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Ottaen huomioon hirvittävän ja päivittäin kasvavan määrän dokumentoitua näyttöä
siitä, että tuhansia kuolemia miljoonien vakavien vammojen lisäksi tapahtuu kaikkialla
maailmassa, on täysin selvää, että erilaiset "rokotteet" on tarkoituksellisesti
suunniteltu tappamaan tai vakavasti vammauttamaan aiheuttaen hitaamman, kuitenkin
lopulta kuoleman.
”Ihmiset eivät voi olla aina ja kaikki hyvin perillä asioista. Se osa, joka väärässä, on
tyytymätön suhteessa väärinkäsittämiensä tosiasioiden tärkeyteen. Jos he vaikenevat
tällaisten väärinkäsitysten vuoksi, se on letargiaa (lethargy), joka on kuoleman
edelläkävijä yleiselle vapaudelle. Mikä maa koskaan aikaisemmin on ollut olemassa
puolitoista vuosisataa ilman kapinaa? Ja mikä maa voi säilyttää vapautensa, jos sen
hallitsijoita ei varoiteta aika ajoin, että heidän kansansa säilyttää vastarinnan
hengen? Antakaa heidän tarttua aseisiin. Korjaustoimi on asettaa heidät oikeaan
suhteeseen tosiasioihin, antaa anteeksi heille, rauhoittaa heidät. Mitä merkitsevät
vuosisadassa tai kahdessa menetetyt muutamat ihmishenget? Vapauden puu on
uudistettava aika ajoin patrioottien ja tyrannien verellä. Se on sen luonnollinen
lannoite”.
Tämä lainaus sisältyi Thomas Jefferson'in kirjeeseen, jonka hän lähetti jollekulle
täällä Amerikassa ollessaan Ranskassa. Mietin usein hänen sanojaan tarkastellessani
kansallista tilannettamme varsinkin liittyen kriiseihin, joita kohtaamme koskien tehtyä
Covid-19-pandemiaa, joka tunnetaan paremmin nimellä Plandemia (plan =

suunnitella). Ja kun me jatkamme historiaan siitä, kuinka kaikki tapahtui, niin käy
täysin selväksi, että sitä, mitä näiden tehtyjen kriisien myötä tapahtuu, on suunniteltu
yli vuosikymmenen ajan.
Ottaen huomioon kaikki päivittäinen aineisto, joka jatkuvasti kasvaa, että Covidpistos, joka ruiskutetaan miljooniin ihmisiin kaikkialla maailmassa on
tarkoituksellisesti suunniteltu tappamaan ihmisiä maapallon väestön vähentämiseksi
puoleen miljardiin. Joten miksi ihmiset jatkavat jonottamista saadakseen tämän
rokotuksen?
Propaganda ja väärä informaatio
Osaksi se tietysti, johtuu siitä, että on niin paljon väärää tietoa ja median
propagandaa. Yhdistettynä kaikkeen vallitsevaan tietämättömyyteen se on johtanut
osittain letargiseen väestöön ja se, miten he ovat reagoineet, on luonnollista.
Jatkuva aivopesu propagandalla ja suorilla valheilla, joita kansamme kohtaa
jatkuvasti, menee yltä (is over the top). Kaikkialla, missä matkustat, mainostaulut
kehottavat: "Rokottaudu -- rokotukset ovat turvallisia ja tehokkaita."
Hölynpölyä ... jos rokotteiden haittavaikutusten raportointijärjestelmässä (VAERS) on
raportoitu vain yksi prosentti kuolemista ja haittavaikutuksista, niin kuolleita on
todennäköisesti puolitoista miljoonaa.
Monet rokotukset olivat aiemmin tehokkaita, mutta eivät sillä tavalla kuin niiden
ymmärretään olevan. Ja kaikkien todisteiden mukaan yksikään niistä ei ole todella
turvallinen.
Biden kertoo rokottamattomille, että heidän ei pitäisi matkustaa tulevien pyhien
aikana. Siihen sisältyy epäsuora väite, kuten myös vahvistus, että rokotetuilla ei ole
syytä huoleen - he ovat suojattuja. Rokottamattomat ovat kuitenkin vaarassa, joten
heidän on pysyttävä kotona. Kaikki tämä ei ole mitään muuta kuin kirottu valhe (dang
lie) - valhe, jonka Jumala on kironnut, mikä tietysti on ainoa mahdollisuus jollekin olla
kirottu.
Voimme saada anteeksi valehtelemisen, ellemme ole hyljänneet Jumalaa siinä
määrin, että Hän on hyljännyt meidät kelvottomaan mieleen, mikä on tapahtunut
kaikille tämän hulluuden takana oleville voimille. Kukaan ei voi mitenkään aloittaa ja
tukea toimintaa, johon olemme joutuneet, ellei Jumala ole hyljännyt heitä mieleen,
joka ei enää pysty erottamaan oikeaa ja väärää ja kuuluu pahan voimille.

Tämä ei tietenkään ole yleispätevä väite, joka sisältäisi kaikki ne, jotka ovat joutuneet
kaiken sen propagandan uhriksi, joka tukee pakotettuja joukkorokotuksia. Monet ovat
joutuneet tapahtuvan uhreiksi pelosta, väärästä tiedotuksesta, tietämättömyydestä ja
koska ovat tehneet valinnan, etteivät halua tulla tietoisiksi siitä, mitä on ollut
käynnissä ainakin viimeisten sadan vuoden ajan. Maamme muuttaminen maasta, joka
suojeli kaikkien ihmisten yksilöllisiä oikeuksia, sellaiseksi, joka ei välitä ihmisistä, on
ollut päämäärä valtiomme syntymisestä lähtien. Itse asiassa hallitukset eivät
ainoastaan ole välinpitämättömiä vapauksiemme suhteen, vaan heidän
halveksuntansa syvyys, ylenkatseensa, täydellinen inhonsa kansaa ja
yksilöllisyyttämme kohtaan on ääretön.
He jättävät huomiotta luomisesta saakka muuttumattoman periaatteen: " Kaikki
valinnat johtavat seurauksiin ". Tämä on aksiooma, eli ei ole mitään keinoa välttää
sitä. Kun teemme valinnan joko hyvän tai pahan puolelle ja jatkamme toimilla sen
toteuttamiseksi, seuraukset ovat välittömiä.
Meidän on nyt säädettävä elämäntapamme selviytyäksemme valintojen seurauksista,
etenkin niiden valintojen, jotka on rakennettu niin monien yli 165 vuotta sitten
tekemälle valheiden agendalle, eli niiden, joita tämä agenda tukee. Suunnitelman
ajatteleminen ja aloittaminen sille, mitä nyt on tapahtumassa, palautuu Illuminaatin
tulemukseen vuonna 1776.
Valehteleminen on kuitenkin elämäntapa niille, jotka ovat mukana ” Uuden
Maailmanjärjestyksen ” tavoitteiden toteuttamisessa. Esimerkiksi Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) määrää nyt, että jokainen, joka kuolee 14 päivän
kuluessa rokotuksesta, kirjataan rokottamattomaksi . Ja jos he ovat saaneet vain
yhden pistoksen, eivätkä he ole saaneet tehostepiikkiä, niin heidätkin kirjataan
rokottamattomiksi.
Tämä antaa väärän käsityksen, että kuolevat ovat rokottamattomia ja salaa sen
tosiasian, että ne, jotka kuolevat 14 päivän sisällä piikin jälkeen todennäköisesti
kaikki kuolevat seurauksena injektiosta ns. ”rokotteella”, joka ei ole muuta kuin
sekoitus, joka on suunniteltu joko tappamaan tai vakavasti vammauttamaan ihmisiä.
Lisäksi tämä CDC:n päätös luo pohjan rokottamattomien syyttämiselle jatkuvasta
pandemiasta . Health Impact News'in mukaan viralliset hallituksen tilastot COVID
-rokotteista: 13 627 kuolemaa, 2 926 646 vammaa, 1429 sikiön kuolemaa raskaana
olevilla naisilla ja nämä ovat lukuja yli kuukausi sitten… muista myös, että nämä ovat
vain yksi prosentti todellisista luvuista: kerro ne sadalla.

Ajattele sitä tuskan ja särkyneiden sydänten määrää, jota nämä luvut edustavat.
Ajattele myös niiden ihmisten määrää, jotka on särjetty kaikkialla maapallolla, eivätkä
koskaan toivu. Brighteon 'in mukaan "Covid -tyrannian alaisuudessa Yhdysvaltain
sairaaloista on tullut murhatehtaita.” Se johtuu väärästä protokollasta, joka suojaa
rokotusta ainoana terveydenhuollon keinona… kun tosiasiassa on olemassa useita
turvallisten ja halpojen lääkkeiden sovelluksia ihmisten tervehdyttämiseksi.
Kaikkialla Amerikassa sairaalat on muunnettu murhatehtaiksi, joissa ihmisissä väärin
”diagnosoidaan” Covid petollisella PCR-testillä ja sitten heidät laitetaan väärin
kalibroituihin made-in-China -hengityslaitteisiin, jotka puhaltavat heidän keuhkonsa
sammuksiin ja tappavat heidät. Turvalliset ja tehokkaat lääketieteelliset toimenpiteet,
jotka todella pelastavat elämää covid -uhrien keskuudessa, kuten ivermektiini,
erityisesti viikottain ennaltaehkäisevänä, ovat ehdottomasti kiellettyjä maan lähes
kaikissa sairaaloissa. On selvää, että tämä on osa pahantahtoista lääketieteellistä
salajuonta tuhota mahdollisimman monta potilasta ja kasvattaa ”pandemiaan”
kuolleiden lukuja.
Siitä, mikä oli kerran lääkintäjärjestelmä, on tullut harkitun murhan järjestelmä.
Sitten vielä tämä: Tehostepiikkisuunnitelmia nopeutetaan tappamaan suuria
määriä ihmisiä, ennenkuin herääminen petokseen leviää…

Natural News'in mukaan ... Kaikille, jotka kiinnittävät huomiota, on nyt täysin selvää,
että koko Covid -"plandemia" -huijaus on globaali väestönvähentämissuunnitelma,
jolla ihmiset pelotellaan ottamaan piikkiproteiini-bioasepistos, joka tappaa heidät ajan
mittaan. Se, mitä globalistit eivät kuitenkaan odottaneet, on nopea herääminen
totuuteen, joka nyt leviää kuin kulovalkea kaikkialla lääketieteen ja tieteen
maisemassa.
Olemme tulleet käännekohtaan. Ihmiskunta on heräämässä kiihtyvällä vauhdilla, joten
nyt globalistit yrittävät tuhota ihmisiä mahdollisimman nopeasti pysäyttääkseen
totuuden leviämisen.
Tässä on linkki Kelleigh Nelson'in NewsWithViews'in hiljattain julkaisemaan
artikkeliin. Suosittelen sitä suuresti täytyy-lukemisena. (Suomennos löytyy Aasilta).
Se, mitä hän käsittelee tässä artikkelissa, vaatisi minulta kolme, neljä, ehkä viisikin
artikkelia edes lähestyäkseni sitä, mitä hän niin fantastisesti selittää. Lisäksi
viimeinen ja erinomainen Devvy Kidd'in artikkeli “ COVID-19: The Omega Brief ”, joka on
myös NewsWithViews'in julkaisema, on täytyy-lukemista.

Jokainen, joka lukee nämä kaksi artikkelia ja varsinkin jos tarkistaa linkit, saa
"pandemiaan" liittyvän koulutuksen moninkertaisesti verrattuna niihin, jotka
kuuntelevat Pravda-median ”narratiivia”. (Kuuluu hyvin Suomessakin!)
Ajattele tätä: lähes kolmesta miljoonasta vammautuneesta monella heidän elämänsä
laatuun on vaikutettu massiivisesti ja lopulta yli puolella heidän koko olemassaolonsa
on uhattu.
Johtopäätös
Kaikki tämä liittyy YK:n Agendaan 21/30, joka on Suuri Nollaus . Emme voi alkaa
kuvitella, kuinka ihmisten on sopeuduttava selviytyäkseen tai elääkseen.
Toisin kuin mitä koemme näissä täysin keksityissä kriiseissä, joissa pahan yhdistetyt
voimat ovat mukana toteuttamassa ohjelmaa, joka tuhoaa suuren osan maailman
väestöstä ja aiheuttaa sanomattomasti kärsimystä jäljelle jääneille, Jumala on
edelleen valtaistuimella. Hän vastaa edelleen rukoukseen ja rakastaa meitä. Toimi
totuuden paljastumiseksi ja rukoile ohjausta ja apua siinä.
Jumala rakastaa totuutta ja rakastaa sitä, että jaamme sitä ja autamme toisia. Sen
tehtyämme, meidän on seisottava… totuuden ja Luojamme puolesta.
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