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Massojen kasvava koronakapina Covid -tyranneja vastaan
Tässä aiheellinen Samuel Korhosen suomentama Rapture Ready -sivuston artikkeli viime joulukuulta,
jolloin oli saatu paljon raportteja kansalaisten kasvavasta koronakapinasta läntisissä demokratioissa.
Ihmiset ovat alkaneet saada tarpeekseen hallitustensa epäinhimillisistä koronamääräyksistä ja suuria
oikeusjuttuja on tulossa näitä Covid -huijareita vastaan. (Tästä aiheesta ei valtamedia hiiskahda.)
-----------------------

Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne... (1. Piet. 3:14)

Massojen kasvava koronakapina
Covid 19: The Growing Rebellion of the Masses
By Geri Ungurean, December 1, 2020
Yhdyn tähän kapinaan, mutta ihmisten pitäisi ymmärtää, että tämä on ensin hengellinen sota Saatanaa
vastaan. Toiseksi heidän pitäisi tietää, että historiallisesti, kun ihmiset ovat nousseet tyranniaa ja
kommunismia vastaan - siitä seuraa valtavia kustannuksia elämälle
1900-luvulla kommunistihallinnot tappoivat yli 100 miljoonaa ihmistä. Jos tämä ”kapina” leviää
kaikkiin kansakuntiin, niin tulemme näkemään paljon suuremman harvennuksen kuin 1900luvulla.
Sivustolta: canadafreepress.com
Rebellion rising; the people have had enough (Kapina
nousemassa: ihmiset ovat saaneet tarpeeksi).
Ajanmerkkejä—

Suuret sulkemisten vastaiset mielenosoitukset ovat leviämässä kaikkialla Euroopassa. Tanska, Ranska,
Saksa, Italia, Englanti ja Puola. Media yrittää pimittää näitä järisyttäviä tapahtumia.
Etelä-Kaliforniassa viisi väkirikkaiden läänien (17 miljoonaa ihmistä) sheriffiä kieltäytyvät panemasta
täytäntöön kuvernööri Newsom'in uutta ulkonaliikkumiskieltoa. Vetoomus kuvernöörin kutsumiseksi on
saamassa lisää kannatusta.
Englanti -- poliisi on varoittanut valtion viranomaisia, että he "istuvat aikapommin päällä".
New York'issa Chasidic-lahkon jäsenet pitivät häät, joihin osallistui useita tuhansia ihmisiä istuen tiiviisti
lähekkäin ilman maskeja.
Intiimimmässä asetelmassa läheiset ja voimakkaasti fyysiset kuntosalin jäsenet ja omistajat New York'in
Buffalo'ssa, huusivat ulos poliisit ja kansanterveysvastaavan, jotka olivat tulleet salille, koska
kokoontuminen ylitti säädetyn rajan. Kuntosalin henkilökunta ajoi poliisit ulos ja seurasi heitä varmistaen,
että he poistuivat tontilta.
Buffalo'ssa mielenosoittajat tulivat Erie'n piirikunnan pormestari Mark Poloncarz'in taloon, ilmaisemaan
vihaansa uusiin sulkemisrajoituksiin. Mielenosoitus kohdistui myös New York'in kuvernööri Andrew
Cuomo'on.
Fulton'in ja Erie'n piirikuntien sheriffit (New York) kieltäytyvät panemasta täytäntöön kiitospäivän
sulkemisia, jotka rajoittavat ihmisten määrää yksityisasunnoissa.
Englannin eri alueilla poliisi on varoittanut valtion virkamiehiä, että he "istuvat aikapommin päällä", koska
sulkemissääntöjen mukaan kahden tai useamman perheen kokoontuminen jouluna on laitonta - ja
lainvalvontaviranomaiset saavat tunkeutua koteihin, joissa rikkomuksia tapahtuu. Aikapommi on tietysti
valtavat määrät raivostuneita kansalaisia.
Australiassa lentoyhtiö Qantas'in toimitusjohtaja Alan Joyce ilmoitti, että matkustajat voivat lentää vasta
saatuaan COVID-rokotteen, kun se on hyväksytty. Pian sen jälkeen Joyce seisoi korokkeella eräässä
tapahtumassa pitääkseen puheen, kun harmaantunut aussi käveli hänen luokseen ja paiskasi piirakan
hänen naamaansa.
Kaksi naista näkivät New Jersey'n kuvernööri Phil Murphy'n syömässä päivällistä ravintolassa
perheensä kanssa. Hän oli ilman maskia. “Olet sinä vaan aika mulkku!” toinen nainen kertoi hänelle.
Murphy on juuri jatkanut osavaltionsa sulkemista - yhdeksännen kerran sitten maaliskuun.
Päivällispöydässään Murphy yritti pysyä rauhallisena. Hän pani maskin kasvoilleen.
Kaikkialla Amerikassa talouden taskuja on auki ilman kuulutuksia - ei maskeja, ei etäisyyttä, kukaan ei
kiinnitä huomiota hallituksen määräyksiin.
New Jersey'n Howell Township'in poliisipäällikkö Andrew Kudrick sanoo, että hän ei tule noudattamaan
kuvernöörin "drakonista" 10 hengen rajoitusta kiitospäivän päivällisillä.
CDC on kehottanut amerikkalaisia pysymään kotona kiitospäivänä. Viime viikonloppuna kaksi miljoonaa
amerikkalaista nousivat lennoille.
Hiljaisena protestina 300 000 New York'in asukasta on lähtenyt kaupungista pandemiarajoitusten
alettua.
On merkillepantavaa, että Washington DC:n Stop The Steal -kokoontumisessa useiden satojen
tuhansien (tai enemmän) Trump'in kannattajien joukossa vain harvat käyttivät maskia, eikä kukaan
kiinnittänyt huomiota sosiaalisen etäännyttämisen määräyksiin.
Sulkemisfasismin muurit ovat murtumassa suurin ja pienin tavoin. Oikeastaan ei ole mitään
pieniä. Jokainen vapauden tulen innoittama teko on tärkeä. Source

Sivustolta thenewamerican.com:
Valtavia oikeusjuttuja tulossa COVID -totalitaristeja ja huijareita vastaan
Totalitaristit ja huijarit, jotka hypettivät ja käyttivät hyväksi koronaviruspaniikkia vapauden varastamiseksi
ja elinkeinojen tuhoamiseksi, ovat tähtäimessä ja he kohtaavat vihan joukolta korkean profiilin
kansainvälisiä lakimiehiä ja lääkäreitä, jotka ovat päättäneet etsiä oikeutta. Kyseisten asianajajien
mukaan tuleva oikeudenkäyntien tsunami hallituksessa ja sen ulkopuolella olevia COVID-19 -tyranneja
vastaan edustaa ihmiskunnan historian suurinta asetelmaa oikeudenloukkausjuttuja. Koalition tutkijat ja
lääketieteen asiantuntijat väittävät, että hallitusten reaktio "pandemiaan" oli enemmän kuin
epäoikeutettu. Voidaanko oikeudenmukaisuus taata tuomioistuimissa kaikkialla Yhdysvalloissa ja jopa
muissa maissa, jää kuitenkin nähtäväksi.
Pyrkimyksessä käyttää oikeusjärjestelmää pandemian aseena käyttämistä vastaan on mukana kasvava
globaali lääkäreiden ja tutkijoiden koalitio, jotka kaikki vastustavat sitä, mitä pitävät vaarallisena
disinformaatiokampanjana tyrannian oikeuttamiseksi. Neljä asianajajaa perustivat virallisesti 10.
heinäkuuta allianssin, joka tunnetaan nimellä “Corona Extra-Parliamentary Inquiry Committee ja
saksaksi Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss, eli ACU (suomeksi: Koronan
ulkoparlamentaarinen tutkimuskomitea). Siihen kuuluu nyt yli 500 lääkäriä ja asiantuntijaa useilta aloilta.
He päättivät, että drakoniset hallituksen toimenpiteet vapautta vastaan eivät ole oikeassa suhteessa
vaaroihin, joita kommunistisen Kiinan virus edustaa.
Tri Reiner Fuellmich, yksi ACU:n perustajista, on harjoittanut lakia kuluttajansuoja-asianajajana sekä
Saksassa että Kaliforniassa yli neljännesvuosisadan. Tunnin pituisessa videoilmoituksessa Fuellmich
lupasi, että kansainvälistä ryhmäkanneoikeudenkäyntiä ollaan valmistelemassa ja joka kohdistuu
nimenomaan niihin, jotka ovat vastuussa tappavan "sulkemis"-politiikan asettamisesta suurelle osalle
ihmiskuntaa. Läntisessä maailmassa vain kourallinen lainkäyttöalueita, mukaan lukien Ruotsi ja useita
amerikkalaisia osavaltioita, kuten Etelä-Dakota, kieltäytyivät lähtemästä mukaan sulkemisiin -- ja niillä
kaikilla menee hienosti, ja joissakin tapauksissa huomattavasti paremmin kuin alueilla, jotka panivat
täytäntöön julmaa ja taloudellisesti mullistavaa sulkemispolitiikkaa.
Lue loput artikkelista TÄSTÄ.
Niinpä veljet, meidän osuutemme tässä globaalissa katastrofissa on RUKOUS. Meidän on rukoiltava
Jumalan tahdon toteutumista. Olen taipuvainen olemaan solidaarinen kapinoivien massojen kanssa,
mutta Jumalan lapsena tiedän, että on aikoja, jolloin Isämme sallii asioiden tapahtua. Hänen
profeetallinen sanansa tulee toteutumaan.
Hän on Jumala, emmekä me!
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