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No niin, tässä minä olen kello 5 aamulla istumassa olohuoneessani. Miksi en nuku? Olen
nokkosihottuman peitossa ja kyynärpää kipeänä kaatumisesta. He arvelevat jänteiden revenneen.

Riittäköön tämä minusta!

Kun istuin täällä enkä voinut mennä takaisin nukkumaan, aloin selata joitakin vanhempia
artikkeleitani. Olin järkyttynyt huomatessani, että Gates'in juttu on kirjoitettu vuonna 2015!  Ainoa

mitä saatoin ajatella, oli, että Herra varoitti minua 6 vuotta sitten tästä hullusta.

Tässä se artikkeli: (muista, että tämä on vuodelta 2015!)

BILL GATES INSANE QUEST TO STERILIZE AND DEPOPULATE THE WORLD REVEALED

BILL GATES'IN UNELMAA VÄESTÖNHALLINNASTA OLLAAN TOTEUTTAMASSA
ROKOTTEIDEN LAAJAN KÄYTÖN JA  ABORTIN AVULLA

“Voi niitä, jotka miettivät turmiota ja valmistelevat pahaa vuoteillansa! Aamun valjettua he 
sen tekevät, sillä heillä on siihen valta” (Miika 2:1).
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Kun hahmottelin tämän artikkelin pääkohtia, minusta tuntui toisinaan, kuin olisin lukenut 

kuvitteellista romaania - niin PAHAA, että se melkein salpasi hengitykseni, kun ajattelin, että 

ihmiset voisivat tehdä niin hirveitä asioita kanssaihmisilleen.

Kun kuulemme nimen Bill Gates, ajattelemme miestä, joka rikastui mielettömästi valtakunnastaan 

nimeltä Microsoft. Kerron sinulle tämän. Et koskaan tule ajattelemaan Bill Gates'ista samalla 

tavalla luettuasi tämän artikkelin.

Bill Gates'in isän rodunjalostussäätiö 

Eräässä haastattelussa Gates puhui perheestään, erityisesti isästään. Hän kertoi haastattelijalle, 

että hänen isänsä oli eugenisti, rodunjalostaja ja että hänen isänsä oli monta vuotta  järjestön 

Planned Parenthood johtaja. Kun Bill Gates paljasti nämä tiedot, oli selvää, että hän oli ylpeä 

isästään tämän työn vuoksi. Minua se inhotti. 

Ebola -pelko, minne se katosi?

Käsitelkäämme tätä. Uskon, että olen kerännyt riittävästi vakuuttavia todisteita osoittamaan, että 

tämä oli "laskettu" ja erittäin hyvin suunniteltu. Selitän tässä artikkelissa, miksi olen tullut tähän 

johtopäätökseen

Ebola -virusta ei ole nähty planeetallamme vuoden 1967 jälkeen.

“Jälleen kerran hallituksen tieteellisiltä verkkosivustoilta on saatavissa merkittävää ja kovaa 

todistusaineistoa, joka osoittaa, että hallituksemme ja siihen liittyvien sääntelyvirastojen hyvin 

koordinoidun pelotuskampanjan kautta meitä kaikkia kohtaan ollaan toteuttamassa suurta petosta, 

mitä tulee  viimeisimpään rokotehuijaukseen. Joitakin viikkoja sitten kuulimme ensimmäistä kertaa 



Ebolasta Afrikasta, jossa parannuskeinoa ei ollut saatavilla. Sitten kaksi saastunutta lääkäriä tuotiin

Yhdysvaltoihin… sitten odotahan… heidät parannettiin ja vapautettiin!

Tiede oli jälleen lyönyt itsensä läpi. Ongelma / reaktio /ratkaisu. Ebola -rokotetta testattiin vuonna 

2006 yli neljässä hallituksen tutkimuksessa, joiden tulokset asetettiin julkaisukieltoon, koska ne 

olivat luultavasti liian kehnoja ja tehottomia tai vielä pahempaa raportoitaviksi heidän 

verkkosivuillaan.

Tämä hulluus voi päättyä vasta, kun meistä kaikista tulee hyvin koulutettuja sen suhteen, keitä, 

mitä ja miksi ovat ne vallat, jotka käyttävät pelkoa ja propagandan massavalheita saadakseen 

meidät injektoiduiksi hyvin, hyvin kyseenalaisilla rokotuksilla.” Neljä hallituksen tutkimusta päätyi 

siihen, että ebolan puhjetessa tutkijoilla oli parannuskeino.[1] – source

Bill Gates selittää, miksi rokotukset voivat VÄHENTÄÄ väestön

Ei, et lukenut ylläolevaa väärin, eikä se ole kirjoitusvirhe. Juuri näin hän sanoi. Salli minun näyttää:

https://www.youtube.com/watch?v=4vzFeiKH1jQ&t=11s&ab_channel=GodswillChristianRapper 

Bill Gates selittää tällä lyhyellä videoklipillä, että planeetallamme on hetkellä 6,8 miljardia ihmistä ja

tuo luku kasvaa nopeasti ja on kohta 9 miljardia. Hän näyttää videolla kaavion, että on 

tarkasteltava tiettyjä kriteerejä. Hän sanoo, että koska planeetalla on liian paljon ihmisiä, sen 

lämpötila nousee ja se on paha. Hänen lyhyt vastauksensa on, että ihme, joka tulee pelastamaan 

planeettamme, on ROKOTTEET (minkä hän toteaa videolla, jota rakastaa).

Tässä on todellinen potkija: Bill Gates sanoo tällä videolla (muuten hän puhuu toisille 

miljardööreille), että rokotteet tulevat vähentämään maapallon väestön. Jälleen kerran, et lukenut 

tätä väärin, eikä tämä ole kirjoitusvirhe. Kun häneltä kysyttiin, miten on mahdollista, että tämä voisi 

olla totta, hän sanoi, että rokotteet vähentävät imeväiskuolleisuutta ja pitkällä aikavälillä se 
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vähentää väestöä. TODELLAKO??? EI NOUDATTAMALLA TUOTA LOGIIKKAA. REALLY??? NOT

FOLLOWING THAT LOGIC.'

Ammattilaisilta – lääkäreiltä ja hoitajilta

”Kansainvälinen rokotusten lääketieteellinen neuvosto (International Medical Council on 

Vaccination) on lääkäreiden, rekisteröityjen hoitajien ja muiden pätevien lääketieteen 

ammattilaisten yhdistys, jonka tarkoituksena on vastustaa lääkeyhtiöiden, hallituksen ja 

lääkintävirastojen väitteitä, että rokotteet ovat turvallisia, tehokkaita ja vaarattomia.

Johtopäätöksiimme ovat tulleet yksilöllisesti jokainen neuvoston jäsen tuhansien tuntien 

henkilökohtaisen tutkimuksen ja havainnoinnin jälkeen. 

Periaatteet ja havainnot

Olemme syvästi kriittisiä rokotuskäytännön suhteen. Rokotuksen on oltava vaaraton jokaiselle 
yhteiskunnan jäsenelle iästä riippumatta. 

Lääketieteen ammattilaisina neuvoston jäsenet ovat havainnoineet omakohtaisesti rokotettujen 
versus rokottamattomien terveyttä. Mielestämme jälkimmäinen ryhmä on vankka, terve ja 
lääkevapaa verrattuna edelliseen.

Olemme arvioineet rokotteiden tueksi julkaistuja tutkimuksia ja havainneet ne puutteellisiksi sekä 
sisällön että tieteen suhteen. 

Olemme tuoneet esille satoja vertaisarvioituja, julkaistuja lääketieteellisiä artikkeleita, joissa 
dokumentoidaan rokotteiden aiheuttamat vahingot ja sairaudet.

Mielestämme olettamus laumaimmuniteetista on virheellinen teoria.

Kannustamme älykkääseen keskusteluun rokotuksista.

Odotamme yksilöiden ottavan vastuun omasta terveydestään ja lastensa terveydestä tutkimalla 
rokotuksesta johtuvat ongelmat, ennenkuin altistavat lapsensa tai itsensä tälle lääketieteelliselle 
menettelylle.

Uskomme, että rokotuksesta kieltäytyminen on henkilökohtainen oikeus, joka olisi taattava 
lainsäädännössä.
.
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Suuri vuotuinen epidemiatemppu: 

2007 SARS Virus
2008 Bird Virus (Lintuinfluenssa)
2009 Suuri H1N1 -pelottelu, jonka ansiosta rokotevalmistajat saivat kaikkia rokotteita koskevan 
syytekoskemattomuuden. 

2010 HPV -rokote
2011 Hinkuyskä
2012 MMR (tuhkarokko)
2013 Raskaana olevien naisten hepatiitti B
2014 Ebola…

Kaikki tämä vuotuinen uusi pelottelu samalla, kun Big Pharma tekee Ison Pankin. [2] – lähde

Pelko saa ihmiset tottelemaan

Tiedetään hyvin, että kun yhteiskunta on pelossa tai paniikissa, ihmisiä voidaan manipuloida. Kun 

uutiset kertoivat Ebolasta, sanoisin, että useimmat meistä olivat huolissaan enemmän kuin vähän. 

Ehkä jotkut pelkäsivät itsensä kuoliaaksi. JUURI sitä he haluavat.

Bill & Melina Gates -säätiö John Hopkins -sairaalassa

Vuonna 1999 Gates antoi yli 20 miljoonaa dollaria Johns Hopkins'ille sairaalan siiven 

perustamiseksi, jossa Säätiö syntyi. Tämä säätiö on aina piiloutunut mantran taakse koskien 

kolmannen maailman maiden naisten terveyttä ja apua heille. Säätiön tarkoitus on ollut 

työskennellä suurten lääkeyhtiöiden kanssa rokotteiden luomiseksi massoille näissä 

köyhdytetyissä maissa.

Koska epäilen aina ihmisiä, jotka liittyvät Uuteen Maailmanjärjestykseen, päätin, että on aika 

kaivaa ja selvittää Gates -säätiön perustamisen TODELLINEN syy. Kohdealueita ovat kolmannen 

maailman maat Afrikassa, Intiassa ja Aasiassa.

KÄRY INTIASSA

Kun monet nuoret naiset, jotka saivat Gates -säätiön rokotteen, kuolivat tai halvaantuivat Intiassa, 

tutkijat ja lääkärit Intiassa tutkivat heille lähetetyt rokotteet. He löysivät kemikaaleja, joita käytettiin 

ihmisten sterilointiin. Heillä on nyt valtava oikeusjuttu Bill Gates'iä ja hänen säätiöään vastaan. [3] 

– lähde

http://www.vaccinationcouncil.org/about/
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Johtopäätös

Tarvitseeko minun edes yhdistää pisteitä puolestasi? Olen yrittänyt tehdä tästä mahdollisimman 

kattavan ja selkeän. VÄESTÖNHALLINTAA ollaan toteuttamassa rokotteiden laaja-alaisen käytön 

kautta.

On megarikkaita pelastumattomia ihmisiä, jotka luulevat ”auttavansa planeettaa”, mutta 

todellisuudessa pettävät miljoonia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Me kuulumme heihin, ihmiset. 

Mutta ne, joita manipuloidaan ja vahingoitetaan eniten, ovat näissä kolmannen maailman maissa. 

Kuka tietää? Kenties he asettavat haitallisia kemikaaleja rokotteisiin.myös meidän maassamme.  

Ehkä alueilla, joilla he katsovat asuvan alhaisemmat taloudelliset väestötiedot omaavaa väestöä.

Juuri siksi Planned Parenthood strategisesti sijoittaa suurimman osan tappamyllyistään köyhien 

kaupunginosiin, joissa he tietävät olevan tiheästi asuttuja mustien alueita. Kiitän Herraa, että Intian 

tutkijoilla ja lääkäreillä oli malttia testata "rokotteiden" ainesosia. Source

Veljet, kelatkaamme se tähän päivään. Oli järkyttävää palata vuoden 2015 

artikkeliini, jossa kirjoitin: ”Pelko saa ihmiset tottelemaan.”

VAU, saako aina!
Jos joku olisi sanonut minulle jo vuonna 2015, että nyt olisimme totalitaarisen hallinnon 
alaisuudessa ja että he pakottaisivat meitä ottamaan rokotteita, jotka ovat niin vaarallisia – no niin, 
en olisi uskonut sitä. Vuonna 2015 ajattelin, että Gates yritti harventaa kolmannen maailman 
maiden populaatioita. Tänä päivänä olemme hyvin tietoisia, että Gates ja Fauci ja heidän 
kohorttinsa haluavat teurastaa SUURIMMAN OSAN ihmiskuntaa.

He haluavat laskea maailman väkiluvun 500 miljoonaan!

HYÖDYTTÖMIÄ SYÖJIÄ: Pitäkää ihmiskunta alle 500 miljonassa – Globalistit
kertovat kuinka he vähentävät väestöä yli 90%

Georgian Opaskivet, Väestönhallinta ja tuleva Antikristus: Olemme niin lähellä
nyt

Ja tässä me olemme. Nämä ajat ovat pelottavia, silti ne ovat myös jännittäviä niille meistä, jotka 

kuuluvat Herralle Jeesukselle Kristukselle, sillä me tiedämme, että olemme tulossa viimeisiin 

päiviin, ennenkuin meidät temmataan!

Meidän ei KOSKAAN enää tarvitse joutua kärsimään tällä pahalla planeetalla.

Kuulutko sinä Jeesukselle? Näin voit tietää sen varmasti:

KUINKA VOIN PELASTUA?
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MARANATHA!!
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