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Biden'in koko kentän painostus

Biden's Full-Court Press
By Bill Perkins, September 10, 2021

Nuoruudessani pelasin yliopistossa sekä koripalloa että golfia. En ollut kovin hyvä, mutta se oli 
ilmainen koulu. Ja urheilussa opin paljon elämän sovelluksia.

Yksi asia, jonka opin, oli se, että kun koripallo- tai golf-ottelu oli jo loppuvaiheessa ja 
todennäköisesti  häviäisit, niin yrittäisit mitä tahansa, jopa ryhtyisit rajuihin toimenpiteisiin 
voittaaksesi.

Koripallon versio jalkapallon loppupelin "Hail Mary"-syötöstä on "Full-Court Press". Kun aika on 
vähissä, voit painostaa (vartioida) koko kenttää ja tahallasi rikkoa sääntöjä hidastaaksesi peliä. Voit
tehdä pitkiä lyöntejä (ei mitään kolmen pisteen koreja minun aikanani!) ja ottaa kaikenlaisia riskejä,
koska sinulla ei ole mitään menetettävää.

Sama golfissa. Turvallisen pelaamisen sijasta, kun olet hännillä ja vain muutaman reikä käytävänä,
yrität lyöntejä, jotka muuten olisivat epäviisaita tehdäksesi lintuja lopussa. Yrität vaikka mitä, ettet 
häviäisi.

Kun tarkastee globalistien / saatanistien pyrkimyksen maisemaa kohti uutta maailmanjärjestystä, 
niin sen täytyy olla lähellä pelin loppua, koska minusta näyttää, että he ovat alkaneet toteuttaa 
epätoivoisia toimenpiteitä.

Olemme viitanneet aiemmissa eNews -artikkeleissamme lukemattomiin lääkäreihin, tutkijoihin ja 
jopa mRNA:n keksijään, jotka sanovat uskovansa, että Covid'in vapauttamisen tarkoitus oli 
pelotella ihmiset ottamaan rokote. 

Vaihtoehtoisten mediasivustojen seuraajien lukumäärän perusteella miljoonat ihmiset kuulevat 
edelleen totuuden.
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Hoksaavaiset uskovat tietävät, että rokotteen tarkoitus ei ole suojella, vaan vahingoittaa, steriloida 
ja / tai tappaa ihmisiä.

Nämä globalistit / saatanistit haluavat vähentää maailman väestön 8 miljardista 500 miljoonaan, 
kuten sanotaan tekstissä, joka on kaiverrettu Georgia'n Opaskiviin (kuva yllä).

Useimpien on vaikea uskoa, että maailmassa ja hallituksessamme on ihmisiä, jotka yrittävät 
tappaa tai vammauttaa meidät. Globalistien / saatanistien tavoitteet ovat kuitenkin selkeitä ja 
kirjoitettuna kaikkien luettavaksi.

Meillä on todisteita, että nämä globalistit / saatanistit keskustelivat Covid-epidemiasta lokakuussa 
2019, kaksi kuukautta ENNEN maailman ensimmäistä Covid -tapausta. (4)

Tiedämme nyt, että Covid ei vain valmistettu Kiinan Wuhan'issa sijaitsevassa laboratoriossa gain-
of-function -tutkimuksella (eli se on suunniteltu tappamaan ihmisiä), vaan myös, että se luotiin ja 
vapautettiin heidän synkkiä maailmanvaltauksen päämääriään varten. 

Niinpä nämä hyypiöt tekivät päätöksen panna kaikki peliin ottaakseen maailman valvonnan.

Tiedämme myös, että nämä valitsemattomat johtajat tapasivat lokakuussa 2017 ja keskustelivat 
kuinka, ei vain toteuttaa Covid niin, että ihmiset saadaan ottamaan rokote, vaan he keskustelivat 
myös siitä, kuinka käsitellä ”rokotevastaisia.” (9)

Saatanan energia suonissaan he uskoivat voivansa hallita maailmaa. Heidän oli vain päästävä 
eroon Yhdysvaltojen itsenäisistä pienyrityksistä ja patriotismista ja muu maailma olisi helppo nakki.

Saatuaan valvontaansa useimpien maiden johdon viimeisten 30 vuoden aikana sekä lähes kaikki 
suuret yritykset ja tietokanavat, kuten TV, sanomalehdet ja tärkeä some, he pystyivät 
sensuroimaan suurimman osan vastustavia näkemyksiä.

Käyttämällä Covid-testiä, joka osoitti 90-prosenttisesti vääriä positiivisia tuloksia, he pelottivat 
ihmiset maskeihin ja sosiaaliseen etäännyttämiseen lopulta sulkien useimmat maat kaikkialla 
maailmassa.

Sitten he vääristivät Covidiin kuolleiden määrät kirjaamalla lähes kaikki kuolemat Covidista 
johtuviksi, kun todellisuudessa vain 6% johtui yksin Covidista. 

Jatkuva "covid-kuoleman pelon" rummutus sopi mainiosti heidän pyrkimykseensä saada kaikki 
ottamaan covid-rokote tietämättä, mikä se todella oli.

Kansallisen median toistaessa väitettä ”rokote on turvallinen” temppu toimi suurin piirtein puoleen 
Yhdysvaltain väestöä. 

He salasivat yli 45 000 rokotteisiin liittyvää kuolemaa (tähän mennessä).) (10) Puhumattakaan 
sadoista tuhansista, jotka ovat vakavasti vahingoittuneet.
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Ja se tuli vain rokotteen ottamisesta. Tulevaisuuden pitkän tähtäimen kuolema ja sairaus on se, 
mikä käy todella pahaksi, koska rokote tuhoaa ihmisen immuunijärjestelmän. (11) Tämän talven 
pitäisi olla tuskallinen rokotetuille.

JUONI PAKSUUNTUU - se pahenee

Nyt havaitsemme, että he eivät vain murhanneet ihmisiä kieltämällä hengenpelastavat hoidot 
Covidiin, kuten hydroksiklorokiini (HCQ) ja Ivermektiini, vaan nyt havaitsemme, että se, mitä he nyt
OVAT antamassa Covid-potilaille sairaaloissa, myös tappaa ihmisiä.

Remdesivir, Bill Gatesin patentoima lääke, on ensimmäinen asia, jonka useimmat sairaalat 
antavat Covid -potilailleen. Hoito maksaa 3200 dollaria per hoito. (1)

HCQ ja Ivermektiini, lääkkeet, jotka toimivat ja joita on käytetty turvallisesti vuosikymmeniä, 
maksavat Covidin hoitoon alle dollarin päivässä. Big Pharma vain ei voi tehdä niillä rahaa, koska 
heidän patenttinsa ovat rauenneet.

Hiljattain tohtori Bryan Artis teki joitakin järkyttäviä tutkimuksia Remdesiviristä osoittaen, kuka 
omistaa sen patentit ja mitä tutkijat havaitsivat, kun sitä testattiin eläimillä. Järkyttävää! 

Katso tämä video, jossa kerrotaan, mitä tohtori Artis löysi! Uskomatonta! KLIKKAA TÄHÄN 
(17 minuuttia)

Tässä videossa opit, että Remdesivir tekee potilaat huonommiksi, ei paremmiksi. Tohtori Artis 
paljastaa testit, jotka osoittavat sen vahingoittavan munuaisia kuolettavasti. 

Hänen tutkimuksensa mukaan ihmisiä kuolee Remdesivir-hoitoon, mutta sairaalat syyttävät 
kätevästi kuolemista Covidia, samalla kun heille maksetaan 10 000-30 000 dollarin ylimääräinen 
tulo hallitukselta. Sairasta. 

Ja useimmat lääkärit, jostain tuntemattomasta syystä, ovat mukana tässä kauheassa tilanteessa. 
Kuuntele, mitä tämä sairaanhoitaja sanoo siitä, mitä sairaaloissamme tapahtuu. KLIKKAA TÄHÄN 
(14 minuuttia)

Kuinka kauan tämä voi jatkua?

Nämä globalistit / saatanistit tietävät, että heillä on vain rajoitettu mahdollisuus. He tietävät, että 
lopulta ihmiset saavat tietää, että ne, jotka ovat ottaneet rokotteen, ovat niitä, jotka kuolevat. He 
tulevat syyttämään rokottamattomia, tai Delta-varianttia, tai mitä tahansa).
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Punaiset osavaltiot, jotka kieltäytyvät noudattamasta Biden'in Covid-määräyksiä

He tekevät kaikkensa ostaakseen lisää aikaa saadakseen rokotetuksi niin monta ja niin nopeasti, 
kuin voivat.

Tähän sisältyy myös ne yli 100 miljoonaa ihmistä, jotka ovat toipuneet Covidista. Todellako? 
Covidista toipunut ihminen ei voi enää saada Covidia, eikä tartuttaa ketään. Rokotettu henkilö voi 
edelleen saada Covidin ja edelleen tartuttaa muita.

Mietipä sitä. Covidista toipunut on PAREMPI kuin Covid -rokotettu! Tämän pitäisi todistaa 
jokaiselle, ettei tässä ole kyse terveydestä.

Jos kyse olisi terveydestä, he myöntäisivät, että Covidista toipuneet ovat paremmassa asemassa 
kuin rokotetut. Mutta ei, ei inahdustakaan koskien tätä ryhmää. He haluavat rokottaa heidät heidän 
omaksi vaarakseen.

Monoklonaaliset vasta -ainehoidot ovat viimeisin mediarieha Covidin torjumiseksi. Toimintaa 
ollaan käynnistämässä maanlaajuisesti väitettynä tarkoituksena vähentää sairaaloiden 
potilaskuormaa.

Mutta näyttää, että ne ovat yhtä pahoja kuin rokote, joka tärvelee immuunijärjestelmäsi.



Pitäisi olla selvää, että jos he yrittävät tappaa meidät ja julkeasti estävät tunnetut toimivat Covid 
-hoidot, niin miksi he tarjoaisivat muka elämää pelastavaa hoitoa?

Älä mene lankaan; se ei ole sitä, mitä he väittävät sen olevan. Hallituksen omasta lääkkeen 
riskiarviosta löytyy seuraavaa: (5)

• Se voi häiritä kehosi kykyä torjua tulevaa SARS-CoV-2-infektiota.
• Se voi heikentää kehosi immuunivastetta SARS-CoV-2-rokotteelle.
• Se on hyväksytty saman hätäkäyttöluvan (EAU) alaisena kuin Covid -rokotteetkin.

Hallituksen oman verkkosivuston mukaan monoklonaalinen hoito on geenejä muuttava lääke. Se ei
anna sinulle jonkun toisen Covid -vasta-aineita!

”Monoklonaalisia vasta-aineita eli mAb:ta valmistetaan laboratoriossa torjumaan tiettyä infektiota
– tässä tapauksessa COVID-19 -tautia aiheuttavaa virusta – ja ne annetaan potilaille suoraan 
tiputuksella suoneen tai pistoksella." (5)

Monoklonaaliset hoidot siis voivat alentaa Covid -infektion vakavuutta, mutta kehosi ei enää pysty 
torjumaan tulevaa Covid -altistusta.

Ei kiitos! Se juuri on ongelma rokotteella, joka tärvelee Jumalan suunnitteleman 
immuunijärjestelmän! 

Delta-variantti?

Viimeisin iso valhe koskee sitä, että kuinka moni kuolee ns. Delta-varianttiin – he väittävät sen 
johtuvan rokottamattomista. Valehteleva media toistaa tätä valhetta kaikkialla Amerikassa. 

Totuus on, että kuolevat ovat ihmisiä, jotka rokottautuivat. He käyttävät pikku temppua (valhetta) 
sanoen, että jos kuolet 14 päivän sisällä rokotuksesta, sinut lasketaan rokottamattomaksi!  (7)

Paras todiste on Israel, jolla on 85-prosenttisesti covid-rokotettu väestö. Silti 80% uusista covid 
-tartunnoista on rokotetuissa ja jotkut huippulääkärit spekuloivat nyt, että se on rokote, joka 
AIHEUTTAA uudet sairaudet. (8)

Miksi kiire?

Mikä sitten on kiireen takana saada kaikki rokotetuksi, kun on turvallisempaa sekä lyhyellä että 
pitkällä tähtäyksellä vain sairastaa Covid ja hoitaa sitä saatavilla olevilla hoidoilla?

Jos emme olisi koskaan rokottaneet ketään Covidia vastaan, niin nuo 45 000 kuolemaa rokotteista 
eivät olisi tapahtuneet. Lauma-immuniteetti olisi puhdistanut pois taudin kuten kaikki muut 
ennenkin. Se olisi ollut vain uusi keskiverto flunssakausi, jossa 50-80 tuhatta ihmistä kuolee.

Vielä kerran, siinä ei todellakaan ole kyse terveydestä.

Tässä kuvaan tulee Biden'in Full-Court Press

Heidän uusien Biden'in ilmoittamien rokotusmääräystensä röyhkeys osoittaa, että he haluavat 
epätoivoisesti saada sinut ottamaan pistoksen, joka on suunniteltu tappamaan ihmisiä.

He tietävät, että heidän mahdollisuutensa ikkuna sulkeutuu lähikuukausina. He tietävät, että totuus 
on paljastumassa vaihtoehtoisen median kautta. Yli puolet amerikkalaisista ei tule ottamaan 
myrkkyä, koska tietävät paremmin.

Joten tässä tulee heidän iso viimeinen hengenvetonsa, koko kentän painostus. Se on Hail-Mary / 
go-for-the-green-230-yards-over-water-and-sand (golfissa).



Biden on juuri ilmoittanut, että jos olet 
rokottamaton, hän tekee kaikkensa tehdäkseen 
elämäsi kurjaksi).

Ensimmäinen asia, joka tulee tietää, on, että Biden'in 
torstai -illan puhe (9. syyskuuta 2021) levitti paljon 
väärää tietoa (valheita).

Laskimme 15 väärää lausuntoa (valhetta). Toiset 
laskivat valheita 20 tai enemmänkin. (3) Sanokaamme
vain, että Saatana on tunnettu valehtelija kuten myös 
murhaaja.

Saatana on ollut murhaaja alusta asti, eikä hän pysy 
totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Joh. 8:44

Biden haluaa kaikkien ottavan rokotteen, jonka 
tiedämme sisältävän myrkkyjä, rokotteen, joka tappaa 
ihmisiä nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa.

Niinpä Biden, Saatanan mies tällä hetkellä, sanoo, että
rokottamattomien täytyy ottaa rokote, joka 
todennäköisesti tappaa sinut, koska se tuhoaa 
Jumalan suunnitteleman immuunijärjestelmän. Tai voit 
valita päivittäisen tai viikoittaisen testin. 

Ellet ota piikkiä, niin Biden sanoo, että saat kärsiä 
seuraukset. Työpaikkasi voi olla vaarassa.

(Huomautus – ensimmäinen asia, joka uskovien, joita 
Biden'in toimeenpanomääräys koskee, tulee tehdä, on
hakea uskonnollista erivapautta – niin kauan kuin se 
on saatavissa. Kaikki voittoa tavoittelemattomat 
yritykset ja jopa jotkut voittoa tavoittelevatkin voivat 
hakea erivapauksia.) (6)

”Viestini rokottamattomille 

amerikkalaisille on tämä: Mitä 

vielä odotatte? Mitä vielä 

teidän on nähtävä? Olemme 

tehneet rokotuksista ilmaisia, 

turvallisia [VALHE] ja 

mukavia. Rokote on FDA:n 

hyväksymä [VALHE]. Yli 200 

miljoonaa amerikkalaista on 

saanut ainakin yhden 

pistoksen. Olemme olleet 

kärsivällisiä, mutta 

kärsivällisyytemme on 

käymässä vähiin ja 

kieltäytyminen on maksanut 

meille kaikille.” {VALHE] Joe 

Biden 

Biden'in viimeisimmät vaatimukset ovat vasta alkua. Jos uskaltaa, hän jatkaa toteuttamalla lisää 
rajoituksia rokottamattomille, kunnes et voi tehdä ostoksia etkä liikkua, ellet ole rokotettu. 

Uskovilla voi olla edessä vaikeita valintoja. Ei todellakaan kannata ottaa rokotusta työpaikan 
säilyttämiseksi, jos se lopulta tappaa sinut.

Tämä valinta on kammottavan samanlainen kuin vaihtoehdot, joita ihmisillä on vihan aikana
-- ota Pedonmerkki tai kärsi seuraukset.

“Mutta minä sanon teille, ystävilleni: älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen
voi mitään enempää tehdä. Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen: peljätkää häntä, 
jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä te peljätkää” (Lk. 12:4-5).

Tiedä aina, että me EMME ole Ahdistuksessa, koska tempaus ei ole tapahtunut. Tietäisit 
varmasti, jos olisimme. Tämä kuitenkin näyttää varmasti kenraaliharjoitukselta!

Älä usko valheisiin, älä ota pistosta missään olosuhteissa. Älä usko FOX:ia, NBC:tä, CBS:ää, 
ABC: tä, CNN:ää, MSNBC:tä jne. Ne kaikki ovat GLOBALISTIEN / SAATANISTIEN omistamia ja 
valvomia.

Älä luota Yhdysvaltain hallitukseen, jota myös globalistit / saatanistit valvovat. Maailman väestön 
massiivinen vähentäminen on heidän tavoitteensa!

Vähän mainittu jumalatekijä



Entä jos Jumala ei halua globalistien / saatanistien olevan vallassa tällä hetkellä? Mitä jos he ovat 
ottaneet varaslähdön Jumalan aikataulussa? Entä jos tempaukseen on vielä 8-9 vuotta tai 
enemmänkin? Varmasti voisi olla.

Entä jos Biden'in Full Court Press on epätoivoisen globaalin salaliiton viimeinen teko? Entä jos he 
epäonnistuvat tässä maailmanhallitusta tavoittelevassa kaukolaukausyrityksessään ja paljastuvat 
siksi, mitä ovat? Ihmiset ympäri maailman ovat raivoissaan näistä rokotteista!

Se on yhtä paljon mahdollista, kuin mikä tahansa. Pidättäjä Pyhän Henki on edelleen maan päällä 
ja jos vielä ei ole Jumalan aika sallia Saatanan hallita, niin se ei tapahdu lähitulevaisuudessa. Aika 
näyttää.

Joten älä luovuta, Jumala hallitsee edelleen. Pidä katseesi palkinnossa, kun navigoit näillä 
kartoittamattomilla vesillä. Rukoile viisautta. Luota vain Jumalaan.

“Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi” (Snl. 3:5).

Käytä meitä, Herra!

Shalom!

BP

(1) https://www.consumeraffairs.com/news/covid-19-drug-remdesivir-may-cost-over-3000-per-
treatment-062920.html

(2) Remdesivir will kill you....Dr. Bryan Ardis
https://rumble.com/vm5xd5-dr-ardis-on-remdesivir-snd-covid.html?
mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=TemporarilyG
rounded&ep=2

(3) https://medium.com/@occupydimss/bidens-latest-speech-is-full-of-lies-a89613854265

(4) https://www.dailymail.co.uk/news/article-7951293/Bill-Gates-Predicted-Coronavirus-Like-
Outbreak-2019-Netflix-Documentary.html

(5) https://combatcovid.hhs.gov/i-have-covid-19-now/monoclonal-antibodies-high-risk-covid-19-
positive-patients 

(6) https://www.dol.gov/agencies/ofccp/faqs/Religious-Exemption-Final-Rule#Q6 

(7) https://rumble.com/vm1yrt-wow-vaccine-caused-deaths-reported-as-un-vaxxed-covid-
deaths.html 

(8) https://thehighwire.com/videos/a-doctors-grave-warning-for-israel/

(9) https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/Center-projects/completed-projects/spars-
pandemic-scenario.html

(10) https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/07/22/vaers-whistleblower-45000-dead-from-
covid-19-vaccines-within-3-days-of-vaccination-sparks-lawsuit-against-federal-government/

(11) https://greganthonysjournal.wordpress.com/2021/03/15/covid-19-vaccines-are-weapons-of-
mass-destruction-and-could-wipe-out-the-human-race/

Additional Resources

Remdesivir Is Killing People
14 minute video
CLICK HERE

If the va((ine doesn't kill you, the hospital might! Eye-opening research by Dr. Bryan Artis!
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18 Reasons Not To Get The Covid Va((ine
Article
CLICK HERE

Just in case you know someone who still is not convinced and is thinking they might get the clot 
shot to keep their job.

What's Right And What's Wrong
Article
CLICK HERE

Geert Vanden Bossche explains that the mass vaccination rollout will undoubtedly enter history as 
the most reckless experiment in the history of medicine.

India's Ivermectin Black Out
Article
CLICK HERE

India started using Ivermectin across the country and knocked out 96% of COVID deaths, but you 
won't hear about it in the United States.

AMA Teaches Docs To Lie About Covid Deaths
Article
CLICK HERE

American Medical Association releases stunning document teaching doctors how to lie about Covid
deaths.

100+ Ontario Youth In Hospital With Heart Problems After Va((ine
CLICK HERE

CDC Revises Vaccine Definition
CLICK HERE

The CDC recently redefined the definition of a vaccine... obviously they were having problem 
justifying these mRNA treatments as true vaccines ?
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