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Globalistit valmistautuvat joukkomurhaan
lähiviikkoina
The globalists are preparing for mass murder in the weeks ahead
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Jos olet niiden joukossa, jotka eivät ole alistuneet psykologiseen sodankäyntiin, joka on aiheutettu
maailmalle "sodalla COVID-19-virusta vastaan" ja jotka ovat edelleen rokottamattomia
tervesydämisiä ja tervemielisiä, niin valmistaudu tämän "virusta" vastaan käytävän "sodan"
seuraavaan vaiheeseen, sillä operaatio Omicron on käynnistymässä ja uhrien määrä tulee
olemaan valtava ja siitä tullaan syyttämään sinua ja minua, rokottamattomia.
Brian Shilhavy'n artikkeli sivustolla HealthImpactNews.com uudelleen julkaistuna:
Käsikirjoitus on kirjoitettu, ja tavanomaiset sätkynukkepuhujat ovat tällä viikolla toimittaneet viestin
yleisölle.
Yhdysvaltain "presidentti" Joe Biden:
Omicron on täällä. Se alkaa levitä paljon nopeammin vuoden alussa ja ainoa todellinen suoja on
saada rokotus.
Edessämme on vakavan sairauden ja kuoleman talvi rokottamattomille, heille itselleen, heidän
perheilleen ja sairaaloille, jotka he pian täyttävät. (Lähde)

Sivustolta The Hill:
Anthony Fauci sanoi torstaina, että omicron-muunnos on todennäköisesti vallitseva
Yhdysvalloissa "muutaman viikon kuluessa" ja varoitti sairaaloiden mahdollisesta
ylikuormittumisesta tänä talvena.
Hän lisäsi kuitenkin, että rokotetut ja erityisesti ne, jotka ovat saaneet tehosterokotuksen,
ovat "suhteellisen hyvin suojattuja, ainakin vakavilta taudeilta" ja sanoi olevansa eniten
huolissaan rokottamattomista.
Omicron-muunnos "tulee olemaan hallitsevassa asemassa hyvin pian, voisin kuvitella, että
muutaman viikon kuluessa tammikuun alkuun mennessä", hallituksen tartuntatautien
huippuasiantuntija Fauci sanoi Yhdysvaltain kauppakamarisäätiön järjestämässä
tilaisuudessa.
Yleisön joukot, jotka tällä hetkellä tukevat Pfizeria ja Modernaa olemalla tottelevaisia orjia ja
tekemällä täsmälleen niin kuin heitä käsketään, ovat ilmeisesti nyt antaneet "profeetan aseman"
Joe Biden'in ja Tony Fauci'n kaltaisille, koska he juuri ilmoittivat tietävänsä tarkalleen, miten tämä
"virus" käyttäytyy lähiviikkoina.
Ne meistä rokottamattomista, joilla on vielä sydämemme ja mielemme ehjinä, näkevät helposti,
että tämä on vain seuraava vaihe Suuressa Nollauksessa ja Donald Trumpin vuonna 2020
Operaatio Warp Speed'inä aloittamassa "virusta vastaan käydyssä sodassa".
He ovat melkein saaneet valmiiksi Yhdysvaltojen sairaalajärjestelmän valtaamisensa erottamalla
kaiken järkevän ja eettisen henkilökunnan, joka kieltäytyi bioase-rokotteista ja ottamalla käyttöön
COVID-protokollat, jotka on itse asiassa suunniteltu tuottamaan suuria voittoja samalla kun
vähentävät heikentyneen immuunijärjestelmän omaavaa sairastunutta väestöä.
Kuten tämän "virusta vastaan käytävän sodan" ensimmäisissä kampanjoissa on ollut, niin
vanhukset ovat luultavasti ensimmäinen kohde, koska saatanalliset globalistit pitävät heitä
yhteiskunnan arvottomina jäseninä ja voivat kasvattaa voittojaan vähentämällä Medicare'n ja
sosiaaliturvan piirissä olevien määrää.
Tohtori Elizabeth Lee Vliet paljasti tämän agendan lokakuussa tohtori Ezekiel Emanuel'in
"Complete Lives System" -järjestelmän 2009-2010 myötä, jolla säännöstellään yli 50-vuotiaiden
sairaanhoitoa.
Tohtori "Zeke" Emanuel, joka oli presidentti Obaman vanhempi terveyspoliittinen neuvonantaja
Valkoisessa talossa ja on neuvonut presidentti Joe Biden'ia COVID-19:n suhteen, totesi
klassisessa Lancet-julkaisussaan vuonna 2009 seuraavaa:
"Kun Complete Lives-järjestelmä pannaan täytäntöön, se tuottaa prioriteettikäyrän, jolla1540-vuotiaat henkilöt saavat merkittävimmät mahdollisuudet, kun taas nuorimmat ja
vanhimmat henkilöt saavat heikennetyt mahdollisuudet."

"Heikennetyt" tarkoittaa säännösteltyä, rajoitettua tai evättyä lääketieteellistä hoitoa, joka
johtaa yleensä ennenaikaiseen kuolemaan. (Full article.)
Näin käy myös Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Britannian Exposé julkaisi tämän artikkelin
tänään:
Déjà vu – The UK is about to experience a huge wave of deaths among the Elderly and Vulnerable
comparable to April 2020 (Déjà vu – UK:ssa on tulossa valtava kuolemantapausten aalto
ikääntyneiden ja haavoittuvien keskuudessa, joka on verrattavissa huhtikuuhun 2020).

Otteita:
Iso-Britannia on kokemassa valtavan kuolemantapausten aallon vanhusten ja
haavoittuvimmassa asemassa olevan väestön keskuudessa kohtauksissa, jotka muistuttavat
huhtikuun 2020 kohtauksia. Yleisölle kerrotaan, että Covid-19 on syyllinen, mutta totuus on,
että UK:n hallituksen ja sen tieteellisten neuvonantajien piirin laatima katastrofiresepti on
yksin vastuussa.
Resepti, johon on kuulunut rokotteiden pakollinen määrääminen hoitajille, koko NHS:n
energian käyttäminen "tehosterokotusten" antamiseen kansalle ja midatsolaamiksi kutsutun
lääkkeen massahankinta jälleen kerran.
Maaliskuussa 2020 Britannian kansa määrättiin pysymään kotona NHS:n suojelemiseksi ja
ihmishenkien pelastamiseksi. Todellisuudessa todisteet kuitenkin viittaavat siihen, että britit
määrättiin pysymään kotona, jotta NHS voisi antaa midatsolaamia vanhuksille ja
haavoittuvassa asemassa oleville ja teeskennellä, että kyseessä oli Covid-19-kuolemat.
Tässä lyhyt katsaus joihinkin todisteisiin:
• Midatsolaami on yleisesti käytetty lääke palliatiivisessa hoidossa, ja se on
valtavan paljon vahvempaa kuin diatsepaami.
• Midatsolaamia on käytetty Yhdysvalloissa teloituksissa tappavalla ruiskeella.
• Ison-Britannian sääntelyviranomaisten mukaan midatsolaamia saa antaa vain
sairaalassa tai lääkärin vastaanotolla, jossa on tarvittavat laitteet sydämen ja
keuhkojen tarkkailuun ja hengenpelastavan lääkehoidon nopeaan antamiseen,
jos hengitys hidastuu tai pysähtyy.
• Tämä johtuu siitä, että midatsolaami voi aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia
hengitysongelmia, kuten pinnallista, hidastunutta tai tilapäisesti pysähtynyttä
hengitystä, joka voi johtaa pysyvään aivovammaan tai kuolemaan.
• Väitetyn Covid-19-pandemian alkaessa Matt Hancock tilasi kahden vuoden
Midatsolaami-toimituksen ja palasi sitten Ranskaan hakemaan lisää.

• Tämä vahvistettiin parlamentin valiokunnan kokouksessa, johon osallistuivat
Hancock, professori Van Tam ja konservatiivinen kansanedustaja, tohtori Luke
Evans, joka sanoi, että "hyvä kuolema" edellyttää kolme asiaa, joista yksi on
midatsolaami.

• Samaan aikaan Hancock ja hallitus muuttivat kuolemantapausten
varmentamista koskevaa lakia koronaviruslain varjolla.

• Ja polttohautauksia koskevaa lakia; siinä poistettiin vahvistavan
lääkärintodistuksen tarve.

• Ja lakia, joka koskee korvauksia terveydenhuollon toiminnasta.
• Ja lakia koskien omaisten vierailuja hoitokodeissa; ne kiellettiin.
• Huhti- toukokuussa 2020 hoitokodeissa oli valtava covid-kuolemien piikki,
monet valheellisesti luokiteltuja.
• Vuoden 2020 lopulla Care Quality Commission havaitsi, että 34 prosenttia
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon työntekijöistä kertoi kokeneensa, että heitä
oli painostettu asettamaan hoitokodin asukkaille "Älä elvytä (DNR)" -määräyksiä
ilmoittamatta asiasta asukkaalle, tai hänen omaisilleen.
• Amnestyn raportissa todettiin myös, että DNR-määräyksiä käytetään yleisesti
hoitokodeissa.
• Väitetyn pandemian alussa ostettu kahden vuoden varasto Midatsolaamia oli
loppunut lokakuuhun mennessä.

• Mitä kaikelle midatsolaamille tapahtui?
Nyt viranomaiset ovat aikeissa pelata tätä koko peliä uudelleen, tällä kertaa väitetyn
Omicron Covid-19 -muunnoksen varjolla. (Full article.)
The Exposé on myös julkaissut joitakin hyvin mielenkiintoisia raportteja, jotka
perustuvat Yhdysvaltojen VAERS-järjestelmään (Vaccine Adverse Events Reporting
System) ja jotka osoittavat, että suurin osa COVID-19-rokotusten jälkeen
raportoiduista kuolemantapauksista on peräisin hyvin pienestä osasta lääkeyhtiöiden
toimittamia eriä. Ks:
EXCLUSIVE – 100 % Covid-19-rokotteen aiheuttamista kuolemantapauksista johtui
hallituksen virallisten tietojen mukaan vain 5 %:sta valmistettuja eriä.
EXCLUSIVE - 100 % Covid-19-rokotteen aiheuttamista pysyvistä vammautumisista ja
kuolemantapauksista lasten keskuudessa johtui hallituksen virallisten tietojen mukaan
vain 6 %:sta valmistettuja eriä.

Tutkimus osoittaa, että lääkevalvontaviranomaiset jatkavat tietoisesti vaarallisimpien
Covid-19-rokote-erien antamista lapsille, mikä aiheuttaa lukemattomia
vammautumisia ja kuolemantapauksia.
Koska globalistien sätkynuket täällä Yhdysvalloissa kertovat meille jo etukäteen, että
tulemme näkemään "vakavia sairauksia ja kuolemantapauksia" ja että sairaalat
kuormittuvat yli kapasiteetin lähiviikkoina, on hyvä syy uskoa, että lapsille annettavista
Pfizerin lastenrokotteista ja vanhuksille annettavista tehosterokotteista on tulossa
paljon tappavampia.
Jos siis haluatte suojautua tältä "Omicron"-muunnokselta, niin tehkää täsmälleen
päinvastoin, kuin globalistit neuvovat, koska ne, jotka kuolevat ja kärsivät
rampauttavista vammoista, ovat niitä, jotka kiirehtivät piikille, eivät rokottamattomia.
Mikä tahansa tämä "Omicron" onkin, pääasiallinen tapa saada se on saada se
neulalla, joka pistetään sinuun.
Read more at: HealthImpactNews.com

