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Tämän illan merkittävä ääni on helikopterin rytmikäs jyskytys taivaalla tuoden uutisia,
joita et koskaan halunnut kuulla. Kuten se on ollut monille kaikkialla maailmassa, se
on todennäköisesti ääni, jonka tulet kuulemaan elämäsi viimeisenä yönä.
Kun valot vilkkuvat ja sireenit ulvovat, niin toivon haihtuminen, kivun sisäistäminen ja
tulevaisuus, jota et vain voi niellä, täyttää yön muistoilla, joita et koskaan halunnut
saada.
Yö laskeutuu ihmeelliselle päivälle, jota me kerran innokkaassa kirkkaudessamme
kutsuimme inhimilliseksi sivilisaatioksi. Kun huonoja uutisia tulee joka puolelta,
tyrmistys koskien kaiken sen kavaltamista, mitä toivoimme ja uskoimme, murentaa
viimeisetkin toiveemme.
Kun kuolleiden määrä nousee kaikkialla, mutta se salataan, niin Klaus Schwab'in
aavemaiset kasvot valistavat meitä Suuresta Nollauksesta ja Bill Gates'in mulkoileva
virnistys injektioruisku kädessään muistuttaa meitä, että aikamme on ohi, jos
uskomme, mitä he haluavat meidän sanovan ja teemme, mitä he haluavat meidän
tekevän.
Näyttää melkein siltä, että elämme maailmassa, jota ei enää ole — se on jo haihtunut
ja näemme vain katoavan kuvan siitä — että tämä hetki on jotenkin suuri käänne
ajassa, jossa mikään, mitä luulimme tietävämme, ei enää pidä paikkaansa ja
epäilyksemme koskien elämän hyvyyttä laajenevat joka päivä kuin kasvava varjo,

leviävä kauhistuttava tahra tietoisuutemme päällä, joka näyttää olevan tuomassa
jonkinlaisen ikuisen yön, joka nielee aikaisemman upean elämämme auringonvalon
loiston.
Unessani näen nuoren tytön kaulassaan ketju, jossa on sormus pojalta, jota hän
rakastaa, kun se otetaan häneltä pois ja annetaan takaisin pojalle, koska maailman
olosuhteet määräävät, että tyttö lähtee ja poika ei unelmien länsimaihin, joita ei
koskaan enää ole. Yhtäkkiä ilmestyy kuva taivaalla olevasta dronesta, kun pienet
hahmot ryntäilevät edestakaisin ja etsijät kiertävät aluskasvillisuutta etsien jotakuta,
jota eivät löydä, etsien tuota kainon suloista eksynyttä enkeliä, joka ei voisi koskaan
kuolla.
Ja tuossa hetkessä on muisto ajatuksesta, jota et halua säilyttää, ajatus, että tuo
nyyhkyttävä tyttö puolustaa rakastamaansa, joka myöhemmin jätti hänet makaamaan
kylmänä ja kuolleena maatuvien lehtien alle syistä, joita kukaan ei voi ymmärtää. Kun
joku yrittää kertoa sinulle, että se on maailman tapa, huudat vastalauseena: "Ei, ei voi
olla!" Silti se on.
Jotenkin uusi maailman nyanssi on tuo helikopterin armoton ääni taivaalla, tai
ambulanssin valot, jotka välkkyvät pahaenteisesti sumussa, kun karut radioraportit
kertovat loputtomasta sarjasta kauhistuttavia tragedioita, joista on tullut se maailma,
jonka tunnemme.
Way out West -raportit kertovat nuoresta kahden pikkulapsen äidistä, joka halusi vain
jatkaa lastensa opettamista hauskalla luokalla (fun class) koulussa ja joka makaa nyt
kuolleena ruumishuoneella, koska hänen esimiehensä sanoivat, että hänen täytyy
ottaa pistos, jota hän ei koskaan halunnut ottaa. Kun miettii näiden kahden lapsen
tulevaisuutta ja ihmiselämän symbolin -- elinvoimaisen nuoren äidin – menettämistä,
niin se on liian monimutkaista kestää.
Samaan aikaan Australiasta löytyy kuvia ihmisistä, jotka halusivat vain, että heidät päästetään ulos
hengittämään raitista ilmaa, kun, poliisi, jonka lääkealan superyritysten lahjomat petolliset johtajat
määräsivät olemaan mielettömän paha ja ampumaan heitä selkään ja tappamaan juuri ne, jotka
äänestivät heitä muka kansanterveyden nimissä.
Sitten on kaikki nuo tyhjät silmät antautuneilta, johdonmukaisesti upeilta työntekijöiltä, joiden
antautumista tehtäviinsä ei koskaan edes kyseenalaistettu, mutta jotka yhtäkkiä määrättiin
lopettamaan työnsä ja poistumaan siitä iäksi, koska määräys ylhäältä pistää heidän käsivarteensa
tämä neula, joka voi jättää heidät nykimään ja vinkumaan, ellei elehtimään villisti kauheissa

hallitsemattomissa kohtauksissa johtuen testaamattomasta aineesta, jonka heidät määräsi
ottamaan hallitus, joka ei ole lainkaan kiinnostunut heidän tulevaisuudestaan.
Ja kaikki johtuen sairaudesta, jonka olemassaoloa ei ole koskaan todistettu.
Tämä on se salaisuus, jonka vanhat ovat aina salanneet nuorilta. Työskentelet koko
elämäsi jonkun toisen hyväksi, sitten sinut hylätään ja petetään. Näin on aina ollut.
Mutta se on vielä sitäkin pahempaa.

Ja kohta sen huomaat.

•••••
Jokainen pandemiapalapelin pala, jokainen tarpeeton kuolema testaamattomasta,
hyväksymättömästä rokotteesta menee edelleen täydestä median paskapuheen ja
poliittisen pederastian* sokaisemaan yleisöön (*aikuisen miehen ja nuoren pojan
välinen anaaliyhdyntä). Karu ja ruma tosiasia on, että Ivermektiinin ja
hydroksiklorokiinin rikollinen poissulkeminen, joka salli Fauci'n myrkkyrokotteiden
käytön, on ensinnäkin todella rikollinen manööveri, joka on tappanut kirjaimellisesti
miljoonia ihmisiä ja tuhonnut monien miljoonien elämän.

He antavat moninkertaisia elinkautisia erityisen paatuneille murhaajille, joten heidän
pitäisi antaa moninkertaisia kuolemanrangaistuksia Fauci'lle, Gates'ille, Biden'ille ja
Trump'ille ja kaikille muille lahjotuille rikollisille, jotka osallistuivat massiiviseen
miljoonien joukkomurhaan kaikkialla maailmassa. [Olen eri mieltä, murhaajat pitäisi
rangaista Jumalan lain mukaan teloittamalla. dj]
Kaikkien lääketieteen ammattilaisten rangaistusten pitäisi edellyttää julkista
keskustelua, koska monet näistä samoista ammattimaisista valehtelijoista, jotka ovat
pettäneet ja käyttäneet hyväkseen luottavaisten potilaidensa elämää, jakavat edelleen
epäilyttäviä diagnooseja ja myrkkyreseptejä herkkäuskoisille asiakkaille, joita
häiritsevät jo heidän omat pahat ahdinkonsa.
Se, että monet näistä valkotakkisista älykääpiöistä, jotka esiintyivät "sankareina"
tämän väärennetyn epidemian aikana, jatkavat myrkyllisten hoitojen ja aineiden
määräämistä tietämättömille potilailleen, on ongelma, jota täysin korruptoitunut

Amerikan lääketieteellinen yhdistys (American Medical Association) ei osaa arvioida
asianmukaisesti ja sen pitäisi maksaa merkittäviä omia rangaistuksiaan, koska sitä
edelleen saastuttaa ilmeisen härski voiton tavoittelu, joka tärvelee ihmiskunnan
arvostetuimman ja luotetuimman ammatin yleisen maineen.
Kukapa meistä nyt missään voi enää kiistää, että tämän tahallisesti keinotekoisen ja
väärennetyn sairauden väärennetty epidemia on tärvellyt koko lääkärin ammatin
maineen ja synnyttänyt kaikille maailmassa tietyn vaiston, että lääkäreihin ei
yksinkertaisesti voi enää luottaa ja että on perustettava uusi ja tiukempi
valvontavirasto valvomaan Jumalaa leikkivien rikkaiden narsistien ylilyöntejä
alikoulutettujen potilaidensa kustannuksella.
Varmasti taloudellisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia olisi määrättävä
kaksinaamaisille sosiopaateille, jotka vaativat, että käytämme tehottomia maskeja,
jotka vahingoittavat terveyttämme ja ruiskuttivat viattomiin käsivarsiin myrkyllisiä
aineita, joiden he tiesivät tappavan monet heidän potilaistaan. Heidän
puolustuksensa, etteivät tienneet mahdollisista kielteisistä vaikutuksista, ei ole
puolustus ammatille, jonka pitäisi oppia nämä asiat lääketieteellisessä koulutuksessa.
Se, että he teeskentelivät olevansa tietämättömiä tarjoamiensa hoitojen kielteisistä
vaikutuksista, on räikeä valhe syvällisimmin vakavaa lajia ja heille koituvien
rangaistusten pitäisi heijastaa sitä absoluuttista inhoa ja tuomitsemista, jonka
ihmiskunta joutuu aiheuttamaan tällaiselle säälittävien teeskentelijöiden
kunniattomalle ryhmälle, jotka ovat häpäisseet sekä ammattinsa että lajinsa sellaisilla
uskottoman valheen törkeillä teoilla, jotka jatkuvat puhuessamme.
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trying to figure out why we are destroying ourselves, and pinpointing a corrupt belief
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