Sinua resetoidaan - hämmästyttävät
yksityiskohdat tässä artikkelissa.

You are being re-set -the astounding details are in this article.
By Alan Franklin, 25.9.2022

Tämä artikkeli on julkaistu sivustolla Rapture Ready otsikolla Civilization is Being Reset
Sivilisaatiota "nollataan (reset)" ja kaikki maanviljelystä rahoitukseen ollaan muuttamassa niiden
toimesta, jotka ovat päättäneet tuoda Uuden Maailmanjärjestyksen.
Diktaattorit ratsastavat taloudellisella kaaoksella, jota nyt luodaan Maailman Talousfoorumin (WEF)
kaltaisten järjestöjen kautta, jotka määrittelevät suuren osan agendaa.
Olemme kovaa vauhtia matkalla kohti globaalia hallitusta, jota tukee maailmanuskonto, kaikki
sähköinen ostaminen ja myyminen sekä koulutus (joka nyt on pikemminkin indoktrinaatiota).
Pyrkimystä poistaa seksuaaliset erot ja jopa koko sukupuoli tukee tärkeimpien ilmaisukeinojen ja
uutisten saatavuuden valvonta. Iso media ei salli valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä, joten
unohtakaa kaikenlainen haastaminen aina evoluutiosta myyttiin ihmisen aiheuttamasta
ilmastonmuutoksesta. Sananvapaus on historiaa.
Globalistien puolestapuhujat rakastavat kriisejä - tai useita sellaisia oikeuttamaan rajut toimet.

• Ihmisiä panikoidaan
• Maailmalle kerrotaan, että on olemassa vain "globaaleja ratkaisuja".
• Nuoret on jo aivopesty ajattelemaan, että "meidän on pelastettava planeetta".
• Vihreä globaali uskonto tulee Uuden Maailmanjärjestyksen myötä.
• Henry Kissinger ja Bill Gates esiintyivät jossakin sellaisessa kuin TED-keskustelu, jossa he
olivat yhtä mieltä, että "meidän on saatava maailman väkiluku 500 miljoonaan". Gates
sanoo sitten, että rokotteet voivat olla osa prosessia. Tämä keskustelu on nyt poistettu
verkosta.

• Maailman nykyinen väkiluku on lähes kahdeksan miljardia, joten monet meistä on
teurastettava tavalla tai toisella.

Huijaustauti (Scamdemic) - valheellinen paniikki koskien Covid 19 -tartuntaa, joka on useimmille
sairastuneille vain flunssa, sai hallitukset lopettamaan suurimman osan tavanomaisista
toiminnoista, kuten koulunkäynnin ja työnteon. Sen sijaan meidän oli pysyttävä kahden metrin
etäisyydellä muista ja hengitettävä vaarallisten sinisten maskien läpi, jotka rajoittavat hapen
saantia 20 %. Sulkemiset ovat rampauttaneet maailmantalouden.
Eräällä seurakuntamme 100-vuotiaalla naisella oli useita hengenvaarallisia sairauksia, ja hän
halusi päästä Herransa luokse. Hän sai Covidin, kuoli viikossa ja se merkittiin kuolinsyyksi. Älkää
uskoko lukuja älkää myöskään, että niin sanotut "rokotukset" ovat turvallisia.
Lääketieteellisistä lähteistä on saatu runsaasti todisteita, että niin sanotut rokotukset voivat
aiheuttaa veritulppia, jotka aiheuttavat sydänkohtauksia monille nuorille urheilijoille ja muille.
Kysykää rokotetuilta ihmisiltä, joiden kanssa puhutte ja löydätte joitakin, joilla on erilaisia

terveysongelmia aivo-ongelmista kuukautisvaikeuksiin. Erään ystävättäremme terveyteen vaikutti
vakavasti jo ensimmäinen rokotus.
Samaan aikaan viljelijöitä moukaroidaan "planeetan pelastamisen" varjolla.
Viljelijät ruokkivat maailman, joten heitä vastaan hyökätään maailman elintarvikepulan ja
nälänhädän varmistamiseksi. Koska "luontoa" palvotaan nykyään johtuen tieteellisestä
tietämättömyydestä, niin EU sanoo, että karjan tuottamien typen oksidien ja ammoniakin päästöjä
on vähennettävä rajusti sellaisten luonnonalueiden läheisyydessä, jotka ovat osa uhanalaisten
kasvien ja villieläinten suojeltujen elinympäristöjen verkostoa, joka ulottuu koko 27-jäsenisen EU:n
alueelle.
Yli 40 000 maanviljelijää kokoontui Alankomaiden keskiosassa sijaitsevalle maatalousalueelle
osoittamaan mieltään hallituksen suunnitelmalle vähentää "haitallisiksi saasteiksi" kutsuttujen
aineiden päästöjä, mikä todennäköisesti pakottaa maanviljelijät vähentämään karjaansa tai
lopettamaan työnsä kokonaan.
Kun ihmisiä lannistetaan tapaamasta kasvotusten ja suurin osa toiminnasta tapahtuu verkossa,
mukaan lukien lääkärillä käynnit Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, niin tulokset ovat seuraavat:

• Paljon vähemmän ihmiskontakteja, kun ihmisiä kannustetaan liittymään virtuaalimaailmaan
– Metaverse.

• Vähemmän mahdollisuuksia tavata ja keskustella oikeiden ihmisten kanssa kaikenlaisten
esteiden ja rajoitusten vuoksi "omaksi parhaaksemme".
• "Me lampaat" olemme enimmäkseen menneet mukaan kaikkeen hölynpölyyn ja
propagandaan.
• Samaan aikaan niin sanottu valtavirtakirkko on kiinnostuneempi sukupuolen vaihtamisesta
ja kierrätyksestä...
Odotettavissa on ruokapulaa ja väkivaltaa.
Eläkkeet, terveydenhuolto ja jopa sosiaaliturva ovat vaarassa.
Kristittyjen on luotettava Herraan ja autettava toisiaan.
Maranata - tule pian, Herra Jeesus.
Katso nyt filmattu esitykseni, joka on täynnä hämmästyttäviä kuvia, ja jota YouTuben sensorit
pitivät liian kuumana käsiteltäväksi ja kielsivät. Katso se nyt Rumblesta ja levitä tätä tietoa ja näitä
linkkejä laajalti kaikille kontakteillesi, sillä meidät saatetaan pian poistaa. Me kerromme totuuden,
ja se on juuri sitä, mitä globaali eliitti ei halua sinun tietävän.
Tässä joitakin linkkejä tosiasioihin perustuviin kuvitettuihin puheisiini.:It's Fast Forward to The
Last of The Last Days by Alan Franklin (rumble.com) ja: 26/6/22 - If you prove it I'll believe
it. Validating the Scriptures . - yeshuaspeople.com
ja 13/2/22 - The Three Great Resets. - yeshuaspeople.com. Voit katsoa kaikki filmatut puheeni
tämän linkin kautta: Alan Franklin – yeshuaspeople.com

