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Marsut maailmanlaajuisessa kokeilussa

Guinea Pigs in a Worldwide Experiment

 By Rob Pue, May 13, 2021 

Ymmärrän, että näinä päivinä on vaikea pysyä kaikkien uutisten ja tietojen tasalla, jotka jatkuvasti 

pommittavat meitä. Usein on vaikea tietää, mikä on totta ja mikä ei. Jopa lähteet, joihin 

haluaisimme uskoa voivamme luottaa, kertovat usein tarinoita ennen minkäänlaista puolueetonta 

tosiasioiden tarkistamista. Meidän kaikkien on työskenneltävä kovemmin kuin koskaan 

saadaksemme todellisen totuuden, koska Internet-yhtiöt ja some-alustat sensuroivat sitä. Kokeile 

tutkia totuutta joistakin asioista, joita jaan kanssasi ja löydät verkosta paljon artikkeleita, jotka 

pilkkaavat näitä asioita, mutta sinun täytyy kaivaa hyvin syvälle löytääksesi todelliset tarinat. Tässä

on vinkki: jos YouTube tai Facebook on kieltänyt tai sensuroinut jotakin, niin on todennäköistä, että 

se, mitä he ovat kieltäneet tai sensuroineet, on totta.

Asiat tehdään entistä vaikeammiksi keskivertokansalaiselle saada totuus, kun on niin paljon 

tarkoituksellista DISinformaatiota ja liberaaleja puheenaiheita koskien Uuden Maailmanjärjestyksen

agendaa, jota valtamedia ajaa – lähteitä, joihin kerran LUULIMME voivamme luottaa; vaikka 

heidän "Operaatio Matkijalintu” -taktiikkansa on kauan sitten paljastettu. Valitettavasti ne, jotka ovat

halukkaita tutkimaan virallista narratiivia (koska siinä ei missään ole tervettä järkeä), koskaan 

kyseenalaistavat sen, mitä valtavirran lehdistö heille syöttää. Useimmille, jos se vain on TV-

uutisissa, sen TÄYTYY olla totta. Kansakuntana olemme niin helposti petettävissä. 

Kyseenalaistamme enää tuskin mitään ja jokaisen sukupolven väki omaksuu nyt helposti 

havaittavia valheita tosiasioina yksinkertaisesti siksi, että niitä porataan jatkuvasti meidän 

kalloihimme. 

Kuinka muuten voit selittää, että niin monet edelleen pitävät kasvovaippaa kaikkialla, minne 

menevätkin yli vuoden kuluttua "kahden viikon suunnitelmastamme" ”käyrän oikaisemiseksi"-- ja 

vaikka ovat täysin terveitä ja vaikka on osoitettu, että oman hiilidioksidin sisäänhengittäminen ja 

kierrättäminen on hyvin epäterveellistä?
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Kuinka muuten voit selittää, että niin monet jonottavat saadakseen kokeellisia myrkkyjä (juuri niin 

MYRKKYJÄ – CDC itse on myöntänyt) ruiskutetuksi kehoonsa huolimatta merkittävästi 

korkeammasta tartunta- ja kuolleisuusasteesta -- ja vakavista, elämää muuttavista 

haittavaikutuksista -- niiden keskuudessa, jotka ovat saaneet injektion verrattuna niihin, jotka eivät 

ole sitä saaneet? Todellakin, maailman huippulääkärit ja tutkijat (jotka KAIKKI on syrjäytetty, 

irtisanonuttu työpaikasta ja sensuroitu lehdistön taholta) ovat nyt osoittaneet, että tuhansia 

enemmän on kuollut tai kokenut haittavaikutuksia injektion saatuaan, kuin aikaisemmin. 

Aikaisemmin täysin terveet ihmiset saavat injektion ja sitten heillä on vakavia elinikäisiä 

KAUHISTUTTAVIA sivuvaikutuksia, tai he vain kuolevat. Yksinkertaisesti "bisneksen tekemisen 

kustannuksia" Uuden Maailmanjärjestyksen kanssa.

Mikä vielä pahempaa, nyt on osoitettu -- sekä täällä Amerikassa että Euroopassa -- että injektioita 

saavat henkilöt levittävät paljon todennäköisemmin vakavia sairauksia ympärillään oleviln 

injektioiden jälkeisinä päivinä ja viikkoina. Joten vaikka et saisikaan, niin ne, jotka saivat, tulevat 

nyt niin saastuneiksi -- monenlaisten sairauksien "superlevittäjiksi" -- että vaikka olisit päättänyt olla

olematta hallituksen marsu, mahdollisuutesi tulla äärimmäisen sairaaksi, tai kuolla, joutumalla 

kosketukseen injektoidun henkilön kanssa on oleellisesti kasvanut. Sen sijaan, että suojelisit muita,

koska olet injektoitu, asetat todellisuudessa jokaisen, jonka kanssa olet tekemisissä, vakavan 

sairauden ja kuoleman vaaraan, jos olet valinnut "pistoksen".

CDC:n omien tietojen mukaan COVID-rokotteet eivät ole lainkaan rokotteita, vaan kokeellinen 

geeniterapia. Ja VAERS-järjestelmän (Vaccine Adverse Event Reporting System = rokotteen 

haittatapahtumien raportointijärjestelmä) mukaan, joka löytyy osoitteesta VAERS.hhs.gov, (alkaen 

25. huhtikuuta), CDC sanoo nyt, että injektio liittyy yli 348 000 kuolemaan Yhdysvalloissa. CDC 

toteaa edelleen, että yli 60%:lla raskaana olevista naisista on vakava sivuvaikutus, mukaan lukien 

ne 16%, joiden vauvat kuolevat kohdussa viikon tai kahden sisällä. Voit analysoida VAERS:in 

tietoja itse ja näet, että he itse myöntävät, että nämä injektiot tappavat 32 kertaa enemmän kuin 

tavalliset rokotteet.

Samaan aikaan Facebook poisti hiljattain suositun ja nopeasti kasvavan ryhmän, jossa jäsenet 

voivat lähettää tietoja negatiivisista COVID-rokotteen sivuvaikutuksista. Ryhmä tunnettiin nimellä 

”COVID-19 VACCINE VICTIMS AND FAMILIES (COVID-19-ROKOTTEEN UHREJA JA 

PERHEITÄ), sillä oli yli 120 000 seuraajaa ja luku kasvoi yli 10000:lla viikossa, kun Facebook sulki 

ja poisti ryhmän. Nämä olivat tosielämän tarinoita, sydäntä särkeviä, todellisilta ihmisiltä. 

Yksinkertaisesti pois pyyhkäistyjä. Jälleen, koska totuus ei ole enää sallittu, jos se on vastoin 

"Agendaa" ja ymmärrä tämä: jos se on TOTTA, niin se on ehdottomasti vastoin virallista agendaa.

https://vaers.hhs.gov/data.html


Vesien samentamiseksi entisestäänkin, yritys-Amerikka apinoi Uuden Maailmanjärjestyksen 

agendaa räikeällä propagandalla TV-mainoksissa. Olen esimerkiksi nähnyt lukemattomien yritysten

tulevan esiin mainoksin, jotka tukevat militanttia marksilaista liikettä nimellä "Black Lives Matter" 

edelleen kehottaen käyttämään maskeja ja edistäen aktiivisesti kokeellisia 

geenimuokkausinjektioita, joista nyt puhutaan "rokotteina". Ja juuri äskettäin näin 

televisiomainoksen, jossa oli kaksi lesbo-"vanhempaa" ja kaksi adoptoitua lasta ja tätä 

mainostettiin "uudeksi normaaliksi" amerikkalaiseksi perheeksi. Ei, LGBT ei ole menossa pois. 

Joka lajin tiedotusvälineet levittävät sitä edelleen mieleemme kuin suoneentiputuksella.

Joten haluaisin tuoda esiin muutamia aiheita, joista et todennäköisesti ole tietoinen, jos pidät 

kaltaisiamme "vaihtoehtoisen median" lähteitä "oikeistolaisina salaliittoteorioina". Vakuutan, että 

tieto, jota nyt jaan, ON salaliittoa, mutta kaukana teoriasta. Näitä asioita todella tapahtuu ja 

näyttää, että kukaan ei huomaa eikä kukaan välitä.

Ensin vähän vanhaa asiaa. Mitä tapahtui valtavalle määrälle todisteita Hunter Biden’in läppärillä?

Todisteille Biden'in seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsikaupasta? Todisteille siitä, että Biden on 

saanut miljardeja dollareita vihollismailta vastineeksi isänsä palveluksista? Nämä todisteet ovat 

kiistämättömiä ja ne ovat olleet oikeusministeriömme, FBI:n ja CIA:n käsissä nyt jo yli vuoden. 

Mitään ei kuitenkaan ole tehty ja uskallan sanoa, että mitään ei koskaan tulla tekemään.

Entä selvästi petolliset vaalit – minkä totesi Valkoisen Talon laiton asukas jo ennen marraskuun 3. 

päivää suorassa TV-lähetyksessä. Huolimatta ehdottomista todisteista, että vaalit olivat enemmän 

kuin väärennetyt ja selvästi VARASTETUT todellisilta amerikkalaisilta äänestäjiltä, mitään ei tulla 

tekemään. Jopa yllättävien oikeusopillisten tarkastusten myötä, joita nyt tapahtuu Arizonassa – ja 

ehkä lisää on tulossa muissa valtioissa – keskiverto “Joe Sixpack” Amerikkalainen on vain antanut 

sen mennä. Se on niin alhaalla hänen prioriteettiluettelossaan, että sitä ei enää edes noteerata ja 

siitä on vasta muutama kuukausi. Olen siis varma, että oikeus ei koskaan toteudu missään näistä 

tapauksista.

On vain surullista, että niin monet ovat palanneet niin nopeasti takaisin uneensa vaatimatta 

oikeudenmukaisuutta ja kaikki nämä hirveydet unohdetaan nopeasti, pyyhkäistään helposti maton 

alle, koska "uutis-media” ei koskaan sano sanaakaan mistään tästä amerikkalaiselle yleisölle. 

Löydämme nyt itsemme täydellisen laittomuuden maailmasta. Syylliset vapautetaan ja viattomat 

vangitaan. Olemme myös sotkemassa Jumalan luoman suunnitelman ihmiskunnalle ... sään 

muuttamisesta geneettisesti muunneltuihin elintarvikkeisiin ja nyt geneettisesti muokattuihin 

ihmisiin ... puhumattakaan pian tulevista, geneettisesti muunnetuista OLENNOISTA. Oletko kuullut,



että amerikkalaiskiinalainen tutkijoiden ryhmä on kokeilemassa apinan alkioihin istutetuilla ihmisen 

kantasoluilla? Apina-ihmishybridin luomisen pitäisi huolestuttaa sinua. Näiden sekalajisten 

”kimeeroiden” luomisen tarkoituksena on kerätä niiden elimet ihmisen elinsiirtoja varten. Tätä 

todella tapahtuu.

Hulluus jatkuu Kanadassa, kun Robert Hoogland pidätettiin 16. maaliskuuta British Columbia'n 

korkeimmassa oikeudessa Vancouverissa. Hänen rikoksensa? Puhuminen testosteroni-injektioita 

vastaan, joita oikeus oli määrännyt hänen teini-ikäiselle tyttärelleen. Hoogland'ilta evättiin takuut ja 

hän oli vankilassa oikeudenkäyntiinsä asti. Hän myönsi ”syyllisyytensä” - PUHUMISEN rikoksen - 

ja sai 18 kuukautta ehdonalaista. British Columbia'n korkein oikeus (helmikuussa 2019) määräsi, 

että Hoogland'in tyttären pitäisi alkaa saada testosteroni-injektioita, kun olisi 14-vuotias riippumatta

vanhempien suostumuksesta. Oikeus julisti edelleen, että jos jompikumpi tytön vanhemmista 

puhuisi hänestä ”tyttönä tai käyttäen naispronominia, tuo vanhempi katsottaisiin syylliseksi 

perheväkivaltaan.

Myös British Columbia'ssa, Lytton'in pienessä kaupungissa, Charles Hoffe on ollut lääkäri jo 28 

vuotta. Tohtori Hoffe'lle annettiin 900 annosta Modernan kokeellisia injektioita ja hän antoi niitä 

haluaville. Näistä injektioista kaksi ihmistä saivat shokin, yksi kuoli ja useat muut ovat kärsineet 

pysyvistä vammoista. Hän sanoo, että yhdellä hänen potilaistaan on nyt niin paljon kipuja, että hän 

(she) haluaisi kuolla. Tiedoksi, että kukaan yhteisössä ei ollut kuollut koronaan ennen injektioita. 

Tohtori Hoffe ilmoitti näistä haittavaikutuksista sähköpostitse yhteisönsä hoitohenkilökunnalle ja sai

erittäin ankarat nuhteet esimiehiltään sisäisessä terveysvirastossa (Interior Health Authority). He 

kielsivät häntä sanomasta mitään negatiivista koskien pistoksia ja antoivat häntä koskevan 

vaikenemismääräyksen (gag order). Kun hän edelleen näki lisää vammoja seuraavalla viikolla, 

hän tuli hyvin vihaiseksi vaikenemismääräyksensä vuoksi. Hänelle kerrottiin, että jos hänellä oli 

huolia injektioista, hänen oli otettava yhteyttä Modernan "pistoksista" vastaavaan 

terveydenhoitovirkamieheen. Kun hän teki sen, hänen maineensa tahrattiin, koska hänet julistettiin 

pohjimmiltaan "puoskariksi" sisäisen terveysviraston virallisissa lausunnoissa.

Olet ehkä kuullut puolalaisesta Kanadan Calgaryn alueen pastorista, joka käski Kanadan poliisin ja

terveydenhuollon virkamiestä jättämään kirkon, jossa hän oli pastori kutsumalla heitä "natseiksi, 

fasisteiksi ja kommunisteiksi". Se oli viime kuussa. Tällä viikolla he palasivat ja pidättivät hänet. 

Mutta äskettäin poliisi yritti sulkea hänen kirkkonsa uudelleen - kahdesti yhdessä päivässä ja 

kirkon miehet heittivät hänet ulos. Pastori Pawlowski'a oli aiemmin sakotettu 1200 dollaria 

sosiaalisten etäännyttämismääräysten rikkomisesta hänen ruokkiessaan yhteisön asunnottomia. 

[Päivitys: Hän on nyt pidätettynä.]



Samaan aikaan Alberta'n Edmonton'issa, yli 200 poliisia levittäytyivät GraceLife-kirkon alueelle, 

ympäröivät kirkon, pystyttivät korkean kettinkiaidan sen ympärille, sulkivat ovet kettingillä ja lukolla 

ja sulkivat kirkon. He pitivät pastoria vankilassa lähes kolme kuukautta. 

Täällä Amerikassa liittovaltion kauppakomissio (FTC) syytti äskettäin St.Louis'issa asuvaa 

kiropraktikkoa, koska hän neuvoi asiakkaitaan vahvistamaan immuunijärjestelmäänsä sinkillä ja D-

vitamiinilla. Et todennäköisesti tiedä, että kaikessa hiljaisuudessa Yhdysvaltain kongressi asetti 

vuonna 2020 uuden sensuurilausekkeen ”koronavirushätäapu- ja avustuspakettiin”. HR 133:ssa 

kongressi antaa FTC:lle korkeimman oikeuden maalittaa, pidättää ja sakottaa jokaista, joka ei 

noudata hallituksen narratiivia sulkemisista, maskeista, karanteeneista ja rokotteista. Jokaista, joka

edistää terveellistä immuunijärjestelmää, voidaan nyt syyttää ja sakottaa "rikollisesta" teosta auttaa

ihmisiä hoitamaan ja voittamaan hengitystieinfektio.

Salli MINUN julkistaa ja todeta, että Jumalan antama immuunijärjestelmämme on suuresti parempi 

kuin kokeellinen geenimuutoshoito, jonka on osoitettu aiheuttavan kuolemaa ja elinikäisiä 

terveysongelmia. Suosittelen kyllä immuunijärjestelmän pitämistä vahvana C-vitamiinilla, D3-

vitamiinilla K2:n kera, sinkillä ja kaliumjodidilla, mainitakseni vain muutamia tärkeimmistä 

lisäravinteista, jotka pitävät sinut terveenä.

Samaan aikaan Connecticut'in edustajainhuone hyväksyi lakiesityksen, jonka tarkoitus on lopettaa 

valtion uskontoon perustuva vapautus rokotusvaatimuksista kouluille. On mielenkiintoista, kuinka 

lapsena meitä kasvatettiin vastustamaan vertaispaineita kokeellisten lääkkeiden ottamiseen. Nyt 

meitä vertaispainostetaan kokeellisten lääkkeiden ottamiseen. Ja kohta, en yhtään epäile, hallitus 

tekee sen pakolliseksi, aivan kuten meidät pakotettiin hyväksymään Obamacare.

Jos luulet, että idea rokotepassista ei koskaan toteudu täällä, sinun tulisi olla tietoinen siitä, että ne 

ovat jo voimassa monissa maissa, samoin kuin New Yorkin osavaltiossa, jossa voit saada 

JOITAKIN vapauksistasi takaisin, jos voit todistaa olevasi täysin rokotettu.

Ja Havaijilla on joitakin tiukimmista säännöistä. Esimerkiksi sinun on oltava täysin ”rokotettu” ja 

sinulla on oltava hyväksytyn valtion viraston rekisteröimä negatiivinen testi 72 tunnin sisällä 

matkustamisesta saarille - TAI sinulla on edessäsi 14 päivän eristys saavuttuasi. Havaijin 

kansalaisten on oltava täysin rokotettuja ja heillä on oltava negatiivinen testi hyväksytyltä valtion 

virastolta saarten välillä matkustettaessa. Ja mantereelta tulevia kävijöitä tietysti vaaditaan silti 

käyttämään maskia koko lennon ajan -- JA jatkuvasti ollessaan Havaijilla – myös ulkona rannoilla.

Varo kaikkialla rehottavaa valheellista tietoa. Ja ole myös tietoinen, että hallituksella EI ole 

mielessään sinun etusi. Olemme keskellä maailmanlaajuista tieteellistä kokeilua, jonka kohteita 



olemme ME. Tätä kokeilua johtavat ne, jotka ovat pitkään ehdottaneet planeetan väestön 

vähentämistä. He näkevät ihmisen elämän ongelmana ja heidän päämääränsä on poistaa 

ihmiselämää mahdollisimman paljon ja sitten valvoa totaalisesti eloonjääneitä.

“Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, 

etsien, kenen hän saisi niellä.” (1.Piet. 5:8).

Herätkää ihmiset. Kiinnittäkää huomiota. Sinua ei ehkä vielä ole nielty, mutta monet jo on ja on 

vain ajan kysymys, kun paholainen koputtaa ovellasi.

“Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla 

teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.” (Snl. 3:5-6).

———————-

Audio CDs and transcripts of this message are available when you call me at Wisconsin Christian 
News, (715) 486-8066 or email: Rob@WisconsinChristianNews.com. Ask for message number 
324.
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