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Jos sinusta tuntuu, kuin heräisit päivittäin ällistyttävään sokkiin, et ole yksin. Mutta tämä tarina jäi
tutkan alle, kunnes muutamat ihmiset puhalsivat pilliin alkaen entisestä kongressiedustaja Michele
Bachmann'ista ja toimittaja Leo Hohmann'ista.
Maailman terveysjärjestö (WHO) äänestää muutaman päivän kuluttua Biden'in hallinnon
avustuksella säännöksestä, joka voisi antaa tälle järjestölle määräysvallan 193 maan
terveysohjeisiin ympäri maailmaa. Jos se hyväksytään, se voisi antaa WHO:ta valvovalle
kommunistiselle Kiinalle mahdollisuuden sanella kansalliset terveyspäätöksemme.
Yksinkertaisesti sanottuna kansanterveyden nimissä Biden'in hallinto suunnittelee kirjaimellisesti
luovuttavansa Amerikan kansallisen suvereniteetin Maailman terveysjärjestölle, kun seuraava
terveyshätätla iskee – ja sellainen hätätila on jo odottamassa.
Politico'n terveysalan toimittajien mukaan Yhdysvallat on käynyt "takaovineuvotteluja" WHO:n
kanssa tammikuusta lähtien "sopimuksesta", joka antaa WHO:lle "suuremmat valtuudet toimia"
lääketieteellisen kriisin aikana.
Onko tämä vain yksi juoni globaalilta eliitiltä, joka on nyt hyvin juovuksissa vallasta ja valvonnasta?
Edes villeimmässä mielikuvituksessaan he eivät voi käsittää sitä vaaraa, jos ulkomainen taho ottaa
haltuunsa yhden tärkeimmistä ja jopa arvokkaimmista omaisuuksistamme - kansakunnan
terveydenhuollon.
Leo Hohmann kirjoittaa: "Muuttamalla olemassa olevaa terveyssopimusta, vuoden 2005
kansainvälisiä terveyssääntöjä (International Health Regulations = IHR), he pystyvät ohittamaan

Yhdysvaltain senaatin hyväksynnän, mikä tarkoittaa, että tästä suvereniteetin tappavasta
vallankaappauksesta ei käydä julkista keskustelua eikä kerrota tiedotusvälineissä. Kaikki tapahtuu
pimeyden verhossa Sveitsissä, kun WHO:n maailman terveyskokous kokoontuu 22.-28. päivinä
toukokuuta."
Hohmann sanoo: "Jos YK:n WHO saa toivotut uudet valtuudet, joita Biden'in hallinto on ehdottanut
sille annettavaksi, varokaa. Nämä 13 ehdotettua muutosta loisivat YK:hon pedon, jolla on
hampaat.
Kirjoittaja toteaa: "Jos Biden ja hänen terveys- ja henkilöstöpäällikkönsä Xavier Baccera saavat
tahtonsa läpi, maailman valtioiden suvereniteettia ei kaapata pois. Ei, ne luovuttavat sen.
Hohmann toteaa lopuksi: "Äänestys järjestetään 22.-28. toukokuuta Genevessä, Sveitsissä.
Tarvitaan vain yksinkertainen enemmistöäänestys, ja hups, siinä menee maailman 194 valtion
itsemääräämisoikeus "kansanterveydellisiin hätätilanteisiin" liittyvissä asioissa, joihin voi kuulua
monenlaisia asioita, ei vain viruksia."
Oletko nähnyt kuvia kiinalaisista, jotka ovat suljettuina asuntoihinsa ja pyytävät apua? Se voidaan
toistaa kaikkialla maailmassa WHO:n johdolla. Yhdysvaltain sulkeminen vuosi sitten on
vähäpätöinen verrattuna siihen, mitä nämä globalistit ja WHO suunnittelevat maailmalle.
Bachmann toteaa yksinkertaisesti: "Biden'in hallinto esittää tarkistuksia, joissa ehdotetaan, että
kaikki maailman valtiot luovuttaisivat suvereniteettinsa WHO:lle koskien kansallisia
terveydenhuoltopäätöksiä."
Muista, että myös 193 muuta maata menettäisivät suvereniteettinsa WHO:lle. Tämä organisaatio
on Kiinan kommunistisen puolueen tytäryhtiö, jolla sitten olisi auktoriteetti Yhdysvaltoihin ja näihin
moniin muihin valtioihin.
Gatestone -instituutti kutsuu tätä kuolemanloukuksi Amerikalle. Gatestone-instituutti toteaa,
että "valitettavasti tämä 'seuraava pandemia' ei ole kaukana eikä hypoteettinen 'salaliittoteoria'".
Useiden uskottavien raporttien mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriöstä aina Australian Strategic
Policy Institute'n toimitusjohtajaan Peter Jennings'iin Kiina on jo yli kuuden vuoden ajan
valmistautunut biosodankäyntiin taudinaiheuttajien avulla.
He päättelevät: "Valitettavasti WHO on jo osoittanut olevansa Kiinan kommunistijohtajien halukas
elin. WHO:lle ei milloinkaan saa antaa kansainvälistä, oikeudellisesti sitovaa toimivaltaa
maailmanlaajuisessa pandemiatorjunnassa."

Biden'in hallinnon muutosehdotus tekee Yhdysvalloista kansainvälisellä sopimuksella laillisesti
velvoitetun noudattamaan WHO:n päätöksiä.
Laajat uudet valtuudet annetaan WHO:n pääjohtajalle, että hän voi toimia itsenäisesti. Pääjohtaja
on Tedros Adhanom Ghebreyesus, joka tunnetaan yleisesti nimellä Tedros. Tedros, WHO:n
ensimmäinen pääjohtaja, joka ei ole lääkäri, on Kiinan kommunistisen puolueen asettama
äärimmäisen kiistanalainen marksilainen aktivisti ja poliitikko Etiopiasta.
Itse pandemian aikana amerikkalaiset joutuivat todistamaan, kuinka liittovaltion ja osavaltioiden ja
paikalliset hallitukset sulkivat väkisin kymmeniä miljoonia yrityksiä, kirkkoja ja kouluja peläten
virusta, josta selviytymisaste oli todellisuudessa 99 prosenttia. Uuden sopimuksen mukaan tämä
toimivalta kuuluisi oletettavasti WHO:lle.
Maailman terveysjärjestö WHO työskentelee rokotustodistuksia koskevan aloitteen (Vaccination
Credential Initiative) parissa ottaakseen käyttöön "rokotustodistukset", jotka voidaan todentaa yli
kansainvälisten rajojen.
Globalisteilla on kenttäpäivä! Joinakin päivinä he edistyvät senttejä ja seuraavina kilometrejä ja he
marssivat kohti yhden maailman järjestelmäänsä päivä päivältä enemmän. Neljä apokalyptistä
ratsastajaa ovat lähteneet tallista, mutta he eivät voi tulla esiin, ennenkuin seurakunta on
temmattu.
Kirjoittakaa edustajillenne Washingtoniin, vaikka jopa oikeistopuolueet ovat olleet hiljaa tästä
WHO:n uhkaavasta törkeydestä.
Rukous on ehkä paras aseemme tässä vaiheessa. Psalmissa 2 sanotaan, että Jumala istuu
taivaassa ja nauraa pahojen juonille.
Löydät toisen informatiivisen artikkelin täältä: https://www.americaoutloud.com/biden-handing-overu-s-sovereignty-to-who/
Hänen paluutaan odottaen,
Jan Markell

