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Oletko koskaan miettinyt, miksi mediassa ei
koskaan kritisoida "pistoksia"? Kaikki paljastuu
tässä artikkelissa.
Ever wondered why there's never a critical word about the "jabs" in the
media? All is revealed in this article.
By Alan & Pat Franklin, 4.9.2021
Oletko koskaan miettinyt, miksi ns. ”mediamme” ei koskaan sano kriittistä sanaa koskien ns.
”rokotteiden” aiheuttamaa verilöylyä? Syy voi olla vain se, että Bill Gates ja hänen säätiönsä (Biil &
Melinda Gates Foundation = GF) sponsoroivat suuria osia siitä, alkaen BBC:stä - The Biased
(puolueellinen) Broadcasting Corporation - ja kanavaa nimeltä The Guardian, jolla kokemukseni
mukaan ei ole koskaan ollut oikeaa kantaa missään asiassa. Jopa The Telegraph on taskuttanut
almuja Gatesilta - sama pätee myös Amerikassa. Tämä paljastuu Karen Harradine'n loistavassa
artikkelissa sivustolla The Conservative Woman.
Tässä linkki Karenin koko artikkeliin: https://www.conservativewoman.co.uk/bill-gatessstranglehold-on-the-msm-part-2-britain/
Forbes'in mukaan Bill Gates on 128,9 miljardin dollarin omaisuudellaan maailman neljänneksi
rikkain mies Amazon'in Jeff Bezos'in, Bernard Arnault'in ja Elon Musk'in jälkeen. Se on Gatessäätiön valtavien resurssien päälle, joka on lajissaan suurin järjestö maailmassa ja sen varat ovat
noin 50 miljardia dollaria - enemmän kuin joidenkin maiden BKT.
Gates nimitti valitsemansa seuraajan Microsoftin toimitusjohtajaksi ja hänellä itsellään on titteli
”toimitusjohtajan ohjelmistoneuvoja”. Nyt Gates keskittyy maailman rokottamiseen yhdessä toisen
lempitavoitteensa kanssa vähentää maapallon väestöä yli seitsemällä miljardilla. Kyllä, kuulin
hänen sanovan sen keskustelussa yhtä epäilyttävän Henry Kissinger'in kanssa.
Kummallista, että tämä filmiklippi on salaperäisesti poistettu verkosta. Gates sanoi myös, että
siihen voitaisiin käyttää rokotteita. He olivat samaa mieltä, että tavoitteena pitäisi olla 500
miljoonan ihmisen väestö. Nykyinen maailman väkiluku on 7 794 798 739.
Gates keskittyy nyt ohjaamaan WHO:ta pitkin tappavaa rokotteiden tietä. Hän onnistuu siinä
suurimpana rahoittajana ja tärkeimpänä vaikuttajana WHO:n takana.
Karen Harradine lisää: ”Vähemmän tunnettua on, että hän on käyttänyt satoja miljoonia
uutiskanavien rahoittamiseen, niin että GF:stä on tullut yksi journalismin tärkeimmistä

portinvartijoista. Tim Schwab Columbia Journalism Review'sta sanoo, että viime kesäkuuhun
mennessä yli 250 miljoonaa dollaria meni uutistoimintoihin, kuten BBC, NBC, Al Jazeera,
ProPublica, National Journal, The Guardian, Financial Times, Univision, Medium, Atlantic, Texas
Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde ja Center for Investigative Reporting (tutkivan
raportoinnin keskus); sekä hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka ovat sidoksissa uutistoimistoihin,
kuten BBC:n Media Action ja New York Times'in Neediest Cases Fund.
”Kuten kerroin tämän tutkimuksen ensimmäisessä osassa, suurin osa tästä rahoituksesta tulee
hyvältäkuulostavan GF:n otsikon Global Policy and Advocacy alla, jonka merkittävä edunsaaja
BBC on. Ei ole yllätys, että heidän Covid-19-rokotuksista tai ilmastonmuutoksesta raportoinnissaan
ei juurikaan ole puolueetonta.
"Se ei ole vain BBC, jota GF manipuloi näillä keinoilla. Vuosien 2016 ja 2020 välisenä aikana
Financial Times sai GF:ltä 2,3 miljoonaa dollaria, johon kuului 1,3 miljoonaa rahoittamaan
"globaalia terveystietoisuutta". The Guardian on toinen herra Gates'in suuren anteliaisuuden
vastaanottaja. BBC: n tavoin se polleilee "Global Development" -sivustolla, joiden yhteinen juuri on
GF -rahoitus.
Sen toimituksen väitetty riippumattomuus on ristiriidassa sen ilmoitetun ainoan
kampanjapäämäärän kanssa keskittyä erityisesti vuosituhannen kehitystavoitteisiin,
kahdeksaan tavoitteeseen, jotka asetettiin vuonna 2000 YK:n vuosituhannen julistuksessa.
Guardian on omaksunut tämän siinä määrin, että se toimii pääasiassa sekä YK:n että GF:n
kunnioittavana PR-kanavana.
"Yhteistyö GF:n kanssa" auttaa keskittämään maailman huomio globaaliin kehitykseen alkoi
11 vuotta sitten. Tämä on hienostunut propagandaharjoitus vakuuttamaan yleisö Gates'in
investointien hyödyllisestä luonteesta suurelle määrälle maailmanlaajuisia kehityshankkeita, kuten
rokotteet ja ratkaisut ilmastonmuutokseen. Se auttaa varmistamaan, että mikään vaihtoehtoinen
narratiivi tai kritiikki ei todennäköisesti näe päivänvaloa yhdelläkään niistä kanavista, joihin hän
laajentaa avokätisyyttään.
”Elokuun 2011 jälkeen GF on antanut Guardian'ille 12,2 miljoonaa dollaria tätä varten ja viimeisin
apuraha oli lähes 2 miljoonaa viime syyskuussa. Guardian ei ole vain aktiivisesti edistänyt
vuosituhannen kehitystavoitteita, vaan myös niiden äpärää, UN 2030 Agenda for Sustainable
Development - jälleen yksi epärehellinen juoni ottaa syyllisyysrahaa länsimaiden veronmaksajilta
ja antaa sitä maailman despooteille ja diktaattoreille - kaikki ilmastonmuutoksen nimissä.
"Kuitenkin, kuten olen aiemmin todennut: "On hyvin vähän tietoa siitä, miten rahat on sijoitettu ja
kuka niistä hyötyy. Mitään tietoa ei tarjota sen osoittamiseksi, onko se ollut kustannustehokasta ja
hyödyllistä 193 allekirjoittaneen maan taloudelle ja hyvinvoinnille”.

”Brittiyleisölle on tiputettu tätä propagandaa vuosien ajan eri GF:n rahoittamien valtamedian
suukappaleiden kautta, kuten BBC. Silti se on taloudellisesti hauras Länsi, joka maksaa vuoden
2030 agendan ja sen ilmastomuutoksen ”korjaustoimenpiteet” tyhjentäen itsensä vieläkin
enemmän resursseistaan, kun taas Kiinan kaltaiset autoritaariset hallitukset hyötyvät
taloudellisesti ja lisäävät valtaansa YK:ssa. Valtamedia tuskin protestoi.
”Huolestuttavaa on, että GF ei ole vain kaapannut vasemmistolaista mediaa Isossa-Britanniassa:
se on myös tunkeutunut ns. keskustaan ja oikeistoon. Telegraph hyväksyi GF:ltä 3,4 miljoonaa
dollaria marraskuussa 2017 tietoisuuden lisäämiseksi globaaleista terveyskysymyksistä.
Myös Lontoon Evening Standard sai rahaa samana vuonna vastaanottaen 20 000 dollaria GFpropagandan levittämiseksi ”globaalista terveyskriisistä”.
Valtamedian kasvava taloudellinen riippuvuus hallituksen mainonnan ja GF:n anteliaisuuden
yhdistelmästä on jo asettanut sen puolueettomuuden vaaraan. Tätä uhkaa lisäsi GF:n rahoittama
maailmanlaajuinen nuorten "toimittajien" verkosto. Kansainväliseksi toimittajien keskukseksi
(International Centre of Journalists) kutsutulle hankkeelle on myönnetty 20,4 miljoonaa dollaria
edistämään "yleisön tietoisuutta" globaalin terveyden ympärillä.
”Yhdysvalloissa toimiva järjestö rahoittaa aktivisteja, jotka edistävät 'parempia hallituksia' ja
tekevät 'yhteisöistä turvallisempia ja terveempiä' muiden heränneiden (woke) ihanteiden muassa.
Heidän vuosikatsauksensa 2020 korostaa odotetusti tarvetta korostaa rodullista
epäoikeudenmukaisuutta ja ilmastonmuutosta sekä torjua Covid-19-tautia koskevaa
'disinformaatiota'.
”Kuten Robert Kennedy Junior sanoo, Gates'in lehdistölahjukset ovat kannattaneet. "Pandemian
aikana ostetut ja aivokuolleet uutiskanavat ovat kohdelleet Bill Gates'ia kansanterveyden
asiantuntijana, vaikka hänellä ei ole lääketieteellistä koulutusta eikä sääntelykokemusta.”
Voit lukea lisää Karenilta ja muiltakin tästä.
Meilläkään (https://thefreepressonline.co.uk/) ei ole rahoitusta eikä tuloja sivustolta eikä meille
makseta, mutta verkkosivustot ovat kalliita ylläpitää.
Joten välitän tämän vetoomuksen sivustolta The Conservative Woman, joka on yksi parhaista
ensiluokkaisista lähteistä ja hyvin tutkituista materiaaleista, hyvin relevantteja parhaillaan
käynnissä olevalle maailmanlaajuiselle huijaukselle. Tässä se, mitä he sanovat:
Jos arvostat tätä artikkelia, voitsit ehkä harkita lahjoitusta sivustolle The Conservative Woman.
Toisin kuin useimmat muut sivustot, emme saa riippumatonta rahoitusta. Toimittajamme ovat
palkattomia ja työskentelevät täysin vapaaehtoisesti, kuten suurin osa kirjoittajistammekin, mutta
verkkosivuston ylläpitoon liittyy väistämättömiä kustannuksia. Olemme riippuvaisia lukijoistamme.

