Aivopesu on lähes täydellinen
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Näyttää, että Uuden Maailmanjärjestyksen globalistien aivopesu on lähes täydellinen.
Vaikka on varmasti monia amerikkalaisia, joilla on silmät nähdä, mitä heidän nenänsä
edessä tapahtuu, useimmat menevät iloisesti suunnitellun plandemian mukana
tietämättöminä pahasta Suuren Nollauksen agendasta. Ja USEIMPIEN sokea
tietämättömyys on järkyttävää.
Valtakunnallisesti leviävässä lehdessämme Wisconsin Christian News julkaisemme
totuuden, vaikka totuus on usein epämiellyttävä. Julkaisemamme artikkelit on
tarkistettu faktojen suhteen ja varustettu linkeillä alkuperäislähteisiin, jotta lukijat
voivat itse tutkia, mitä sanomme. Julkaisemamme artikkelit sisältävät tärkeää tietoa
kirjaimellisesti tuhansilta yleisesti hyväksytyiltä tutkijoilta, tiedemiehiltä, lääkäreiltä,
papeilta ja jopa tavallisilta kansalaistoimittajilta, jotka julkaisevat, mitä näkevät paikan
päällä.
Totuus on nyt kuitenkin rankasti sensuroitu, toisin kuin mikään, mitä olen koskaan
ennen nähnyt. Matkijalintuvaltamedia (Mockingbird Mainstream Media) on Uuden
Maailmanjärjestyksen globalistien omistama ja niinpä he raportoivat tyrannien
puheenaiheita, EIVÄTKÄ mitään, mikä voisi olla ristiriidassa hallinnon virallisen
narratiivin kanssa. Näemme vain sen, mitä he haluavat meidän näkevän. Sama pätee
sosiaalisen median alustoihin, kuten Facebook, Instagram ja YouTube. Vaikka meille
jatkuvasti sanotaan, että meidän on "seurattava tiedettä", niin TODELLINEN tiede on
nyt kielletty aihe julkisessa keskustelussa. Se on laitonta. Tänä päivänä kaikkialla
maailmassa todellisen tutkimuksen, todellisen tieteen, tosiasiallisten, TODELLISIA
FAKTOJA koskevien tietojen julkaiseminen johtaa pidätykseen ja usein vankilaan.

Wisconsin Christian News'in uusin numero on täynnä TODELLISIA uutisia, tietoa ja
kommentteja. Lehtemme on saatavana postin kautta ja sitä on myös sijoitettu
vilkkaasti liikennöidyille julkisille paikoille ympäri Wisconsin'ia sekä 17 muuhun
osavaltioon. Ihmiset voivat noutaa lehden ilmaiseksi paikallisesta ruokakaupasta tai
rekkapysäkiltä - JOS niitä on jäljellä. Pystymme toimittamaan lehden joka paikkaan
vain kerran kuukaudessa ja useimmat uutistelineet tyhjenevät noin viikossa.
Kahden viime vuoden aikana olemme joutuneet lisäämään kuukausittain painettavien
lehtien määrää ja nyt painamme enemmän kuin koskaan lähes 23 vuoteen. Ihmisillä
on oikeiden uutisten NÄLKÄ ja he janoavat totuutta. Maassamme on nälänhätä
johtuen Jumalan Sanan ja totuuden puutteesta. Saan usein hyvin myönteisiä
kommentteja niiltä, jotka ovat löytäneet lehtemme numeron julkisesta paikasta,
ottaneet ja lukeneet sen ja sitten heidän silmänsä ovat avautuneet asioille, joita he
eivät koskaan ennen tienneet, tai joista eivät olleet edes kuulleet. Esim. eräässä juuri
tänään tulleessa viestissä luki: "Teidän lehtenne on suurenmoinen - ainoa lukemisen
arvoinen!" Toinen henkilö kirjoitti: "WCN on totuuden pelastusköysi. En tiedä, mitä
tekisin ilman sitä." Vielä eräs kirjoitti: "Olen kiitollinen, että tilasin Wisconsin Christian
News'in. Olen käyttänyt sitä käynnistämään niin monia hienoja keskusteluja ihmisten
kanssa ja useimmat ovat ällistyneitä, kun tajuavat, miten TV-uutiset ja internet ovat
valehdelleet heille." Tämä antaa minulle toivoa siitä, että monet ovat heräämässä
siihen todellisuuteen, mitä tässä maailmassa tapahtuu - ja alkavat ymmärtää, että
Jeesus ei ole vain "paras piikkimme (shot)", vaan Hän on AINOA "piikkimme".
Sanaleikki on tarkoitettu.
Kaikki kommentit eivät kuitenkaan ole myönteisiä. Salli minun jakaa jotakin, joka tuli juuri viime
viikolla kaksi päivää sen jälkeen, kun uusin numeromme oli ilmestynyt. Tämä on kirjoittaja, joka
haki lehden julkisesta paikasta. "Minua ällötti, kun katsoin etusivua ja näin törkeitä artikkeleita,
joissa väitettiin, että hyvä tohtori Fauci pitäisi asettaa syytteeseen rikoksista ihmisyyttä vastaan ja
että COVID-pistokset tappavat ihmisiä! Tällaisilla artikkeleilla ei ole mitään tekemistä kristinuskon
kanssa, vaan niiden taustalla on oikeistolainen poliittinen ääriajattelu! Tällaisen ruman,
kieroutuneen ja myrkyllisen sekoituksen saat aikaan, kun yhdistät uskonnon ja politiikan."
Toinen henkilö kirjoitti: "En ole koskaan elämässäni nähnyt missään julkaisussa
tällaisia valheita ja väärää tietoa. Te olette hulluja ja kutsutte itseänne 'kristityiksi'. En
usko, että teidän 'Jeesuksenne' näkisi asiat noin. Teidän on muutettava omalle
planeetallenne ja jätettävä meidät normaalit ihmiset seuraamaan tosiasioita. Lakatkaa
tappamasta ihmisiä väärillä tiedoillanne."

Toistan vielä kerran: emme julkaise väärää tietoa. Me julkaisemme TOTUUTTA.
Minulla ei ole mitään hyötyä valehtelemisesta lukijoillemme, emmekä julkaise
sensaatiohakuista hölynpölyä. Otamme kuitenkin vahvasti kantaa totuuteen koskien
sitä, mitä nykyisen plandemian ja COVID-pistosten huijauksen takana on. Ja vielä
kerran, kaikki sisältömme on tutkittua ja faktatarkastettua, usein suoraan tutkijoilta ja
tiedemiehiltä itseltään, kun on kyse näistä asioista.
Ongelma on se, että niin monet amerikkalaiset on aivopesty täysin mielen
turruttaneeseen horrokseen niin, että he EIVÄT VOI eivätkä edes TAHDO harkita
mitään sellaista, mikä on vastoin sitä, mitä heidän taulutelevisionsa heille kertovat.
Esimerkki: Etelä-Kaliforniassa sijaitseva yliopisto suoritti viime vuonna tähän aikaan
kyselytutkimuksen, johon osallistui 6 000 ihmistä ja siinä todettiin, että ylivoimainen
enemmistö amerikkalaisista aikuisista - 83 prosenttia - kannatti maskipakkoa julkisilla
paikoilla. Myönnettäköön, että emme tiedä, keitä nämä 6000 ihmistä olivat, tai missä
he asuivat, tai oliko yliopisto rehellinen raportoinnissaan. Gallup-kysely viime kesältä
osoitti, että 49% amerikkalaisista kannattivat maskipakkoa.
Vime syksynä tehdyn gallupin mukaan 60% amerikkalaisista kannatti, että kaikkien
valtion työntekijöiden on saatava rokotukset ja 58% oli sitä mieltä, että vähintään 100
työntekijän yrityksiltä on vaadittava rokotukset. Samasta kyselystä kävi ilmi, että 63%
amerikkalaisista kannattaa pakollista rokotusta terveydenhuollon työntekijöille. Kuten
sanoin, aivopesu on nyt lähes täydellinen, koska totuutta kaikista näistä asioista ei
saa puhua tai julkaista tässä "peruutuskulttuurissa (cancel culture)", jossa tällä
hetkellä elämme.
Tämä on totuus: kirjaimellisesti tuhannet lääkärit ja tutkijat ympäri maailmaa ovat
todenneet, että maskin käyttö ei suojaa käyttäjää itseään eikä toisia. Päinvastoin,
lukemattomia terveysongelmia aiheutuu siitä, että maskia käytetään pitkään ja se on
todistettu (TIETEELLISESTI) yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen.
COVID-pistosten osalta tässä on uusimmat tiedot VAERS-raportista. Jos et tiedä, niin
VAERS on CDC:n ja FDA:n ylläpitämä järjestelmä, jossa terveydenhuollon työntekijät
voivat ilmoittaa haittavaikutuksista. VAERSin tarkoituksena on toimia varhaisena
varoitusjärjestelmänä, jonka avulla voidaan havaita Yhdysvalloissa lisensoitujen
rokotteiden mahdolliset turvallisuusongelmat. Valitettavasti VAERS-järjestelmään
ilmoitetaan vain 1-10% haittavaikutuksista. Tässä on kuitenkin viimeisin tieto
tammikuun 14. päivältä: VAERSin mukaan COVID-rokotteet ovat olleet 23 652
kuolemantapauksen ja 1 109 989 haittatapahtuman välitön syy.

Seuraavassa on osittainen luettelo yleisimmistä "haittavaikutuksista", joista ihmiset
kärsivät: akuutti sydäninfarkti, sydänpysähdys, verenkierron romahtaminen, vakava
verenpainetauti, supraventrikulaarinen takykardia, sinustakykardia, sydämentykytys,
kasvohalvaus, akuutti hengitysvaikeusoireyhtymä, anafylaksia, veren hyytyminen,
Guillain-Barren oireyhtymä, kouristukset ja aivohalvaukset. Valitettavasti et kuule
tästä valtavirran tiedotusvälineissä, sosiaalisessa mediassa tai internetissä. Mutta
niille, jotka ovat tehneet tutkimusta, tämä kaikki on ollut yleisesti tiedossa jo yli
vuoden ajan.
Tämän päivän amerikkalainen sensuuri laittaa kommunistisen Kiinan sensuurin ja
hallituspropagandan häpeään. Miten muutoin voit selittää, että niin monet ilmoittavat
kannattavansa sitä, että hallitus KÄSKEE Yhdysvaltain kansalaisia piikittäytymään?
Lisäksi tiedämme nyt, että pistos EI suojaa sinua sairastumiselta eikä se suojaa muita
ympärilläsi olevia sairastumiselta. Vallanpitäjien on yhä vaikeampi pitää tätä huijausta
yllä.
Luota tieteeseen?! Tässä on aikajana siitä "tieteestä", jota Maailman Terveysjärjestö
kertoi meille uskottavaksi pistoksista. Viime vuoden toukokuussa meille kerrottiin, että
pistokset antavat 95% suojan COVID-tautia vastaan. Kesäkuussa se oli 70%.
Heinäkuussa 50% - 50/50 todennäköisyys, että niistä on jotakin hyötyä. Elokuussa
WHO:n oli myönnettävä, että rokotukset eivät suojaa, mutta vähentävät COVIDin
leviämistä. Syyskuussa he myönsivät, että ne eivät vähennä leviämistä, mutta
vähentävät sairauden vakavuutta. Lokakuussa meille kerrottiin, että ne eivät vähennä
taudin vakavuutta, mutta vähentävät sairaalahoitoa. Marraskuussa he joutuivat
myöntämään, että ne eivät vähennä myöskään sairaalaan ottoja, mutta VOIVAT
MAHDOLLISESTI estää sinua kuolemasta.
Tosiasia on, että näitä pistoksia ei tehty maagisesti alle vuodessa COVIDin
torjumiseksi. Näitä pistoksia ei koskaan tehty COVIDia varten. Sensijaan COVID
tehtiin pistoksia varten . Toisin sanoen COVID oli keino, jolla globalistit pystyivät
pakottamaan koko maailman väestön antamaan injektoida itsensä tappavilla myrkyillä,
jotka ovat jo tappaneet lukemattomia ihmisiä. Lukiolaisurheilijoita, jotka olivat
parhaassa iässä ja terveitä, kaatui kuolleina sydänkohtauksiin. Lukemattomat lentäjät
- pakotettuina ottamaan piikki tai menettämään työnsä - kuolivat yhtäkkiä
muutamassa päivässä pistoksensa jälkeen. Kuinka kauan näitä tosiasioita voidaan
vielä salata?
Olen jo aiemmin puhunut pitkään koko Amerikan virallisista sairaalaprotokollista protokollista, jotka estävät perheiltä pääsyn potilaan asianajajiksi; protokollista, jotka

määräävät tappavan lääkkeen nimeltä Remdesivir, joka kirjaimellisesti aiheuttaa
nopean elinten vajaatoimintojen sarjan. Olen myös kertonut - ja näyttänyt todisteita että sairaalat saavat bonuksia siitä, että kieltävät turvallisten ja tehokkaiden
lääkkeiden käytön, lisää bonuksia tappavan Remdesivirin käytöstä, lisää bonuksia
rauhoittavien lääkkeiden käytöstä, jotka hidastavat hengityksen ja pulssin vaaralliselle
tasolle. Ja lisää bonuksia hengityskoneiden käytöstä, jotka periaatteessa
tukehduttavat potilaat hengiltä. Niin, ja lisää bonuksia jokaisesta kuolemasta, jonka
he voivat kirjata "COVIDiksi". Se on salakavalaa ja puhdasta pahuutta. Ja he tekevät
sitä rannikolta rannikolle.
Mitä tulee perusihmisoikeuksiimme, niitä ei enää ole. Lääketieteellinen yksityisyys?
Mennyttä. "Minun kehoni, minun valintani?" Mennyttä. Joulukuun 15. päivänä
Kolumbian piirikunnassa säädettiin laki, jonka mukaan kaikkien 12-vuotiaiden ja sitä
vanhempien on nyt esitettävä rokotepaperinsa päästäkseen mihin tahansa julkiseen
tilaan. Samat säännöt tulivat voimaan Twin Cities'issä 17. tammikuuta. "Näytä
paperisi" tai sinulle näytetään ovea. Se amerikkalaisesta vapaudesta. Se
henkilökohtaisesta ja lääketieteellisestä yksityisyydestä. Se ihmisoikeuksista.
Tämä huijausdemia (scamdemic) ja myrkyllinen, tappava pistos - ja hallitusten ja
terveysviranomaisten tyrannimaiset määräykset kaikkialla maailmassa - ovat jo
rikkoneet niin monia Nurnbergin sääntöjä, etteivät ne ole laskettavissa. Kaiken lisäksi
he näyttävät pääsevän pälkähästä huolimatta siitä, että miljoonat ihmiset osoittavat
mieltään Englannin, Ranskan, Saksan, Itävallan ja Australian kaduilla, vain muutamia
mainitakseni. Olemme kaikki kuulleet, että kokonaisia perheitä - itse asiassa
kokonaisia yhteisöjä - on raahattu COVID -keskitysleireille Australiassa. Washingtonin
osavaltio on nyt ehdottanut samanlaista suunnitelmaa. Kuinka kauan kestää,
ennenkuin se tulee sinun valtioosi?
Mutta kuten näet, et voi puhua järkeä niille, jotka ovat tietoisesti päättäneet uskoa
valheisiin. Kuten jakamani vihaposti osoittaa, voit tarjota kirjaimellisesti tuhansia
tutkimuksia, voit tarjota kiistattomia todisteita kaikista näistä asioista, mutta he
kieltäytyvät katsomasta ja näkemästä. Pastorimme ovat suurimmaksi osaksi yhtä
tietämättömiä ja suurin osa heistä kannattaa pakollisia piikkejä. Monet kirkot ovat nyt
avautumassa "rokotuskeskuksiksi". Jopa paavi on todennut, että jos rakastat
lähimmäistäsi, noudatat sääntöjä ja otat piikkisi.
Olemme todella huonossa jamassa, kun emme voi enää käydä kansalaiskeskustelua,
kun meidän sallitaan nähdä vain yksi puoli hyvin kieroutuneesta ja demonisesta
suunnitelmasta, joka koskee väestön vähentämistä ja maailmanlaajuista

orjuuttamista. He murhaavat ihmisiä näillä pistoksilla ja kutsuvat sitä
"terveydenhuolloksi", kuten lähes viisi vuosikymmentä jatkunut vauvojen
murhaaminen - abortti - jota he kutsuvat "naisten terveydenhuolloksi". Mutta et voi
kiistää, että jokainen abortti päättyy yhteen kuolemaan ja yhteen haavoittumiseen. Se
EI ole terveydenhuoltoa, eikä sitä ole tämäkään.
Jos satut olemaan tämän asian "toisella puolella" ja ajattelet, että pistos ja maskit
ovat ihania ja että SINÄ olet erityisen hyveellinen ihminen, kun tottelet ja noudatat
tämän demonisen hallinnon VALHEELLISTA tiedettä, niin anna minun kysyä sinulta
tätä: jos se, mitä LUULET tietäväsi, osoittautuisi vääräksi, niin MILLOIN haluaisit
tietää?
2 Ts. 2:9-12: ”...tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella
voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat
kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja
sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne
tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.”
Ystävät, MINÄ OLEN kertonut teille totuuden, uskotte tai ette.
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