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WHO kaappaa Amerikan (+muiden valtioiden) terveydenhuollon ja
kansallisen suvereniteetin kokouksessaan nyt toukokuun lopussa
2022 by Daymond Duck 22.5.2022
Tässä tuore suomentamani pastori Daymond Duck'in profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, joka
käsittelee tällä kertaa lähes yhtä asiaa, eli tänään käynnistyvää Maailman terveysjärjestön WHO:n 75.
yleiskokousta Genevessä (Maailman terveyskokous). Siinä äänestetään muutoksista, joiden myötä WHO
(ja globalistieliitti) saa vallan kaikista kansallisvaltioista niiden terveydenhuollon suhteen, joka
merkitsee valtioiden itsemääräämisoikeuden luovuttamista.
Mikko Kempen video liittyen tähän artikkeliin WHO:n kokouksesta.
WHO:n pandemia sopimus - kannattaako Suomen allekirjoittaa? - Rauli Mäkelä
https://www.youtube.com/watch?v=g10YwkuaKG0 (17.5.2022)
Esittelyn jälkeen Kempen Podcast Rumblessa (kesto n. 55 min).
https://rumble.com/v152mmv-whon-pandemia-sopimus-kannattaako-suomenallekirjoittaa-rauli-mkel-128.html
----------------------

Voimme heittää kansallissuvereniteetillemme hyvästit (We Can
Kiss Our National Sovereignty Goodbye) :: By Daymond Duck
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Olen jo ennestään maininnut jotain tämän artikkelin avauskommenteissa olevasta informaatiosta, mutta
uskon, että nämä tiedot ovat niin tärkeitä, että niistä on mahdotonta sanoa liikaa.
Maailman terveysjärjestö (WHO) kokoontuu YK:n päämajassa Sveitsin Genevessä 22.-28. toukokuuta
2022 tarkastelemaan 13 Yhdysvaltain ehdottamaa muutosta vuonna 2005 hyväksyttyyn sopimukseen,
nimeltään Kansainvälinen terveyssäännöstö 2005 (International Health Regulations of 2005 (IHR)).
Koska Yhdysvallat hyväksyi tämän sopimuksen vuonna 2005, muutoksia ei tarvitse esittää Yhdysvaltain
senaatille hyväksyttäväksi.
Tähän asti WHO on voinut painostaa jokaista kansakuntaa määräämään rajoituksia (lockdowns),
toimeksiantoja (mandates), rokotepasseja, seurantajärjestelmiä, jne., mutta WHO ei ole voinut vaatia
kansakuntia tottelemaan.
Jos yksinkertainen enemmistö maailman 194 kansakunnasta äänestää näiden muutosten puolesta, ja
se näyttää tehdyltä sopimukselta, WHO:lla on valtuudet vaatia kaikkia kansakuntia noudattamaan sen
toimeksiantoja, kun WHO julistaa pandemian (ja kaikki näyttävät uskovan, että WHO julistaa lisää
pandemioita).
Nämä muutokset antavat WHO:lle maailmanlaajuisen hallinnan kaikkien maan kansakuntien
terveydenhuoltoon ja suvereniteettiin.

Kansakuntia, jotka eivät noudata WHO:n sääntöjä, rangaistaan, niiltä evätään oikeudet, evätään lainat,
rangaistaan eri tavoin, jne., kunnes ne noudattavat niitä.
Toisin sanoen: WHO:n vaatimukset korvaavat kansalliset lait.
Oli miten oli, presidentti Trump veti Yhdysvallat pois WHO:sta, mutta presidentti Biden peruutti Trump'in
vetäytymisen ja on nyt lukitsemassa Yhdysvaltoja tulevaan maailmanhallitukseen.
Tämä kirjoittaja on pitkään uskonut, että Danielin profetian kymmenen kuningasta nousevat valtaan
kymmenellä alueella maailmassa, eivät kymmenellä EU:n osa-alueella.
Yksi mielenkiintoinen piirre Biden'in muutoksissa on "alueellisten terveystsaarien" luominen (WHO:n
alaisuudessa), joilla on valtuudet valvoa tottelevaisuutta WHO:n rajoituksille, toimeksiannoille,
rokotepasseille, seurantajärjestelmille, jne.
Ymmärsitkö sen – jokainen kansakunta voi pian olla "alueellisen tsaarin" alaisuudessa?
Nämä tsaarit voivat päätyä kymmeneksi kuninkaaksi tai sitten ei, mutta tämä voi varmasti olla merkittävä
askel siihen suuntaan.
Liberty Council'in perustaja ja puheenjohtaja Mat Staver sanoi: "Ehdotetut muutokset antaisivat WHO:lle
globaalin toimivallan Yhdysvaltojen suhteen, mukaan lukien valtuudet julistaa kansallisia hätätiloja."
Jos muutokset hyväksytään (ja ne luultavasti hyväksytään), jokainen kansakunta maan päällä (mukaan
lukien Yhdysvallat) voi heittää hyvästit kansalliselle suvereniteetilleen.
Tässä on lisätietoa tästä uutisjutusta:
Toukokuun 13:ntena 2022, Leo Hohmann totesi, että Biden'in hallinnon ajankohta disinformaatiota
hallinnoivan valtionviraston (Disinformation Governance Board) perustamiselle osuu samaan aikaan
Biden'in hallinnon ehdottamien muutosten kanssa, jotka luovuttavat Amerikan terveydenhuollon ja
kansallisen suvereniteetin WHO:lle.
Hohmann uskoo, että tarkoituksena on "sananvapauden tukahduttaminen samaan aikaan, kun Biden'in
hallinto asettaa hirttosilmukan riippumattomien valtioiden kaulan ympärille".
Omilla sanoillani, Biden'in hallinto haluaa vaientaa ne, jotka arvostelevat Amerikan terveydenhuollon ja
suvereniteetin luovuttamista.
Tri Robert Malone, tunnettu mRNA-teknologian keksijä, huomautti, että Biden'in hallinto yrittää luovuttaa
Amerikan terveydenhuollon ja suvereniteetin ennen välivaaleja.
Malone uskoo, että Biden'in hallinto "heikentää tahallisesti Yhdysvaltain perustuslakia".
Tässä pari linkkiä yllä oleviin tietoihin:
https://grandmageri422.me/2022/05/13/time-running-out-to-stop-bidens-plot-to-secretlyundermine-u-s-national-sovereignty%ef%bf%bc/
https://www.lifesitenews.com/news/an-impeachable-offense-dr-robert-malone-slams-bidenadmin-proposed-who-amendments/
Tässä on lisää tapahtumia, joista lukijat saattavat olla kiinnostuneita:
Ensinnäkin, "2000 mules (2000 muulia)", Dinesh D'Souzan elokuva vuoden 2020 vaalien
varastamisesta, on sensuroitu monessa mediassa, mutta ne, jotka haluavat katsoa sen, voivat tehdä
sen tästä linkistä: https://www.bitchute.com/video/hi3rGY78wyux/ [Ilmainen video on estetty. Mene

osoitteeseen https://rumble.com/v13v4sv-2000-mules.html, jossa ohjeet elokuvan katsomiseksi. Suom.
huom.]
Toiseksi, koskien hyödykepulaa: 13. toukokuuta 2022 kerrottiin, että kuljetusyritykset ovat varoittaneet
työntekijöitä siitä, että dieselpolttoaineen puute voi aiheuttaa bensa-asemien käymisen vähiin
Yhdysvaltojen itäosissa lähiviikkoina.
Raportin mukaan puute johtuu osittain siitä, että Biden'in hallinto ohjaa USA:n polttoainetta EU:hun
hidastaakseen heidän venäläisen öljyn ostamista.
Vaikka kuljetusyritykset puhuvat dieselpulasta Itä-Yhdysvalloissa, vaikuttaa se ihmisiin kaikkialla
Yhdysvalloissa. (Junat, useimmat maataloustraktorit ja useimmat rakennuskoneet käyttävät
dieselpolttoainetta, joten monien asioiden toimittamiseen, maatalouteen ja rakennusprojekteihin tullaan
vaikuttamaan.)
Kolmanneksi, koskien Googin ja Maagogin taistelua: Viime viikkoina on raportoitu, että jännitteet
Venäjän ja Israelin välillä kasvavat johtuen Israelin tuesta Ukrainalle.
Nyt on raportoitu, että 13. toukokuuta 2022 Venäjän joukot ampuivat S-300-ilmatorjuntaohjuksia Israelin
lentokoneita kohti, jotka olivat hyökkäämässä maanalaiseen bunkkeri- ja tunnelipaikkaan Syyriassa.
Erään raportin mukaan, tämä oli ensimmäinen kerta, kun Venäjän joukot yrittivät ampua alas Israelin
koneita (ja ne epäonnistuivat).
Neljänneksi, koskien Israelin hyökkäystä Irania vastaan (mahdollinen laukaisin Googin ja Maagogin
taistelulle): Toukokuun 17:ntenä 2022, Joel Rosenberg, All Israel News'issa, kertoi tavanneensa korkeita
virkamiehiä Bahrainista, Arabiemiirikunnista ja Israelista, ja yksi korkea virkamies sanoi: "Iran on nyt vain
viiden päivän päässä siitä, että sillä on tarpeeksi polttoainetta ydinpommin rakentamiseen."
Tämä virkamies arvioi, että se voisi kestää noin vuoden Iranilta asettaa ydinkärki ohjukseen, mutta he
työskentelevät asian eteen.
Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?
Jos haluat olla Tempaus-valmis ja mennä Taivaaseen, sinun täytyy syntyä uudelleen (Joh. 3:3). Jumala
rakastaa sinua, ja jos et ole tehnyt näin, myönnä vilpittömästi, että olet syntinen; usko, että Jeesus on
neitseestä syntynyt, synnitön Jumalan Poika, joka kuoli maailman syntien tähden, haudattiin ja nousi
ylös kuolleista; pyydä Häntä antamaan syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi ja
olemaan Pelastajasi; kerro sitten jollekin, että olet tehnyt tämän.
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