rokotteeksi kutsuttua COVID-sekoitusta käyttäneiden keskuudessa on noussut esiin ilmiö, joka 

aiheuttaa huolestuttavia oireita. Lääketieteellinen syy tähän on vankka, mutta tässä vaiheessa se, 

mitä havaitaan, on enemmän subjektiivista kuin kliinistä. Ne, jotka havaitsevat tämän, ovat yleensä

ymmällään siitä, miksi näiden tappavien injektioiden tarjoajat aiheuttaisivat tämän, mutta uskon, 

että tarkastelemalla tätä asiaa raamatullisen profeetallisen linssin läpi saamme täydellisen kuvan.

Monet ovat kommentoineet tätä aihetta ja ehkä nähneet sen itse käytännössä, mutta äskettäisessä

videokeskustelussa, jota isännöi asianajaja Reiner Fuellmich ja johon osallistuivat tohtorit Naomi 

Wolf ja Peter Breggin, he käsittelivät suoraan persoonallisuuden taipumusta muuttua sen jälkeen, 

kun joku on saanut mRNA-injektion. Videoon sisältyy tohtori Sucharit Bhakdi'n lyhyt esitys, jossa 

hän selittää näiden muutosten lääketieteelliset syyt ja erityisesti sen, miten veri-aivoeste rikkoutuu 

ja edesauttaa niitä.

Fuellmich on käynnistänyt oikeusjutun tämän tuhon ja kuoleman vitsauksen tekijöitä vastaan. Wolf,

sekulaari feministi, on ollut aktivisti ja suorapuheinen ääni koskien näitä vaaroja. Breggin'illä 

psykiatrina on pitkä historia lobotomioiden, sähköiskujen ja muiden mielenhallintamenetelmien 

aiheuttamien aivovaurioiden vaikutusten käsittelyssä.

He keskustelivat siitä, miten monien ihmisten persoonallisuus on muuttunut pistoksen ottamisen 

jälkeen. Tässä suhteessa on hämmästyttävä kontrasti. Hyvin monilta tällaisilta ihmisiltä näyttää 

puuttuvan kriittinen ajattelukyky. Heistä on tullut ylettömän dogmaattisia, eivätkä he pysty 

käsittelemään rationaalista logiikkaa, kun sitä heille esitetään. He pystyvät vain reagoimaan 

ajattelemattomasti ja iskemään toista henkilöä tai tilannetta, tai vain kohauttamaan olkapäitään.

Tietynlainen mukautuminen on vallannut jotkut ihmiset. Heistä on tullut ylen tottelevaisia. Toisaalta 

melkoinen osa kiukustuu, kun jokin on vastoin heidän tapaansa nähdä asiat. Breggin kuvailee tätä 

lopulta aivovaurioksi, joka on johtanut rakkauden ja hyvän tahdon menettämiseen muita kohtaan. 
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Tämä on kiinnostavaa ottaen huomioon, mitä Jeesus sanoo jakeessa Mt. 24:12 näistä lopun 

ajoista:

Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 

Minulla on ystävä, joka omistaa suositun treenikeskuksen. Tässä on suora lainaus häneltä:

Tarvitsen aina rukouksia, koska tästä kuntosalista on tullut ylivoimainen käsitellä useimmilla 

viikoilla. Ihmiset tulevat pahemmiksi päivä päivältä ja varmaan sinäkin olet kokenut sitä.

Mitä on tekeillä? Miksi tämä kaksinaisuus vammautetuissa (vaxxed) ihmisissä?

Tohtori Breggin vertaa sitä niihin, joille tehtiin otsalohkon poistokokeita. Hänellä on ollut paljon 

kokemusta tästä uransa aikana, samoin kuin diabeteksen aiheuttamasta reaktiosta erittäin 

alhaisen verensokerin vuoksi ja masennuslääkkeiden, kuten Prozac, käyttäjistä. Yleensä kehittyy 

passiivisuus, joka, jos asiaa ajattelee, sopii täydellisesti niille, jotka haluavat kontrolloida tällaisia 

ihmisiä. Jos kuvittelette Cheechin ja Chongin surullisenkuuluisan parivaljakon sanovan: "Ihan 

sama. Tee se vain" – niin saatte kuvan.

Toisaalta monet purkautuvat, kuin demonisesti riivatut. Se ei ole hyvä asia. Todellisuudessa niiden 

kohdalla, jotka eivät ole todellisia kristittyjä, tämä voi todellakin olla ongelma. Tiedämme, että 

Ilmestyskirjassa puhutaan noituudesta - farmakeia - joka estää massoja tekemästä parannusta 

näinä viimeisinä päivinä.

Eri puolilla maailmaa kuvatuissa videoissa näkyy huolestuttava ilmiö. Joku harrastaa normaalia 

elämäntoimintaa ja yhtäkkiä alkaa katsella ympärillään olevaa ilmaa. Hän alkaa heilutella käsiään 

ikään kuin yrittäisi huitoa sitä pois ja vaipuu sitten maahan. Siinä vaiheessa hän ikään kuin saa 

kohtauksen, jossa hänen kätensä ja jalkansa jäykistyvät outoihin asentoihin. Sitten hän joko 

menettää tajuntansa tai kuolee. Itse uskon, että näitä lukuisia ihmisiä vastaan hyökätään 

demonisesti ja se on seuraus siitä, että he ovat ottaneet pistoksen.

Dave Hunt puhuu kirjassaan The Seduction of Christianity (Kristikunnan vietteleminen), muiden 

samankaltaisten teosten ohella, psykiatriasta uutena shamanismina, jossa näiden lääkäreiden 

antamat lääkkeet ovat samankaltaisia kuin ne, jotka avaavat psyyken henkimaailmalle. (Onneksi 

aina silloin tällöin tulee Breggin'in kaltainen omapäinen psykiatri, joka uhmaa järjestelmää.)

Yhteistä sekä rokotteille että näille muille käytännöille on persoonallisuuden muuttuminen, mikä 

kirjaimellisesti saa jotkut kulkemaan elämänsä läpi ilman tunteita ja vähäisellä henkisellä 

prosessoinnilla. Heidän inhimilliset kykynsä ovat korruptoituneet, mikä tekee heistä kuin 

automaatteja. Voisiko tämä olla syy siihen, miksi CDC julkaisi useita vuosia sitten graafisen 

novellnsa zombie-epidemiasta? Mielenkiintoista on, että CDC on poistanut tämän valmiusoppaan 

verkkosivuiltaan. Luulen, että nyt, kun tämä varoituksen realisoituminen on päällämme, he eivät 

halua meidän tietävän, miten käsitellä heidän luomiaan zombeja.
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Mihin tämä kaikki johtaa?

Olemme varmasti nähneet, että erilaiset sulkemiset ja valtuutukset COVIDin aikana loivat luokan 

ihmisiä, jotka olivat valmiita tekemään mitä tahansa hallituksen viranomaiset sanelivat. Nyt, kun he 

ovat injektoineet myös suuren osan maailmaa näillä mRNA-lääkkeillä, joiden jokainen annos 

sisältää ties mitä ainesosia, niin globaali eliitti on lähestymässä kauan tavoittelemaansa 

päämäärää: nimittäin maailman väestön merkittävää vähentämistä ja loput ihmisistä on saatava 

täydellisesti mukautumaan kaikkeen, mitä heille sanotaan.

Takaan sinulle, että kun etenemme, niin yhä useammat ihmiset reagoivat näin. Miksi? Koska WHO

on päättänyt, että kaikkien rokotteiden on oltava mRNA-rokotteita. Kyseessä on yli 500 tällaista 

rokotetta. Ei ole väliä vastustatko COVID-rokotetta, koska saat kaikki sen haitat, jos vain otat 

MINKÄ TAHANSA rokotteen. Nyt kun COVID-rokote on lisätty lasten rokotusohjelmaan, niin 

kaikkien niiden lasten, joiden vanhemmat luopuvat itsemääräämisoikeudestaan antamalla heidän 

käydä valtion kouluja, on otettava nämä erilaiset geenimuutoslääkkeet voidakseen osallistua 

opetukseen ja lapset saavat mRNA-rokotuksen riippumatta siitä, vastustavatko vanhemmat 

COVID-rokotusta vai eivät.

The fix is in. (Prosessi on väärennetty kulissien takana, eikä sen tulos heijasta todellista oikeutta)

Ahdistuksen aikana suuri petos on päivän sääntö. Voisivatko nämä zombeja tekevät lääkkeet olla 

olennainen osa sitä? Antikristus vaatii maailmaa kumartamaan ja palvomaan häntä. Voisiko olla, 

että ei-uskova maailma suostuu helposti hänen vaatimuksiinsa, koska heidän aivotoimintansa on jo

muutettu? Jos ihmiset eivät osaa ajatella kriittisesti, he tekevät kuuliaisesti mitä tahansa  

Antikristus määrittelee olevan heidän omaksi "parhaakseen".

Tämä on pahuutta steroideilla. Maailma sellaisena, kuin sen tunnemme, ei ole enää koskaan 

entisensä. "Normaali" tulee olemaan sitä, mitä globalistit määrittelevät sen olevan, kuten "Et omista

mitään ja olet onnellinen". Vastaavasti: "Et ajattele mitään ja olet tyytyväinen."

Tuo päivä lähestyy nopeasti. Onneksi Herra on antanut meille pakotien pian tulevassa, ennen 

Ahdistusta tapahtuvassa Tempauksessa - jopa niille, jotka ovat typerästi ottaneet pistoksen. Vielä 

ei ole liian myöhäistä, mutta huomenna voi olla.

Käänny Herran Jeesuksen Kristuksen puoleen, tunnusta Hänet Kaikkivaltiaaksi Jumalaksi ja 

pelastu!
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