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Karu herääminen
We’re In For a Very Rude Awakening
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By Rob Pue

Luulen, että on reilua tunnustaa, että uutisvirran myötä, jota tulee joka päivä 24
tuntia, minulla on ”informaatioylikuorma.” Mutta olen täällä kertoakseni sinulle
totuuden. Toisin kuin valtamedialla, minulla ei ole mitään voitettavana valheiden ja
propagandan levittämisestä. Olen täällä kertomassa sinulle totuuden siitä, mitä
todella tapahtuu, koska suurin osa Amerikasta nukkuu. Kuitenkin suurin osa
Amerikasta on hyvin karussa heräämisprosessissa ja se on tulossa päällemme
nopeammin kuin tajuamme.
Ellet vielä näe, mihin tämä kaikki on menossa, niin toivottavasti näet, kunhan pääsen
loppuun. Aluksi lainaan Mike Adams'in artikkelia otsikolla: “Vaxssassination
(rokotesalamurha)”. Adams kirjoittaa: ”Kaikki on nyt uskomattoman selvää. Kaikki,
mitä olemme seuranneet viimeisen 20 kuukauden aikana, on ollut globalistien
johtama yritys saada tuhannet miljoonat päättämään päivänsä tietämättään.
"Avoimen kineettisen sodan käyminen ihmiskuntaa vastaan näet kohtaisi välittömän
vastustuksen. Ihmisillä on taipumus panna vastaan, kun heitä vastaan hyökätään ja
heitä teurastetaan luodeilla ja pommeilla. Niinpä globalistien oli keksittävä tapa
suorittaa joukkoteurastus planeetan mittakaavassa niin, että massat eivät havahtuisi
siihen, mitä he olivat tekemässä. Se on erittäin vaikea haaste, mutta he keksivät,
kuinka se saavutetaan muutamalla yksinkertaisella vaiheella:

”Rakenna ensin myrkyllinen nanopartikkelisysteemi (piikkiproteiini) ja valmista sitä
massatuotantona Kiinan ja USAn armeijoiden pyörittämissä laboratorioissa. Väärennä
epidemian puhkeaminen Kiinassa "vuotaneilla" pelottavilla videoilla kiinalaisista, jotka
kaatuvat kuolleina muutamassa sekunnissa sisäänhengitettyään "viruksen". Vihje:
mediavimma.
"Pudota myrkyllisiä nanopartikkeleita New York'iin (ja Pohjois-Italiaan) simuloimaan
"virusepidemiaa" samalla diagnosoiden ihmisiä, onko heillä "COVID", PCR-testeillä,
jotka havaitsevat pelkästään myrkyllisten nanopartikkelien läsnäolon.
"Päästä irti joukkomedian propaganda, joka antaa ymmärtää, että jokainen, joka ei
ota rokotetta, kuolee.
”Täytä rokotteet täsmälleen samoilla myrkyllisillä nanopartikkeleilla, joita pudotit
alussa New Yorkiin.
"Päästä irti väestön joukkoinjektiot piikkiproteiinibioaseilla, joita petollisesti kutsutaan
”rokotteiksi.”
”Kun ihmiset saadaan injektoitua bioaseilla, he alkavat karistaa myrkyllisiä
nanopartikkeleita sairastuttaen ympärillään olevia. Määrittele se "pahenevaksi
pandemiaksi", mikä levittää lisää pelkoa ja ajaa lisää ihmisiä injektoitavaksi
piikkiproteiineilla.
"Sensuroi kaikki, jotka puhuvat rokotteen aiheuttamista vammoista tai
kuolemantapauksista. Maksa sairaaloiden hallinnoijille siitä, että liioittelevat COVIDtapausten määrää huijauksen jatkamiseksi. Pähkinänkuoressa he tekivät sen näin.
Huomaa, että mitään virusta ei tarvita sen onnistumiseksi. He tarvitsivat vain
piikkiproteiini-nanopartikkelisysteemin yhdistettynä median salaiseen yhteistyöhön ja
Big Tech'in toteuttamaan sensuuriin.”
Näin he tekivät sen. Mutta muista, että se vaati myös valtavia määriä lahjontaa, jota
he kutsuivat "kannustimiksi” saada ihmiset mukaan pistoksiin. "Rokotearpajaisia",
ilmaisia stipendejä, ilmaista jäätelöä, ilmaisia hampurilaisia, ilmaista olutta. Kun
"kannustimet" lakkasivat toimimasta, niin Biden'in kärsivällisyys lopahti ja sitten
mandaatit pakotettiin - ota piikki tai menetä työsi. Sinun valintasi. Oh – paitsi tietysti
kongressi, kongressin henkilökunta, Yhdysvaltain oikeuslaitos, Valkoisen talon
henkilökunta, CDC:n työntekijät, FDA:n työntekijät, postin työntekijät, NIAID:in
työntekijät, Pfizer'in, Moderna'n ja Johnson & Johnson'in työntekijät, FEMA:n
työntekijät ja laittomat ulkomaalaiset – he kaikki ovat vapautettuja pistos-

mandaateista. Muuten, nuo "mandaatit" EIVÄT ole laki. Sellaista "lakia" ei ole
olemassa.
Mutta kun olet vakavasti sairas näistä bioaseinjektioista, olet menossa sairaalaan,
jossa Fauci ja kumppanit ovat määränneet toisen bioaselääkkeen – Remdesivirin.
Tämä lääke aiheuttaa välittömästi ylähengitysteiden ahdistuksen, jota seuraa nopeasti
munuaisten vajaatoiminta ja sitten kaikkien muiden sisäelinten vajaatoiminta, jota
seuraa kuolema. Kun yhdistät tähän lääkkeet, jotka todella toimivat ja ovat kiellettyjä
Yhdysvalloissa ja apteekit, jotka kieltäytyvät toimittamasta näiden lääkkeiden
reseptejä, jos joku löytää lääkärin, joka on valmis vaarantamaan lupansa
kirjoittamalla tällaisen reseptin, niin tuloksena on valtava määrä kuolemia. Ja mikä on
parasta? Voit käyttää kaikkia näitä kuolemia houkuttelemaan entistä useampia ihmisiä
toimimaan täsmälleen samalla tavalla. Se on puhdasta pahuutta.
Meidän pitäisi myös muistaa, kun Bill Gates teki "Sovereign Independent" -nimisen
sanomalehden etusivun vuonna 2011 otsikolla: "Depopulation Through Forced
Vaccination: The Zero Carbon Solution (Väestön väheneminen pakkorokotuksella:
Nollahiiliratkaisu)"
Ja tämä on maailmanlaajuista. Yhdistyneessä Kuningaskunnassa eräs
hautausurakoitsija kertoi äskettäin, mitä hän tietää. Hän sanoi: "Käsittelen täällä
murhan uhreja. Se 'Delta Variantti' ON rokote." Toinen raportti Yhdistyneestä
Kuningaskunnasta osoittaa, että yli 80 % COVID-kuolemista on täysin rokotettuja ja
kuolemien määrä kasvoi 3 000 % sen jälkeen, kun ennätysmäärä ihmisiä siellä otti
pistoksen. Samalla yli 3 500 lääkäriä ja tiedemiestä kaikkialta maailmasta on
allekirjoittanut julistuksen, jossa syytetään COVID-politiikan päättäjiä rikoksista
ihmiskuntaa vastaan. Meidän pitäisi myös ottaa vakavasti huomioon se tosiasia, että
koko tämä "rokotusohjelma" rikkoo Nürnbergin säännöstön joka ainutta pykälää.
Natsi-Saksan tekemien julmuuksien ei pitänyt koskaan toistua. Tässä kuitenkin
olemme ja tällä kertaa se ei rajoitu vain pienelle alueelle Euroopassa. Tällä kertaa se
on maailmanlaajuinen kansanmurha.
Kaiken tämän tapahtuessa etelärajamme on katastrofi satojentuhansien laittomien
maahanmuuttajien saapuessa maahamme ja hyödyntäessä täysimääräisesti
hallituksen avustuksia, jotka ovat saatavissa vain laittomille, ei Yhdysvaltain
kansalaisille, ei edes vanhuksillemme eikä armeijamme veteraaneille.
Syyskuussa tilanne kävi niin hurjaksi, että vallassa olijat vaativat liittovaltion
ilmailuhallintoa (FAA) kieltämään droonien käytön valokuvien ja videoiden

kuvaamiseksi rajamme ylittävistä valtavista määristä laittomia maahanmuuttajia.
Amerikkalaisten ei voitu sallia nähdä, mitä siellä todella tapahtuu, joten valokuvat ja
videot kiellettiin. Mutta vaikka Biden oli tyytyväinen salliessaan satojentuhansien
muuttaa vapaasti Meksikosta ja Etelä-Amerikasta, hän jostakin syystä lupasi
palauttaa kaikki haitilaiset Haitille.
Kuitenkin hyvin harvat ovat esittäneet oleellisimman kysymyksen koskien tätä: kuinka
jopa 35 000 pakolaista Haitilta alunperinkään pääsevät Meksikon rajalle? Haiti on
saari 2000 mailin päässä Del Rio'sta. He eivät todellakaan kävelleet sinne, eivätkä
varmasti myöskään uineet. Tulivatko he siis laivalla? Tulivatko he ilmateitse? Kuka
maksoi heidän matkansa? Kuka maksoi niin monien ihmisten ruokkimisen tuon pitkän
matkan aikana? KUKA toi heidät tänne? Ja miksi kukaan ei kysy näitä oleellisia
kysymyksiä?
Sitten meillä on Afganistan, josta Biden'in hallinto ei vain tuonut tuhansia
afgaanipakolaisia Amerikkaan pysyvästi uudelleensijoitettaviksi nopeuttaen heidän
virallisen kansalaisuuden saamistaan, vaan hän jätti myös tuhansia amerikkalaisia
urheilun vuoksi metsästettäviksi, kidutettaviksi ja tapettaviksi Talebanille, jota hän
vahvisti korkean teknologian sotilasvarusteilla 85 miljardin dollarin arvosta. Täällä
Wisconsin'issa ainakin kaksi afgaania on jo pidätetty – toinen alaikäisen
seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja toinen vaimonsa kuristamisyrityksestä. Kuten
olemme nähneet muiden islamilaisten pakolaisten kohdalla muissa osavaltioissa,
nämä kaksi pääsevät todennäköisesti ilman vankeutta, koska tällainen käytös kuuluu
"heidän kulttuuriinsa" tai on "vain tapa tehdä asioita siellä, mistä he ovat kotoisin".
Nämä ovat kyllä vain asianajajien antamia ja tuomarien hyväksymiä tekosyitä ja
syylliset pääsevät vapaiksi – joskus tultuaan pidätetyiksi useita kertoja useista
rikoksista, ennenkuin todella tappavat jonkun. Mutta puolustus on aina sama: "Se on
vain heidän kulttuuriansa". Ja nyt, ikään kuin käskystä juuri oikealla hetkellä
Mockingbird (matkijalintu) Media on alkanut arvostella Joe Biden'ia. Jotkut vaativat
Biden'in erottamista virasta. Jopa jotkut demokraatit vaativat hänen poistamistaan. .
Kysymykseni kuuluu: miksi heillä meni siihen niin kauan? Kuten olen aiemmin
todennut, en usko, että kenenkään tarkoitus oli, että Biden pysyisi soikeassa
toimistossa kovin pitkään. Mutta varoittaisin sinua innostumasta liikaa mahdollisesta
Biden'in poistamisesta, koska emme tiedä, mitä sitten tapahtuu.
Harris, "ankkurivauvana " ei ole teknisesti kelvollinen presidentiksi. (Ei siksi, että sillä
olisi merkitystä – meillähän on ollut jo neljä kertaa ei-kansalainen kahdeksan vuotta
soikeassa toimistossa). Mutta olettaen, että globalistit tällä kertaa päättävät Harris'ia

vastaan, niin mitä meille jää? "Presidentti Pelosi?" Uskon, että se on ollut
suunnitelma kaiken aikaa.
Saatat myös olla kiinnostunut tietämään, että 25. syyskuuta maanpuolustuslupalaki
(2022 National Defense Authorization Act) hyväksyttiin edustajainhuoneessa äänin
316-113. Yksi tämän lakiehdotuksen säännös sallii sotilastuomioistuinten
takavarikoida aseet entisiltä armeijan jäseniltä. Armeijan tuomioistuin voisi antaa
"suojamääräyksen", joka tekisi entisen armeijan jäsenen ampuma-aseen omistamisen
laittomaksi. Myös 135 republikaania edustajainhuoneessa äänesti tämän lain
puolesta, joka on nyt senaatissa. Amerikan aseen omistajat (Gun Owners of America)
julkaisi lausunnon, jossa sanotaan: "Jos Nancy Pelosi saa tämän osaksi sotilaslakia,
siitä tulee ennakkotapaus aseiden takavarikoimiseksi muultakin väestöltä."
Tämä voi tuntua hurjalta ja mahdottomalta – kieltää nyt entisiltä armeijamme jäseniltä
tuliaseen omistaminen. Veteraanimme, jotka ovat ehkä korkeimmin koulutettuja
meistä kaikista ja jotka ovat palvelleet maataan, hekö eivät saisi omistaa asetta?
Mutta näethän, veteraanimme ovat isänmaallisimpia meistä kaikista – ja Uuden
Maailmanjärjestyksen globalisteista "patriootit", konservatiivit ja kristityt ovat tällä
hetkellä vaarallisin uhka maalle – itseasiassa "kotimaisia terroristeja". Muuten MYÖS
sinä olet terroristi nyt, jos ilmestyt koulun johtokunnan kokoukseen ilmaisemaan
mielipiteesi.
Ja New York'issa kuvernööri Kathy Hochul on ilmoittanut rokottamattomien
terveydenhuollon työntekijöiden joukkoerottamisesta jotka korvataan ulkomaalaisilla
työntekijöillä, FEMA-työntekijöillä ja kansalliskaartin joukoilla. Tämä asettaa
vaarallisen ennakkotapauksen, jonka pitäisi huolestuttaa sinua. Kaikkialla tässä
maassa ihmisille annetaan mahdollisuus valita joko tappava pistos tai työpaikkansa
menettäminen. Monissa tapauksissa nämä työntekijät ovat investoineet vuosia
intensiiviseen erikoiskoulutukseen ja ottaneet suuria opintolainoja. Nyt he ovat
menettämässä kaiken kieltäytyessään noudattamasta hallituksen ja
terveysviranomaisten laittomia mandaatteja.
Ja tämä on vasta alkua sellaiselle, jota ollaan toistamassa kaikkialla maassa ja
kaikilla teollisuudenaloilla vaikuttaen ei vain terveydenhuoltoon. Sama malli korvata
siviilityöntekijät armeijan joukoilla ja "ulkomaisilla työntekijöillä" (mitä se sitten
tarkoittaakaan) käsittää myös poliisin, ensihoitajat, palomiehet, kuormaautonkuljettajat, tehdastyöläiset ja muut talouden osa-alueet, jotka ovat nopeasti
romahtamassa, kun amerikkalaiset torjuvat pistoksen ja erotetaan tai pakotetaan
eroamaan siksi.

Ja jo kuukausien ajan meitä on varoitettu tulevista puutteista, koska toimitusketjumme
ovat olleet yhä häiriintyneempiä – tarkoituksella.
Asiat eivät täällä Amerikassa näytä ollenkaan toiveikkailta lähestyessämme pimeitä
talvikuukausia. Mutta muista, että Luojasi – Jumala itse – on asettanut sinut juuri
sinne, missä olet, juuri tällä historian hetkellä tarkoitusta varten ja syystä. Nyt on
meidän kaikkien aika valmistautua henkisesti, fyysisesti ja hengellisesti. Meidän on
valmistauduttava. Oman selviytymisemme vuoksi ja jotta voimme olla valmiita
auttamaan ja palvelemaan muita apua tarvitsevia ja valmistautua kohtaamaan
Vapahtajamme milloin tahansa. Ole aina valmis siihen. Ja pysy vahvana uskossasi
kaikkien näiden koetusten läpi. Jos teet niin, et koskaan pelkää, koska usko ja
epäonnistuminen eivät voi koskaan olla yhdessä. Ne, jotka pysyvät vahvoina loppuun
asti, pelastuvat.
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