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Mediahysteria koskien ”Omikron-varianttia" on puhdasta fiktiota. Se on vain

Vuonna 1984 -tyylinen orwellilainen psykologinen terrori-operaatio, joka on

suunniteltu pitämään maailman väestöt orjuutettuina ja kuuliaisina, kun

terroristiset hallitukset toteuttavat globaaleja depopulaatio- /

kansanmurhaohjelmiaan.

Tämän narratiivin häijy nerous on, että se ei vaadi minkäänlaista näyttöä. Koska

kukaan ei itse asiassa voi nähdä "varianttia" - ja koska erillisiä Omicron

-virusnäytteitä ei ole missään vahvistettavaksi laboratoriotesteissä – niin

koordinoitu joukkomedian hysteriakampanja istuttaa ihmisten tietoisuuteen Omicron-illuusion, jota 

seuraa äärimmäinen pelko.

Tähän mennessä kenelläkään Amerikassa ei ole edes diagnosoitu varianttia, eikä kukaan ole 

kuollut siihen missään. Silti joukkomedian terrorismin ansiosta puoli Amerikkaa on nyt sekaisin 

sellaisesta, jota ei todennäköisesti ole ollenkaan. "Omicron" on jokseenkin varmasti koordinoitu 

valhe.

Kuitenkin kuin tyhjästä media on onnistunut ohjelmoimaan väestön menettämään järkensä, kun on 

mainittu sana "mutaatiot". Vaikka geneettisen materiaalin satunnaisia mutaatioita tapahtuu 

kirjaimellisesti miljoonia kertoja päivässä jokaisen ihmisen omassa kehossa, niin yhtäkkiä 

hyperventiloivan median mukaan "mutaatiot" ovat pelottavinta kuviteltavissa olevaa. (Siksi käytän 

Omicronista sanaa "scariant (pelätin)” enkä variant".)
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Viimeisten kahden vuoden aikana globalistit ovat vahvistaneet, että 

PELKO, ei "tiede", on heidän perimmäinen mekanisminsa hallita 

ihmiskuntaa.

Muistatko, kun meille kaikille kerrottiin vuonna 2020, että jos vain 60–70 % kansasta suostuisi 

ottamaan kaksi pistosta, kaikki palaisi normaaliksi ja covid olisi ohi? Kaikki oli alusta lähtien 

laskelmoitua valhetta.

Valhe lupasi vapauden, jos ihmiset vain mukautuisivat, mutta se vapautti tyrannian ja pelon…sekä 

loputtoman kuuliaisuuden hallituksen pakottamalle rokottamiseen suostumiselle.

Se, mitä vuodet 2020 ja 2021 ovat tyhjentävästi todistaneet globalisteista, on, että pelko on heidän 

perimmäinen aseensa ihmiskuntaa vastaan. Koordinoitua pelkoa käyttämällä he voivat saada noin 

puolet maailman väestöstä injektoiduksi tappavilla piikkiproteiinigeeniterapiapistoksilla, jotka ajan 

myötä tappavat heidät. Näppärästi kaikki nuo kuolemat voidaan panna jonkin muun syyksi - kuten 

syöpä - jolloin vältetään syyn painottuminen rokotteisiin.

Miksi kuolleena syntyneiden vauvojen määrä on noussut jo 29-kertaiseksi? Kuten Steve Kirsch 

kirjoittaa sivustolla Substack.com:

Kuolleena syntyneiden vauvojen määrä on 29-kertaistunut Ontario'n Waterloo'ssa ja se alkoi 

rokotusohjelman käynnistyttyä. Kaikki kuolleena syntyneiden vauvojen äidit rokotettiin…

Kyllä, tämä on iso juttu. Mutta kukaan ei kuuntele. Sydänriski voisi nousta 1000-kertaiseksi 

rokotuksen jälkeen, eikä sillä olisi väliä. Kukaan ei kuuntele.

Kuten psykologit tietävät varsin hyvin, että kun pelko yhdistyy aistien ylikuormitukseen (eli liikaa 

uutisia, liikaa ääniä, ristiriitaisia raportteja jne.), niin ihmiset luottavat luonnostaan kaikkeen, mikä 

muistuttaa auktoriteettia. Heidän rationaalinen mielensä on täysin suljettu, eivätkä he voi enää 

sitoutua kriittiseen ajatteluun. Kun heitä on riittävästi taottu hellittämättömään pelkoon, maailman 

hallitukset paimentavat heidät rokotuskeskuksiin kuuliaisia väestönpoistopistoksiaan varten. 

Suoraan Stanford'in vankilakokeilusta repäistyjen sivujen mukaan he myös muuttavat tottelevaiset 

rokotteen saajat yhteisöllisiksi "vankilavartijoiksi" / pakottajiksi, jotka vaativat, että kaikki muut 

injektoidaan samalla sekoituksella… tai muuten.

Tästä syystä niin monet rokotetut ovat muuttuneet raivoaviksi hulluiksi, jotka yrittävät pakottaa 

kuolemanpiikkinsä kaikille ympärillään. (Ja voi olla, että rokotteen prionit syövät myös heidän 

aivonsa aiheuttaen aggressiivisia persoonallisuuden muutoksia…)



Kymmenen ennustusta, kuinka terroristihallitukset tulevat käyttämään 

Omicron-hysteriaa kiihdyttämään kansanmurhaansa ihmiskuntaa 

vastaan

Muutaman viime kuukauden aikana olen julkisesti ennustanut uuden, pelottavamman 

bioasenarratiivin julkaisemista. Koordinoitu massamedian Omicron-sekoilu oli helppo ennustaa, ja 

monet meistä riippumattomissa medioissa ovat ennustaneet juuri tätä.

Mutta mitä he tekevät seuraavaksi? Se myös on hyvin helppo nähdä, koska se kaikki tulee 

samasta ohjekirjasta kuin covid. Omicron-hysteriaa tullaan ajamaan aggressiivisesti ja käyttämään 

sitä kaikin mahdollisin kuviteltavissa olevin keinoin totalitaarisen valvonnan saamiseksi joukkoihin, 

jotka sitten pannaan riviin ja viedään kuolemanleireille tehokkaasti tuhottaviksi.

Tässä kymmenen ennustustani koskien Omicronia ja vuotta 2022:

Ennustus 1: Omicron-hysteriaa käytetään kaikkien rokotepassien nollaamiseen, mikä pakottaa 

ihmiset kokonaan uudelle rokotuskierrokselle tätä uutta varianttia varten. Ne, jotka ovat tarpeeksi 

tyhmiä lähtemään mukaan Omicron-rokotuksiin, kirjautuvat  loputtomaan sarjaan 

piikkiproteiinibioaseinjektiota, joka lopulta tappaa heidät.

Ennustus 2: Omicron-hysteriaa hyödynnetään oikeuttamaan aggressiivisia rokotevaltuutuksia, 

jotka vaativat, että tämä "uusi hätätila" ajaa yli kaikkien ihmisoikeuksien, lääketieteen vapauden ja 

kehon autonomian. 

Ennustus 3: Vaikka Omicron-varianttia on toistaiseksi löydetty vain täysin rokotetuilta, valehteleva

yritysmedia tulee syyttämään sen alkuperästä rokottamattomia.

Ennustus 4: Yritysmedia käyttää Omicron-varianttia peitetarinana yrittäen selittää pois 

kaikki covid-rokotteiden aiheuttamat ADE-kuolemat (ADE = Antibody Dependent 

Enhancement, vasta-aineriippuvainen tehostuminen). Vaikka rokotettuja kuolee suuria määriä, 

media tulee syyttämään rokottamattomia (ks. ennustus 3 yllä) ja vaativat, että rokottamattomat 

ihmiset suljetaan täydellisesti ja heiltä evätään pääsy yhteiskuntaan.

Ennustus 5: Omicron-hysterialla tullaan kriminalisoimaan toisinajattelijat, jotka vastustavat 

rokotteita, mandaatteja, hallituksen "viranomaisia" tai gain-of-function -tutkimuksen takana olevia 

rikollisia, kuten Anthony Fauci. Kaikki tällaiset toisinajattelijoiden puheet määritellään "vaaraksi 

yhteiskunnalle" ja niitä, jotka puhuvat sellaisia, syytetään ihmisten tappamisesta.

Ennustus 6: Journo-terroristisen median ajama joukkohysteria oikeuttaa kuvernöörit 

määräämään lisää sulkemisia, mikä johtaa useampiin toimitusketjujen pettämisiin, tuotepulaan ja

hintainflaatioon.



Ennustus 7: Jos media pystyy ajamaan Omicron-hysteriaa tarpeeksi raivokkaasti, sitä  tullaan 

käyttämään joko vuoden 2022 välivaalien perumiseen tai yleisen postiäänestyksen 

vaatimiseen vedoten "äärimmäisiin vaaroihin", jos joku menee ulos julkisesti.

Ennustus 8: Jokaisesta kyvyttömän ja rikollisen Biden'in hallinnon aiheuttamasta 

taloudellisesta epäonnistumisesta syytetään Omicronia. Tästä kuvitteellisesta "variantista" 

tulee hetkessä syntipukki korkeille energian hinnoille, toimitusvaikeuksille ja tyhjille ruokakauppojen

hyllyille. Media syyttää kaikesta Omicronia ja sitten he syyttävät Omicronista rokottamattomia.

Ennustus 9: Jossakin vaiheessa joko Omicron-varianttia tai seuraavaa varianttia, joka 

päästetään irti, käytetään oikeuttamaan ovelta ovelle pakkorokotukset Amerikassa sekä 

kaikkien vastustajien lääketieteellinen kidnappaus ja vieminen covid-keskitysleireille tehokkaasti 

tuhottaviksi. (Tämä käytäntö on jo alkanut Australiassa, jossa armeija kidnappaa alkuasukkaita ja 

vie heidät pois leireille aseella uhaten.)

Ennuste 10: Omicron ei ole viimeinen variantti, jota käytetään herättämään joukkohysteriaa ja 

miljardien dollarien valtion maksuja Big Pharma'lle. Tämä huijaus (scamdemic) toistuu vuodesta 

vuoteen ikuisesti, niin kauan kuin ihmiset ovat peloissaan ja menevät sen mukana.

Saat kaikki detaljit lyhyessä podcast-päivityksessäni tästä.
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