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Ovatko globalistit yliarvioineet korttinsa?
Have the Globalists Overplayed Their Hand?
By Geri Ungurean, December 17, 2020

Törmäsin tähän loistavasti kirjoitettuun artikkeliiin Zero Hedge'ltä, jota suuresti arvostan ja käytän
lähteenä monissa artikkeleissani.
Olen sanonut monia samoja asioita, jotka on kirjoitettu Zero Hedge'n artikkeliin. Mutta kristittynä
katson maailman tapahtumia Raamatun ennustusten valossa; siksi tunnustan, että tämä ”Nollaus”
voi hyvinkin olla näyttämön pystytys Antikristuksen tulolle.
Mutta tiedän myös, että Jumala hallitsee täydellisesti ja että Herramme voi ihan hyvin milloin
tahansa panna matalaksi tämän nykyisen PAHOJEN globalistien baabelintorniyrityksen.
Tämän suunnitellun 'Nollauksen' jumalattomilla pelureilla ei ole aavistustakaan siitä, että viime
kädessä maailmankaikkeuden Jumala on se, joka hallitsee. Kuinka he voisivat tietää tämän, kun
eivät usko edes Hänen olemassaoloonsa!?
Sivustolta zerohedge.com:
Yksi narkopaattien (narsististen sosiopaattien) puoli, joka on tärkeä muistaa, on se, että he elävät
omassa pienessä maailmassaan, jossa heidän toiveensa ja oudot toimintahäiriönsä
(dysfunctions) normalisoituvat. He uskovat olevansa ylivertaisia useimpiin ihmisiin nähden,
koska ovat saalistajia, eivätkä kärsi ärsyttävistä pidäkkeistä, kuten empatia ja omatunto. Heillä on
yleensä taipumus uskoa vetäneensä villat kaikkien silmille suurimmaksi osaksi ajasta. He
ajattelevat, että olet alistuva idiootti ja että kun he haukkuvat määräyksen, sinun on vain
pompattava asentoon, koska "uskot".
Lähes jokainen globalistien puoli ja heidän käytöksensä osoittavat heidän olevan narkopaattien
klubi tai kultti. Heidän pakkomielteinen tarpeensa hallita sekä korruptoida ja tuhota saadakseen
haluamansa ei ole pelkän ahneuden jatke; se on määräävä mekanismi heidän luonteensa
ytimessä. He ovat todellisen maailman hirviöitä, kuten vampyyrit, jotka yrittävät sulautua
hyväuskoiseen väestöön.
Ylimielisyydessään heillä on taipumus odottaa voivansa tyhjentää yleisö kuivaksi halutessaan
ilman, että heitä vastustetaan tai paljastetaan. Ongelma on, että heti kun he alkavat syödä ja
tuhota, he vetävät huomiota itseensä. Lopulta he herättävät yleisön ja joidenkin vampyyrien
metsästäjien epäilyt. Elleivät löydä tapaa piilottaa sydämen lävistävää seivästä, se on
väistämätöntä. Unless they find a way to hide a stake through the heart, it’s inevitable.

Olen kirjoittanut globalismin uhista ja "nollauksesta" nyt jo vuosia ja olen jo jonkin aikaa
pannut merkille kaksi erillistä pulmaa - yksi vaikuttaa vapausliikkeeseen ja toinen
globalisteihin:
1) Ensinnäkin rikollisilla on taipumus kehua rikoksiaan, kun luulevat , että on liian
myöhäistä kenenkään tehdä niille mitään. Ennustin, että globalistit olisivat hyvin avoimia
paljastamaan agendansa heti, kun uskoisivat olevansa "koskemattomia". Vapautta rakastavalle
yleisölle tämä viittaa siihen, että eliitin täytyy vuodenvaihteessa 2020 – 2021 luulla, ettei koneen
pysäyttämiseksi voida tehdä mitään; he ovat niin julkeasti vaatimassa globaalia "nollausta",
rahatonta yhteiskuntaa, totalitaarisia sulkemisia ja valvontavaltiota, ettei kukaan täysjärkinen voi
enää väittää, että nämä käsitteet ovat "salaliittoteoriaa".
Tosiasia on, että "salaliittoteoreetikot" olivat OIKEASSA KAIKEN AIKAA ja nyt kukaan ei osaa
sanoa siitä mitään.
2) Toiseksi olen myös aiemmin perustellut, että globalistinen "uuden maailmanjärjestyksen"
ajaminen on kaksiteräinen miekka, joka voi hyvinkin johtaa heidän tuhoamiseensa. Kun he
yrittävät aloittaa nollausohjelmansa, he paljastuvat yhä enemmän; he eivät voi enää väijyä varjojen
turvissa, eikä prosessin käynnistyttyä ole paluuta. Kun globalistit ovat tulleet laajalti tunnetuiksi,
heidän on joko otettava nopeasti hallinta suunnitellun kaaoksen ja romahduksen kautta, tai
kohdattava kosto, joka voisi eliminoida salaliiton, jonka rakentaminen kesti vuosisatoja. Ennen
varjoista lähtemistään vampyyrien on tehtävä muusta maailmasta pimeä paikka, tai heillä on vaara
kuolla päivänvalossa.
Vapausliikkeessä on kaksi ajattelutapaa – toisen mukaan globalistinen agenda on kiinteä ja
pysäyttämätön ja että parasta, mitä kukaan voi tehdä, on selviytyä. Toinen ehdottaa, että nollaus
voidaan lopettaa ja globalistit tuoda oikeuden eteen. Seison molemmissa leireissä.
Nollauksessa on puolia, jotka ovat todella kiinteitä ja joita ei voida kumota. Esimerkiksi
monet kansantaloudet, mukaan lukien Yhdysvallat, ovat keskellä stagflaation aiheuttamaa
romahdusta, eikä sen kääntämiseksi ole tehtävissä mitään. Kymmenen vuotta sitten olisimme ehkä
voineet muuttaa kurssia, mutta nyt se on myöhäistä. Kipua voidaan vähentää, jos ihmiset
lopettavat nopeasti riippuvuutensa järjestelmästä ja luovat omat paikallistetut kauppaverkostonsa,
mutta kuten tiedämme, niin tällä hetkellä talous on kuollut, eikä ole toipumassa ainakaan pian.
En kuitenkaan näe tätä voittona eliitille. Talouden kaataminen on yksi asia; sen
jälleenrakentaminen siksi kollektivistiseksi dystopiaksi, jota he niin epätoivoisesti haluavat,
on toinen. Kaikki riippuu siitä, kuka rakentaa uudelleen; ehkä he, ehkä me.
Näen tänä päivänä joitakin rohkaisevia merkkejä, että globalistinen nollaus EI OLE varma asia ja
ne, jotka tuntevat työni, tietävät, etten ole koskaan ollut innostunut väärästä optimismista. Varsinkin
pandemian hyödyntäminen keinona puskea läpi monia drakonisia rajoituksia ei näytä sujuvan ihan
niin, kuin eliitti suunnitteli.
Minun täytyy katsoa taaksepäin tapahtumaan Event 201, jotta voisin todella arvioida pelin
tilannetta, koska se, mitä eliitti suunnitteli ja mitä tapahtui, eivät käy täysin yksiin. Tiedoksi
niille, jotka eivät ole perehtyneet, niin Event 201 oli eräänlainen "sotapeli", jonka järjestivät
maailman talousfoorumin WEF ja Bill & Melinda Gates -säätiön globalistit. Skenario?
Koronaviruksen pandeminen epidemia, joka leviäisi kuin kulovalkea ja tappaisi ennustetut 65
miljoonaa ihmistä. Simulaatio pidettiin vain muutamia kuukausia, ennenkuin todellinen asia
tapahtui vuoden 2020 alussa.
Vuoden sisällä taudin puhkeamisesta globalistit ovat yrittäneet panna täytäntöön lähes
kaikki tapahtumassa 201 hahmotellut suunnitelmat, kuten sosiaalisen median käyttäminen
sensuroimaan tai rajoittamaan kaikkia uutisia ja tietoja valtaapitävien hyväksymän narratiivin
ulkopuolella (Narratiivin hallinnasta keskusteltiin tapahtumassa hyvin yksityiskohtaisesti). WEF:n

Klaus Schwab on johdonmukaisesti ja innostuneesti ylistänyt pandemiakriisiä "täydellisenä
tilaisuutena" saada aikaan "nollaus", josta globalistit ovat puhuneet jo vuosia.
Heidän kannaltaan on valitettavaa, että virus ei ole ollut läheskään niin tappava, kuin he
näyttävät toivoneen. Kuolleisuus on selvästi alle prosentin kaikilla hoitokotien ukopuolella ilman
edeltäviä sairauksia olevilla, joten vallanpitäjien on nyt pakko paisuttaa tartuntalukuja keinona
pelotella väestöä, koska kuolemien määrät eivät riitä vakuuttamaan ihmisiä, niin että
vapaaehtoisesti luopuisivat vapauksistaan. Covid 19:n infektiokuolleisuusaste (Infection Fatality
Rate = IFR) on vain 0,26% tartunnan saaneista, kun mukaan ei lasketa hoitokodeissa kuolleita,
joilla on ollut edeltäviä sairauksia.
Näinä päivinä kierrätetään propagandameemiä, joka yrittää liioitella Covid -kuoleman vaaraa ja se
menee suunnilleen näin:
"Covid on yhdessä vuodessa tappanut enemmän ihmisiä kuin Vietnamin ja Persianlahden
sodat yhteensä; siksi vapautenne ovat mennyttä ... "
Tämä on typerää puhetta, mutta onneksi se ei mene jakeluun kenelläkään.
Yli 40% Covid-kuolemista on ihmisiä, jotka ovat jo sairaita ja joka tapauksessa kuoleman
partaalla (Ja kieltäytyminen maskin käytöstä ei ole sama kuin "kuoleman paneelien"
hyväksyminen, koska kuoleman paneeli tarkoittaa sosialisteja, jotka kieltävät hoidon ihmisiltä, joilla
on riski ikänsä vuoksi. Kukaan ei ehdota, että vanhuksilta evätään hoito ja heillä on aina
mahdollisuus jäädä karanteeniin, jos pelkäävät saavansa tartunnan. He ovat jo eläkkeellä ja
saavat sosiaaliturvaa. Jos aiomme stimuloida, niin pelastusrahan pitäisi ehkä mennä suurimmassa
vaarassa oleville, jotta me muut voisimme jatkaa normaalia elämää?)
Sadat tuhannet ihmiset kuolevat vuosittain tauteihin ja sairauksiin, kuten flunssa, tavalliset
vilustumiset ja keuhkokuume, mutta näköalaa, että on luovuttava perustuslain oikeuksien
julistuksesta (Bill of Rights), alistuttava taloudellisiin sulkemisiin ja käytettävä kuonokoppaa
kasvoillamme missä ikinä liikumme, ei koskaan ennen ole tuotu esiin.
Miksi meidän pitäisi pyytää 99,7% amerikkalaisista tai maailmasta hyväksymään
lääketieteellinen tyrannia vain saadakseen 0,26% väestöstä tuntemaan olonsa turvalliseksi?
Ihmisiä, jotka kyseenalaistavat vaatimukset, kutsutaan "itsekkäiksi", mutta vaikka olisin yksi noista
virukselle herkistä ihmisistä, EN KOSKAAN vaatisi, että 99% väestöstä kumartaa totalitarismin
edessä siinä toivossa, että itse voisin elää vähän pitempään. SE olisi itsekästä.
Kun yhä enemmän tutkimuksia ja tietoja julkaistaan, myös maskivaatimukset käyvät
kyseenalaisiksi. Vaikka Big Tech on pyrkinyt tukahduttamaan ja sensuroimaan tutkimuksia, jotka
ovat ristiriidassa valtamedian narratiivin kanssa, se on vain saanut lisää ihmisiä
kyseenalaistamaan vaatimuksia ajavien hallitusten vaikuttimet. Valtamediahan hokee, että meidän
pitäisi "kuunnella tiedettä", mutta he jättävät tieteen huomiotta, tai sensuroivat sen. Joten jos
reagointi pandemiaan ei perustu tieteeseen, niin siinä täytyy olla kyse vain valvonnasta.
Monet amerikkalaiset eivät ole niin tyhmiä, kuin eliitti luulee. He näkevät
epäjohdonmukaisuudet retoriikassa ja tiedoissa ja ovat yhä taipuvaisempia kieltäytymään
mukautumasta. Tässä voisi olla syy että vallanpitäjät yhtäkkiä valmistavat kiireesti ainakin kaksi
Covid-rokotetta puolen vuoden sisällä; heidän on saatava Nollauksen rokotusvaihe käyntiin,
ennenkuin liian monet hyppäävät paniikin paraativaunusta (bandwagon).
Rokotuksen tavaton kiire ja väitteet Pfizer'in ja Modernan 94-95% tehokkuudesta ovat epäilyttäviä.
Useimpien rokotteiden keskimääräinen tehokkuus on noin 50% tai alle ja ne ovat rokotteita, joilla
on takanaan satoja kokeita ja vuosien käyttö. Jotenkin vain Pfizer ja Moderna pystyivät molemmat
tuottamaan rokotteen SARS-tyyppiselle virukselle ja pystyivät saavuttamaan 95% tehokkuuden,
kun useat hallitukset yrittivät yli vuosikymmenen ajan tuottaa SARS-rokotteita Kiinassa siinä
onnistumatta!

Monilla rokotustarina ei mene jakeluun ja ehkä siksi eliitti hyppää päätäpahkaa rokotuksiin niin
nopeasti. Harkitse tätä tosiasiaa:
Lukuisat kyselyt osoittavat, että ainakin yksi kolmesta amerikkalaisesta aikoo kieltäytyä
Covid-rokotteesta, kun se vapautetaan suurelle yleisölle.
60% amerikkalaisista on kyselyissä ilmoittanut, että he eivät ota rokotetta, ellei sen tehon
osoiteta olevan vähintään 75%.
Luulenpa, että tässä meillä on selitys rokotekultakaivokselle. Eliitti tietää, että kolmasosa
amerikkalaisista (ja luultavasti myös eurooppalaisista) ei ota rokotetta riippumatta heidän
jakamastaan propagandasta. He tietävät myös, että 60% amerikkalaisista ei todennäköisesti ota
rokotetta, elleivät he pysty osoittamaan, että tehokkuusaste on vähintään 75%. Kumpikaan
Moderna eikä Pfizer itseasiassa ole tuonut esiin mitään todisteita, että heidän rokotteensa
pystyisivät estämään Covidin aiheuttaman vakavan sairauden tai kuoleman, joten niiden
tehokkuusaste perustuu ”ennusteisiin” menestyksestä heidän minimaalisten kokeidensa
perusteella. Eli 95%:n tehokkuusaste on täysin tuulesta temmattu (arbitrary).
Miksi he lähtivät peliin niin korkealla prosentilla realistisemman 50-60%:n asemesta? Koska
kyselyjen mukaan he tarvitsevat mielettömän tehokkuusasteen vakuuttaakseen
amerikkalaiset ottamaan rokotteen.
Amerikkalaiset ovat näiden rokotteiden suhteen skeptisiä useista syistä. Todellisuus, että ne ovat
mnimaalisesti testattuja ja kiireesti valmistettuja alle vuodessa, on yksi syy. Se tosiasia, että hallitus
ja media on saatu kiinni Covid-tietoa koskevasta sensuurista ja valehtelusta, on toinen syy.
Ihmiset eivät vain luota eliittiin ja kuka voi moittia heitä? Kukapa antaisi psykopaattien
salaliiton pistää itseensä tuntemattoman virussekoituksen? Kenties heidän aikeensa eivät olekaan
ihan puhtaat?
Yleisöllä on oikeus epäillä. Pfizer'in entinen varapresidentti, tri. Michael Yeadon, muiden
lääketieteen ammattilaisten joukossa, on hiljattain varoittanut, että rokotteita ei ole testattu
riittävästi ja että nykyisen Covid-rokotteen saaneilla naisilla on "määrittelemättömän
hedelmättömyyden" vaara johtuen vahingollisesta autoimmuunireaktiosta. Toisin sanoen rokote
voi tehdä monista naisista lapsettomia.
Ehkä tämä on se, mitä Bill Gates tarkoitti sanoessaan TED-keskustelussaan, että "rokotteet
ja lisääntymispalvelut" voivat auttaa vähentämään maapallon väestöä 10-15% keinona
"pysäyttää globaali lämpeneminen”.
Bill Gates’s Depopulation Initiative (Bill Gates'in aloite väestön vähentämiseksi) <click to watch
Miksi Bill Gates mainitsisi rokotteet samaan hengenvetoon kuin "lisääntymispalvelut" väestön
vähentämisen yhteydessä? Eikö rokotteiden pitäisi auttaa ihmisiä elämään pidempään? No niin,
Pfizer'in varapresidentin varoitus Covid-rokotteesta soittaa kelloja minulle. Ehkä Covid-rokote ei
tee sinua sairaaksi eikä tapa. Ehkä elät pitkän elämän ilman koronavirusta, mutta huomaat
muutaman vuoden kuluttua rokotteen ottamisesta, ettet voi koskaan saada lapsia.
Katso elokuvaa Children of Men (Miesten lapsia) saadaksesi käsityksen siitä, millainen tulevaisuus
voisi olla, jos globalistit saavat mitä haluavat.
Sillä välin eliitti yrittää kaikella, mitä heillä on, vakuuttaa yleisön, että heidän on luovuttava
kansalaisvapauksien käsitteistä selviytymisen ja "suuremman hyvän" nimissä.
He puhuvat jo siitä, miten asiat eivät koskaan palaa normaaliksi ja tänään tehtävät muutokset
pysyvät paikallaan monien vuosien ajan.

Hallitukset väittävät nyt tiedotusvälineissä, että rokotteet "eivät ole pakollisia". Tämä on
valhe. Samanaikaisesti he asettavat sinulle vaatimuksia todistaa, että olet rokotettu voidaksesi
mennä julkisiin paikkoihin ja jopa töihin. Joko otat rokotteen, tai kuolet köyhyyteen. Siinä on
vaihtoehdot.
Näen kuitenkin miljoonien amerikkalaisten vastustavan tätä ohjelmaa. Näen sheriffien ja
poliisin eri puolilla maata kieltäytyvän noudattamasta agendaa jopa Kalifornian kaltaisissa
vasemmistolaisissa osavaltioissa. Näen mielenosoituksia suljetuissa osavaltioissa, kuten
Michigan, Kalifornia ja New York. Näen joukkomielenosoituksia Euroopassa. Näen nollausjuonen
olevan paljastumassa ja totuuden murtautuvan valtavirtaan.
Näen jotakin nousevan pintaan ja haistan tuon kapinan ruudintuoksun ja pidän siitä.
En ole pessimistinen tulevaisuuden suhteen. Tiedän, että romahdus on tulossa. Tiedän, että
taistelu on tulossa. Mutta juuri nyt se, mitä näen, on taistelu, jonka voivat voittaa ja tulevat
voittamaan ne, jotka kunnioittavat vapauden periaatteita.
Globalistit ovat ehkä yliarvioineet korttinsa. – lähde
Geri jatkaa:

Kuinka kuolemat ja vammat tapahtuvat, kun näitä rokotteita annetaan massoille?
Olen ajatellut ja kirjoittanut joissakin artikkeleissani uskovani, että mRNA (nopeutettujen)
rokotteiden haitalliset vaikutukset tullaan ohjelmoimaan vahingoittuneiden ja kuolleiden
porrastamiseksi. (I have thought and have written in some of my articles that I believe the harmful
effects of the mRNA (fast-tracked) Vaccines will be programmed to stagger the injured and those
who will die.)
Kuinka muuten tämä voitaisiin vetää pois? Ihmisten putoaminen kärpästen lailla rokotuksen
saamisen jälkeen, olisi aivan liian silmiinpistävää. Olen varma, että Gates ja muut globalistit ovat
keskustelleet tästä "maailmanrokotteen” puolesta.
Uskon, että rokotteissa on komponentti, joka aiheuttaa sterilisaation sekä miehillä että naisilla.
Älkää unohtako veljet; Maailman väestön vähentäminen kuuluu loppupeliin.
Olen kirjoittanut Georgia'n opaskivistä (Georgia Guidestones) useita kertoja. Tämän pahaenteisen
rakennelman, jota on kutsuttu Amerikan Stonehenge'ksi, rakensivat ilmeisesti globalistit vuonna
1980. Se on graniitia ja tähän pahaenteiseen rakennelmaan on syövytetty niinsanotut
Antikristuksen 10 käskyä.
Ensimmäinen käsky kuuluu näin:
“Pitäkää väkiluku alle 500 miljoonassa kestävässä tasapainossa Luonnon kanssa.”
Jos et ole lukenut yhtään artikkeliani opaskivistä, niin tässä on yksi:
The Georgia Guidestones – Population Control and the Coming Antichrist (Georgian
opaskivet – Väestön hallinta ja tuleva Antikristus)
Joten, veljet, onko tämä se ennustettu aika, jolloin maailmanhallitus ja maailmanuskonto
perustetaan? Vai eikö Jumalamme vielä salli sen tapahtua?
Jumala hallitsee täysin ja jos nämä tapahtumat ovat todella toteutumassa nyt, niin voimme olla
levollisia, että se on Herramme ja Vapahtajamme tahto.
Mutta jos tämä ei ole historian aika niiden tapahtumiselle, niin nämä globalistit ovat todella
yliarvioineet korttinsa.

Niin tai näin, me uudestisyntyneiden uskovien jäännöksenä yksinkertaisesti LUOTAMME
JUMALAAMME!
How Can I Be Saved?
Shalom B’Yeshua
MARANATHA!!
grandmageri422@gmail.com
Articles at grandmageri422.me

