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Artikkeli viime vuoden maaliskuulta, joka olisi mielestäni luettava vielä kerran.....

Tämä tohtori Mercola'n artikkeli on poimittu haastattelusta, jonka hän teki 

tohtori Vandana Shivan kanssa koskien Bill Gates'iä ja imperiumeja, jotka hän

on rakentanut pitääkseen vangittuna koko maailmaa.

Kansakuntien päämiehet kumartavat Gates'ille. On surrealistista, että älykkäät ihmisolennot 

pitäytyvät hänen jokaiseen sanaansa. Kukaan päättävässä asemassa olevista ei uskalla 

kyseenalaistaa häntä. Miten tässä voi olla mitään järkeä?

Eräs veli Herrassa lähetti minulle tänään tämän artikkelin - ja kiitän häntä siitä kovasti.

Sivustolta naturalnews.com  :

• Bill Gates    on tunkeutumassa kaikille elämän ylläpitämiseen liittyville aloille ja on yli 

vuosikymmenen ajan heikentänyt vitaalisuutta sen kaikissa muodoissa yrittäessään saada 

sen hallintaansa ja hyötyäkseen siitä. 

• Rahoittamalla tutkimusta ja julkisia laitoksia Gates pystyy pakottamaan nämä laitokset 

tielle, jolla ne voivat käyttää vain hänen patentoitua älyllistä omaisuuttaan.

• Vaikka Gates teeskentelee pelastavansa maailman filantropialla, hänen ratkaisunsa vain 

jatkavat ja pahentavat maailman ongelmia. Ne saattavat jopa uhata ihmiskunnan 

tulevaisuutta, sillä ne ajavat meidät lähemmäs sukupuuttoa.
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• Yhtiönsä Gates Ag One kautta Gates ajaa yhdenlaista maataloutta koko maailmaan, joka on 

organisoitu ylhäältä alaspäin. Siihen kuuluu digitaalinen maatalous, jossa viljelijöitä 

valvotaan ja heiltä louhitaan heidän maataloustietojaan, jotka sitten pakataan uudelleen ja 

myydään heille takaisin.

• Vastaus kohtaamiimme ympäristöongelmiin ei ole niiden asioiden lisääminen, jotka ovat 

alun perin aiheuttaneet ongelmat, kuten Gates ehdottaa. Vastaus on uudistuva maatalous ja

oikea ruoka.

(Dr. Joseph Mercola'n artikkeli uudelleen julkaistuna sivustolta Articles.Mercola.com)

Tässä haastattelussa filosofian tohtori Vandana Shiva puhuu regeneratiivisen maatalouden 

merkityksestä ja hyödyistä sekä tulevasta projektista Regeneration International, jossa tulemme 

tekemään yhteistyötä.

Meillä on tällä hetkellä vastassamme valtavan voimakkaita teknokraatteja, jotka ovat jääräpäisesti 

tuomassa Suuren Nollauksen, joka saattaa päätökseen käynnissä olevan varallisuuden ja 

resurssien omistuksen siirron köyhiltä ja keskiluokalta ultrarikkaille. Ehkä tunnetuin tätä ajavista 

henkilöistä on Bill Gates, joka John Rockefeller'in tavoin sata vuotta ennen häntä, kunnosti pahasti 

tahriintunutta imagoaan kääntymällä hyväntekeväisyyteen.

Gatesin hyväntekeväisyyden laji on kuitenkin toistaiseksi auttanut vain harvoja ja vahingoittanut 

monia. Vaikka hänen PR-koneistonsa on onnistunut kääntämään yleisen mielipiteen hänestä niin, 

että monet pitävät häntä nyt globaalina pelastajana, joka lahjoittaa varallisuutensa planeetan 

hyväksi, mikään ei voisi olla kauempana totuudesta.

Gates'in kuristusote globaalista terveydenhuollosta
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Tajusin hiljattain Gates'in roolin suuruuden globaalissa terveydenhuollossa. Uskon, että COVID-19-

katastrofi ei olisi ollut mahdollinen ilman Maailman Terveysjärjestöä (WHO), johon Gates näyttää 

soveltavan varjovalvontaa. Muista, että ensisijaisesti WHO oli se, joka mahdollisti, että 

käytännössä jokainen hallitus planeetalla hyväksyi tämän globaalin sulkemisen ja vapauden 

riistävät, talouden tuhoavat toimenpiteet. 

Kun silloinen presidentti Trump keskeytti Yhdysvaltain rahoituksen WHO:lle vuonna 2020, Gates jäi

WHO:n suurimmaksi rahoittajaksi. Kuten artikkelissa "WHO Insider Blows Whistle on Gates and 

GAVI (WHO-sisäpiiriläinen puhaltaa pilliin koskien Gates'iä ja GAVI:a)" selitetään, niin WHO on 

muuttanut globaalin terveysturvan diktatuuriksi, jossa pääjohtaja on ottanut itselleen yksinomaisen 

vallan tehdä päätöksiä, joita jäsenvaltioiden on noudatettava, mutta WHO:n pitkäaikaisen 

sisäpiiriläisen mukaan Gates'in rokoteallianssi GAVI näyttää itseasiassa olevan ohjaava voima 

WHO:n takana.

Nämä kaksi - Gates ja WHO - ovat työskennelleet käsi kädessä globaalin rokotuskampanjan 

puolesta ja Gates on sijoittanut paljon rahaa näihin rokotteisiin. Olemme myös nähneet 

poikkeuksellisia pyrkimyksiä sensuroida luonnollisia vaihtoehtoja ja edullisia, helposti saatavilla 

olevia ja selvästi tehokkaita lääkkeitä, kuten hydroksiklorokiini ja ivermektiini ja todennäköinen syyn

on, että ne ovat rokotteen kilpailijoita.

Pandemiarokotteille annetaan hätätilalupa vain silloin, kun muita hoitomuotoja ei ole, joten 

vaihtoehtojen mustamaalaaminen on ollut keskeinen strategia rokotevoittojen suojelemiseksi.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/01/22/genocide.aspx
https://www.lifesitenews.com/opinion/who-insider-blows-whistle-on-gates-and-gavi/
https://www.lifesitenews.com/opinion/who-insider-blows-whistle-on-gates-and-gavi/
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/19/gavi-bill-gates-world-health-organization.aspx


Rockefellerin ja Gatesin väliset yhtäläisyydet

Kuten Shiva totesi, Rockefeller'in ja Gates'in välinen vertailu on varsin osuva. Rockefeller loi Big 

Oil'in lisäksi myös Big Finance'n ja Big Pharma'n. Hänellä oli läheiset suhteet IG Farben'iin.1 Oli 

yhtiö nimeltä Standard Oil IG Farben. Ilman Standard Oil'in fossiilisia polttoaineita IG Farben ei 

olisi voinut valmistaa synteettisiä lannoitteita eikä polttoaineita.

Vuonna 1910 Rockefeller ja Carnegie laativat Flexnerin raportin (The Flexner Report) 2 , joka oli 

luonnonlääketieteen lopun alku konventionaalisen lääketieteen koulutusohjelmassa. He poistivat 

sen, koska he näkivät luonnonlääketieteen valtavana kilpailu-uhkana uusille lääkkeille, jotka olivat 

peräisin pääasiassa öljyteollisuudesta.

Suuren osan Rockefeller'in historiasta on tallentanut Lily Kay, 3 , joka on käynyt läpi Molecular 

Vision of Life'n arkistoja. Siellä hän havaitsi, että Saksan hävitessä sodan natsihallinto, joka oli 

eugenistinen hallinto, jonka mielestä jotkut ihmiset olivat alempiarvoisia ja heidät oli tuhottava, että 

ylempi rotu pysyisi puhtaana, ei kadonnut.

Eugenismi vain muutti Yhdysvaltoihin ja Rockefeller otti sen käyttöön nimellä "social psychology as

biological determinants (sosiaalinen psykologia biologisina tekijöinä)". Sanaa geeni ei tuolloin ollut 

olemassa. Sen sijaan he kutsuivat niitä "determinismin atomeiksi". Rockefeller maksoi suuren osan

eugenismitutkimuksesta, joka lopulta johti todellisen terveyden hiljentämiseen ja tukahduttamiseen.

Terveenä oleminen tarkoittaa olla kokonaisuus ja kokonaisuus viittaa "eheän kehosi 

itseorganisoituneeseen loistavuuteen monimutkaisena järjestelmänä", Shiva sanoo. Tähän 

perustuu Ayurveda ja jopa tätä ikivanhaa lääketieteen järjestelmää vastaan on hyökätty viime 

aikoina. Geneettisen määräytymisen käsite jättää huomiotta tämän perustavanlaatuisen 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/01/22/genocide.aspx


kokonaisuuden ja pyrkii sen sijaan jakamaan ihmiskehon mekaanisiin komponentteihin, joita sinun 

geenisi valvovat.

Palatakseni yhtäläisyyksiin Rockefeller oli sen takana, koska hän johti kemianteollisuutta. 

Kun sodat olivat ohi, he sanoivat: "Hyvänen aika, meillä on kaikki nämä kemikaalit 

myytävänä. Ja he keksivät vihreän vallankumouksen ja työnsivät sen Intiaan.

Rockefeller, Maailmanpankki ja Yhdysvallat tekivät yhteistyötä ja jos Intian maanviljelijät 

protestoivat tänään, se on seurausta Rockefeller'in aloitteesta, Intian vihreästä 

vallankumouksesta. Useimmat eivät ymmärrä, kuinka suuria kustannuksia Intia on 

maksanut, kuinka kalliiksi se on tullut Panjonin osavaltiolle.

Sitten Gates liittoutui Rockefeller'in kanssa ja perusti Afrikan vihreän vallankumouksen liiton  

(Alliance for the Green Revolution in Africa = AGRA), joka teeskentelee olevansa hänen 

ratkaisunsa ilmastonmuutokseen. Sanon: "Hyvä luoja, mihin tämä maailma on mennyt, kun 

täysi hölynpöly käy tieteestä?". Annan teille vain kolme esimerkkiä hänen maataloutta 

käsittelevästä luvustaan, jossa hän puhuu, miten me kasvatamme asioita.

Ensinnäkin kasvit eivät ole asioita. Kasvit ovat tuntevia olentoja. Kulttuurimme tietää sen. 

Meillä on pyhä tulsi. Meillä on pyhä neem. Meillä on pyhä banyan. Ne ovat tuntevia olentoja. 

Niin monet ihmiset ovat hereillä eläinten oikeuksien puolesta. Mielestäni tarvitsemme 

enemmän ihmisiä, jotka ovat hereillä kasvien oikeuksien puolesta ja meidän on todella 

kerrottava herra Gates'ille: 'Ei, kasvit eivät ole asioita'.

Hän jatkaa ylistäen Norman Borlaug'ia, joka työskenteli DuPont'in puolustuslaboratoriossa ja

jonka tehtävänä oli edistää näitä neljää kemikaalia sopeuttamalla kasvit [niihin]. Hän loi siis 

kääpiölajikkeen, koska korkeat lajikkeet ovat vapaita lajikkeita... [Gates] sanoo, että syömme

ruokaa Borlaug'in ansiosta. Ei, ihmiset näkevät nälkää Borlaug'in takia. Maanviljelijät 

kuolevat Borlaug'in takia."



Gates tarjoaa ongelmia ratkaisuiksi

Gates tervehtii synteettistä lannoitetta suurimpana maatalouden keksintönä. "Eikö hän ymmärrä, 

että synteettiset typpilannoitteet aiheuttavat aavikoitumista, kuolleita vyöhykkeitä valtameriin ja 

dityppioksidia, joka on kasvihuonekaasu?" Shiva sanoo. Lyhyesti sanottuna hän tarjoaa ongelmaa 

ratkaisuksi. Gates ei myöskään ilmeisesti ymmärrä, että typpeä sitovat kasvit voivat sitoa typpeä. 

Hän väittää virheellisesti, etteivät kasvit pysty sitomaan typpeä.

Gates on yhtä lailla väärässä koskien karjan metaanin tuottamista. "Oletko haistanut metaania 

nomadiheimojen jäljessä?" Shiva kysyy. "Oletko koskaan haistanut metaania pyhän lehmämme 

takana Intiassa? Ei, ne eivät eritä metaania." Syy, että lehmät tuottavat taivaaseen saakka 

haisevaa metaania, on se, että niitä ruokitaan luonnottomalla viljaruokinnalla ja ne sijoitetaan 

ahtaisiin tiloihin. Se ei ole luonnollinen ilmiö. Se on ihmisen aiheuttama.

"Tiedätkö mitä herra Gates haluaa opettaa meille? Hän sanoo, että lehmät tuottavat 

metaania huonon mahansa takia”, Shiva sanoo. "He kutsuvat niitä konteiksi. Minusta meidän

pitäisi haastaa hänet oikeuteen biologian perusasian 101 kumoamisesta. Olet puhunut siitä, 

kuinka hän hallitsee WHO:ta. Hän yrittää myös ottaa hallintaansa elintarvike- ja 

maatalousjärjestön (Food and Agricultural Organization = FAO).

[FAO] on tunnustanut, että ekologinen maatalous on oikea tie ja se on tukenut [uudistuvaa] 

maataloutta aina viime vuoteen asti, jolloin Gates alkoi ottaa ohjat käsiinsä. Nyt hän on 

siirtämässä elintarvikehuippukokouksen New Yorkiin. Viisisataa järjestöä on sanonut: 'Tämä 

ei ole enää elintarvikehuippukokous, vaan myrkytyshuippukokous. Myrkkykartelli ja Bill 

Gates johtavat sitä tyrkyttääkseen lisää myrkkyjä, nyt uusilla nimillä. Meillä on siis paljon 

työtä tehtävänä.'"

Vastaus kohtaamiimme ympäristöongelmiin ei ole niiden asioiden lisääminen, jotka ovat alun perin 

aiheuttaneet ongelmat, kuten Gates ehdottaa. Vastaus on uudistuva maatalous ja todellinen ruoka.
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"Kun ihmiset syövät terveellistä ruokaa, ongelmia ei ole", Shiva sanoo. "[Gates] haluaa tehdä

rikoksen suolistomikrobiomiamme (gut microbiome) vastaan työntämällä lisää väärennettyä 

ruokaa mahdottoman ruuan (Impossible Food) kautta. Ja hän haluaa luoda sellaiset 

olosuhteet, että oikea ruoka katoaa. Siksi meidän kaikkien on järjestäydyttävä yhdessä ja 

tiedemiesten on alettava suojautua.

Tapahtumassa on sukupuuttoon kuoleminen. Sitä kutsutaan kuudenneksi joukkotuhoksi. 

Useimmat luulevat, että kuudes joukkosukupuutto koskee muita lajeja. He eivät ymmärrä, 

että suurta osaa ihmiskunnasta ajetaan sukupuuttoon. Ruoka on terveyttä, kuten 

Hippokrates sanoi, [ja se edellyttää] alkuperäisiä oppimisjärjestelmiä, ekologista maataloutta,

pienviljelijöitä.

Bill Gates'in suunnitelmassa kaikki, mikä tekee elämästä elämää, mikä tekee yhteiskunnasta

yhteiskunnan, mikä tekee yhteisöstä yhteisön, joka tekee terveitä olentoja, hän haluaisi ajaa 

tämän sukupuuttoon, koska hän pelkää itsenäisyyttä, vapautta, terveyttä ja meitä olentoina. 

Hän haluaa meidän olevan "esinemäisiä (thingness)", mutta me olemme olentoja …

Pahin rikos Maaplaneettaa ja ihmiskuntaa vastaan on geenimuokkausteknologioiden 

käyttäminen geeniajureissa, jotka ovat Gates'in ja DARPA:n, puolustuslaitoksen 

tutkimusjärjestön, yhteistyötä. Geeniajurit ajavat [meitä] tarkoituksella sukupuuttoon. Nyt hän 

tekee sen malarian lopettamisen nimissä. Ei. Kyse on sukupuuttoon ajamisesta.

Amaranth on meille pyhä ruoka. Se on hyvin, hyvin tärkeä ravinnonlähde... DARPA-Gates 

-raportissa on sovellus amaranthin ajamisesta sukupuuttoon geenioikeuksien kautta. Ja kun 

tämä otettiin esille biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa, niin tiedätkö,

mitä hän teki? Hän itse asiassa palkkasi PR-toimiston ja lahjoi hallituksen edustajat, jotta he 

eivät sanoisi ei. Voitteko kuvitella?"

Gates'in pitkän aikavälin peli

Gates'illä oli alusta alkaen selvästi pitkän aikavälin visio mielessään. Hänen kasvava 

määräysvaltansa WHO:ssa alkoi yli kymmenen vuotta sitten. Tänä aikana hän alkoi myös siirtyä 

Big Pharmaan ja feikkiin ruokateollisuuteen, minkä ansiosta hänen vaikutusvaltansa WHO:n 

globaaleihin terveyssuosituksiin alkoi todella tuottaa tulosta.
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Samalla kun väärennetyissä elintarvikkeissa on monia mahdollisia ongelmia, niin varsinkin yksi on 

kohonneet linolihapon omega-6-rasvapitoisuudet. Jos syöt oikeaa ruokaa, saat enemmän kuin 

tarpeeksi linolihappoa. Teollinen länsimainen ruokavaliomme tarjoaa sitä kuitenkin jo nyt paljon 

enemmän kuin optimaalisen terveyden kannalta on tarpeen ja keinotekoinen liha sisältää erityisen 

paljon linolihappoa, koska se on valmistettu muuntogeenisestä soijaöljystä ja rypsiöljystä.

Tämä valtava linolihapon ylimäärä edistää käytännössä kaikkia rappeuttavia sairauksia, mikä 

nopeuttaa ihmisen terveyden tuhoamista. Tämän lisäksi Gates investoi myös lääkkeisiin, joita 

tietysti mainostetaan vastauksena rappeumasairauksiin. Jälleen hänen ratkaisunsa huonoon 

terveyteen ovat itse asiassa ongelma. Shiva sanoo:

"Gates ... [on] tulossa jokaiselle alalle, jolla on tekemistä elämän kanssa. Työmme 

Navdanya'ssa, joka sanana tarkoittaa yhdeksän siementä, on pohjimmiltaan työtä 

maatalouden biologisen monimuotoisuuden hyväksi. Aloimme koota yhteen kaiken sen työn, 

jota hän tekee haltuunotossa. Mainitsin Rockefeller'in vihreän vallankumouksen, nykyisin 

Gates-Rockefeller -vihreä vallankumous Afrikassa. Seuraava askel, jota hän haluaa edistää, 

on ... digitaalinen maatalous.

Hän kutsuu sitä nimellä Gates Ag One4 ja sen pääkonttori on juuri siellä, missä Monsanto'n 

päämaja on, St. Louis'issa, Missourissa. Gates Ag One on ylhäältä alaspäin organisoitu 

yhden tyypin maatalous koko maailmalle. Hän on kirjoittanut siitä. Meillä on siitä kokonainen 

osio uudessa raportissamme,5 'Gates to a Global Empire.'"

Varastetut viljelijätiedot pakataan uudelleen ja myydään heille takaisin.

Mitä digitaalinen maatalous tarkoittaa? Ensinnäkin se merkitsee digitaalisen valvontajärjestelmän 

käyttöönottoa. Toistaiseksi Shivan järjestö on onnistunut estämään Gates'iä ottamasta käyttöön 

siementen valvontajärjestelmän, jossa maanviljelijät eivät saisi kasvattaa siemeniä, ellei Gates'in 

valvontajärjestelmä ole hyväksynyt sitä.

Shiva sanoo, että tiedonkeruuta (data mining) tarvitaan, koska maataloutta ei oikeastaan tunneta. 

Siksi Gates rahoittaa viljelijöiden valvontaa. Hänen on kerättävä heidän tietojaan saadakseen 
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tietää, miten maataloutta todella harjoitetaan. Tämä tieto pakataan sitten uudelleen ja myydään 

takaisin viljelijöille. Se on häijyä neroutta hienoimmillaan.

Rahoituksensa kautta Gates hallitsee nyt myös maailman siementarjontaa ja hänen 

geenimuokkaustutkimuksen rahoituksensa on heikentänyt bioturvallisuuslakeja kaikkialla 

maailmassa. Kuten Shiva selittää, ainoa maa, jolla ei ole bioturvallisuuslakeja, on Yhdysvallat. 

"Muulla maailmalla on, koska meillä on Cartagena'n bioturvallisuusprotokolla", hän sanoo.

"Vaikka hän loi hyväntekeväisyyden vaikutelman, hän antaa vain pieniä summia hyvin 

elintärkeille laitoksille. Mutta näillä pikkusummilla he houkuttelevat valtion rahaa, joka pyöritti 

noita laitoksia. Nyt hän johtuen vaikutusvallastaan on ottamassa näiden laitosten agendan 

valvonnan. Samalla hän ajaa patentoimista, olipa kyse sitten lääkkeistä, rokotteista tai 

siemenistä."

Kaiken kaikkiaan Gates'illa on suunnaton määräysvalta globaalissa maataloudessa ja 

elintarviketuotannossa, eikä ole juuri mitään näyttöä, että hänellä olisi hyviä aikomuksia.

Monopolisoitumisen anatomia

Yhtiö, joka kerää patentteja geenimuunnelluille organismeille sekä terveydenhuollossa että 

maataloudessa, on Editas, jonka on perustanut Gates-säätiön pääsijoittaja. Myös Gates on iso 

sijoittaja Editas'issa.

"Tässä on siis yritys nimeltä Editas, joka muokkaa maailmaa,  ikäänkuin se olisi Word-

ohjelma. Kaksi tutkijaa, jotka saivat Nobel-palkinnon tänä vuonna, ovat molemmat saaneet 

Gates'iltä rahoitusta tutkimuksiinsa. Mieleeni tulee, miten Rockefeller rahoitti tutkimusta, sai 

Nobel-palkinnon ja teki sitten rahaa.

Rahoitat siis tutkimuksen. Sitten rahoitat julkisia laitoksia, joko kansallisia tai kansainvälisiä. 

Sijoittamalla pakotat ne tielle, jolla ne voivat käyttää vain sinun patentoitua henkistä 

omaisuuttasi. Ja kuten hän sanoi haastattelussa, hänen älykkäin sijoituksensa oli rokotteet, 

koska niiden tuotto on 1:20. Jos sijoittaa yhden dollarin, saa 20. Kuinka monta miljardia 

dollaria on sijoitettu? Voit kuvitella, kuinka monta miljardia saadaan.



Mistä ruoka lopulta tulee? Se tulee siemenistä. Hän haluaa hallita niitä. Ne tulevat maasta. 

Hän hallitsee sitä. Hänestä on tullut [Yhdysvaltojen] suurin maatalousmaan omistaja. Mutta 

tarvitset sään valvonnan. Tarvitset vakaan ilmaston.

Mikä siis voisi olla maatalouden valvonta-ase? Sään muokkaaminen. Hän kutsuu sitä 

geotekniikaksi (geoengineering). Se on ilmaston muokkaamista. Jälleen kerran hän saa sen 

näyttämään siltä, että hän ratkaisee ilmaston lämpenemisen luomalla ilmaston 

viilenemisen.”

Kuten Shiva selitti, Gates on panostanut voimakkaasti myös ilmastonmuutosteknologiaan, joka ei 

ainoastaan epävakauta maapallon ilmastojärjestelmiä entisestään, vaan sitä voidaan käyttää myös

aseena ihmisiä vastaan sateiden ja kuivuuden hallitsemiseksi. Intiassa heillä on sadonkorjuun 

aikaan ollut valtavia raekuuroja, jotka tuhoavat sadon.

Onko YK Gates'in alamainen?

Shivan mukaan Gates korruptoi myös YK:n järjestelmää, aivan kuten hän on korruptoinut 

maailman hallituksia ja WHO:ta ja tällä tavalla hän tuhoaa viimeisten kolmen vuosikymmenen 

aikana rakennetut ponnistelut maailmanlaajuisen ympäristön suojelemiseksi.

"Olipa kyse sitten ilmastosopimuksesta, biodiversiteettisopimuksesta tai 

ilmakehäsopimuksista, hän käyttäytyy aivan kuin YK olisi hänelle alisteinen instituutio", Shiva

sanoo. "[Hänen mielestään] hallituksia ja sääntelyelimiä ei pitäisi olla olemassa ... ja että 

demokratiassa elävillä ihmisillä ei ole mitään asiaa puhua. [Jos heillä on], he ovat 

salaliittoteoreetikkoja."



Gates'in imperiumien kaataminen

Tällä hetkellä tavalliset ihmiset joutuvat käymään taisteluita, joiden juuret todellisuudessa ovat 

institutionaalisissa, rakenteellisissa ja yhteiskunnallisissa rikoksissa. Näihin rikoksiin on todella 

puututtava samalla tavalla, kuin Rockefellerin Standard Oil -imperiumiin puututtiin. Gates'in 

tapauksessa hänen imperiuminsa käsittää itse asiassa useita imperiumeja ja ne kaikki on 

purettava. Tätä varten aion tehdä yhteistyötä Shivan ja Regeneration International'in kanssa, jonka

hän on perustanut, hankkeessa, jonka tarkoituksena on boikotoida Gates'in imperiumeja.

"Olen huomannut, että olipa liike mikä tahansa, he käyttävät nyt sanaa regeneration. Se voi 

olla terveysliike, demokratialiike, rauhanliike, naisliike - kaikki ovat ymmärtäneet, että 

uudistaminen on se, johon meidän on siirryttävä", Shiva sanoo.

"Mitä meidän on siis tehtävä seuraavan vuosikymmenen aikana? Minulle seuraava 

vuosikymmen on ratkaiseva vuosikymmen, koska näiden pikkumielten kyltymätön ahneus 

haluaa mennä niin lujaa, että jos emme seuraavalla vuosikymmenellä suojele sitä, mitä on 

suojeltava, rakenna kestäviä vaihtoehtoja ja ota tältä rikolliselta pois pyhimyksen sädekehää,

he eivät jätä paljon mitään pelastettavaa.

Myrkkykartelli on myös Big Pharma. Ihmiset ajattelevat, että maatalous on täällä, lääketiede 

siellä. Ei. Samat rikolliset yritykset antoivat meille maatalouskemikaalit. He antoivat meille 

huonon lääketieteen, joka luo enemmän sairautta, kuin ratkaisee. Joten, Big Pharma, Big Ag,

Big Poison – kaikki on yhtä. Ja Bill Gates pitää kaikkea yhdessä vielä enemmän ja yrittää 

tehdä niistä isompia, koska hänellä on sijoituksia niissä kaikissa…

Luulen, että [siemenistä] meidän on aloitettava… Toivon, että voimme yhdessä käynnistää 

pian globaalin liikkeen ottamaan takaisin siemenemme kansainvälisiltä siemenpankeilta. 

Strategia on, että meidän on muistutettava maailmaa siitä, että nämä ovat julkisia 

instituutioita [ja] että ne ovat tilivelvollisia viljelijöille, joiden kokoamia nämä [siemenet] ovat…



Ruokakysymys on mielestäni suuri kysymys, koska ruoka ja terveys liittyvät yhteen. 

Ayurvedassa sanotaan, että ruoka on paras lääke ja jos et syö hyvää ruokaa, mikään lääke 

ei paranna mitään sairauttasi. Paras lääke on hyvä ruokavalio. Jo Hippokrates sanoi: "Ruoka

olkoon lääkkeesi." Joten mielestäni nyt on aika todella kasvattaa todella suurta 

maailmanlaajuista kampanjaa ruuan vapauden puolesta.

Elintarvikkeiden vapaus tarkoittaa, ettet voi tuhota oikeuttamme kasvattaa ruokaa. Toiseksi, 

et voi tuhota hallitustemme velvoitteita meitä kohtaan tukea uudistuvaa maataloutta sen 

sijaan, että ne tukevat ja rappeutuvaa maataloutta ja subventoivat sitä. Ja kolmanneksi, 

mielestäni meidän pitäisi vaatia maailmanlaajuista boikottia laboratoriossa valmistetuille 

elintarvikkeille …

Toinen osa tätä pitäisi olla se, että ison teknologian (big tech) ei pitäisi päästä kehoomme. 

Älkää päästäkö isoa teknologiaa biotieteisiin... Nämä tyypit tekevät elämän laittomaksi. 

Elämästä tulee laitonta, paitsi pienenä osana heidän konettaan heidän luvallaan."

Navdanya järjestää joka vuosi kahden viikon mittaisen ruokavapauskampanjan, joka alkaa 2. 

päivänä lokakuuta, joka on väkivallattomuuden päivä. Meidän on nyt vietävä tämä kampanja 

globaalille näyttämölle ja aion omalta osaltani tukea tätä pyrkimystä. Merkitkää siis kalenteriinne ja 

valmistautukaa liittymään meihin ja boikotoimaan maailmanlaajuisesti ruokaa, joka tekee teidät 

sairaiksi - prosessoitua ruokaa, muuntogeenisiä elintarvikkeita, laboratoriossa valmistettuja 

elintarvikkeita, väärennettyä lihaa, kaikkea sitä.

Lisätietoa

Lisätietoja Shivan työstä ja hänen monista hankkeistaan saat sivustolta Navdanya.org. Joka vuosi 

huhtikuun ensimmäisellä viikolla Navdanya järjestää Zoomin välityksellä viisipäiväisen kurssin 

Annam, Food as Health  . Tällä kurssilla voit oppia maaperän ja kasvien biologisesta 

monimuotoisuudesta ja terveellisestä ruokavaliosta optimaalisen terveyden saavuttamiseksi.

https://navdanyainternational.org/calendar/annam-food-as-health/
https://navdanya.org/site/index.php


Voit myös lukea lisää raportista “Earth Rising, Women Rising: Regenerating the Earth, Seeding the

Future”, jonka ovat kirjoittaneet naisviljelijät. Ja jälleen, merkitkää kalenteriinne ja suunnitelkaa 

osallistumistanne ruokavapauskampanjaan, joka alkaa 2. lokakuuta 2021.

"Kun kaikki henkiset voimat, kaikki luonnon voimat ja suurin osa ihmisten voimista ovat linjassa 

keskenään, mitä voivat tehdä [muutamat] miljardöörit ja teknokraatit – jotka haluavat olla 

rikkaampia kuin ovat, ahneempia kuin ovat, väkivaltaisempia kuin ovat?" Shiva sanoo. "Heillä ei 

todella ole merkitystä pitkällä aikavälillä. Meillä ei vain ole varaa olla tekemättä asioita, joita 

voimme tehdä." Source

Geri Ungurean'in loppukommentti: 

Veljet, tieto on valtaa. Mutta meillä on jotakin tietoa voimakkaampaa. Meillä on Jumalamme ja me 

huudamme Hänen puoleensa rukouksessa!!!

Minulle Bill Gates on lähimpänä Antikristusta. En sano, että hän on AK. Mutta se voima, jota hän 

niin helposti työntää koko maailmaan, on jotakin sellaista, mitä en ole koskaan ennen nähnyt. Se 

on demonista.

Meidän kristittyjen on siis edelleen kerrottava evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta - meidän on 

edelleen rukoiltava Jumalaa. Ja meidän on puhuttava pahaa vastaan niin kauan, kuin olemme 

vielä täällä!

How Can I Be Saved?

Shalom B’Yeshua

MARANATHA!!

https://grandmageri422.me/2015/04/08/how-can-i-be-saved/
https://www.naturalnews.com/2021-03-31-the-taking-down-of-bill-gates-empires.html
https://navdanya.org/site/eco-feminism/the-earth-rising,-women-rising
https://navdanya.org/site/eco-feminism/the-earth-rising,-women-rising
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