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Valittu valvontamekanismi kiristyy
Chosen Control Mechanism Tightening

By Terry James, DECEMBER 13, 2021 

Se on orkestroitu, sitä johtaa pahansuopa maestro, jonka tahtipuikko edelleen ohjaa ihmisen 

tuhoa. Puikon yliluonnollisessa kärjessä on järjestely, jonka hän on valinnut pitämään hypnotisoitu 

globaali yleisö hallussaan.

Hänen konserttinsa voisi olla otsikoitu "Lopunajan Pandemia". Koskaan ennen ei ole tällainen tauti 

pitänyt koko maailmaa hallinnassaan. Voin sanoa tämän varmuudella, koska milloinkaan ennen ei 

ole ollut tällaista maailmanlaajuista mediakattavuutta. Jokainen kansakunta maapallolla on 

maestron pahan, harhaanjohtavan vaikutuksen alainen. Kansakuntien johdot suurimmaksi osaksi 

asettuvat kuuliaisesti riviin, kun maestro osoittaa ja manipuloi orkesterin tahtipuikolla.

COVID-19-virus on nyt, niin meille kerrotaan, muuntunut useiksi kannoiksi, jotka tulevat olemaan 

ihmiskunnan kanssa ikuisesti. Maestro on ohjannut monet - ehkä useimmat - johtajat ympäri 

maailmaa siihen, että vastaus ongelmaan on rokottaminen - monet rokotukset.

Tämä orkestrointi valmistelee lopunajan maailmannäyttämöä finaaliin - hetkeen, jolloin hän tuo 

kadotuksen lapsensa näyttämölle.

Koska useimmat pre-Trib -näkemystä kannattavat ovat sitä mieltä, että Antikristus tulee 

Euroopasta, niin tarkkailemme tuota aluetta maailmassa valvoaksemme maestron liikkeitä siellä. 

Tässä suhteessa on tapahtunut merkittävää kehitystä. Saatanan ilmeisesti valitsema mekanismi 

massojen valvomiseksi näyttää olevan hyvää vauhtia valmistelemassa näyttämöä hänen 

haluamalleen lopunajan finaalille.

Kuten seuraavasta raportista käy selväksi, huolestuttavia toteutuksia tehdään paikoissa, joissa 

ihmiset ovat aiemminkin kokeneet tällaista pahaa valvonta-aktiviteettia.

Saksa on ilmoittanut, että ne, joita ei ole rokotettu COVIDia vastaan, asetetaan sulkuun tuon
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Euroopan maan johtajien ilmaistessa tukevansa COVID-rokotusten tekemistä pakollisiksi 

tulevaisuudessa.

New York Times'in mukaan uudet säännöt kieltävät rokottamattomilta pääsyn baareihin, 

ravintoloihin ja kaikkiin kauppoihin lukuun ottamatta niitä, joissa myydään perustarvikkeita. 

Päästäkseen mihin tahansa näistä paikoista saksalaisten on esitettävä joko todiste 

rokotuksesta tai todiste, että ovat toipuneet hiljattain saamastaan COVID-19-tartunnasta....

Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun Euroopassa yleisesti harkitaan COVID-19-rokotusten 

tekemistä pakollisiksi. Euroopan Unionin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen 

sanoi, että on aika "mahdollisesti harkita pakollisia rokotuksia" omicron-variantin 

torjumiseksi.

"Kaksi tai kolme vuotta sitten en olisi ikinä uskonut, että voisimme todistaa, mitä näemme 

juuri nyt, että meillä on tämä kauhea pandemia. Meillä on rokotteita, hengenpelastavia 

rokotteita, mutta niitä ei käytetä riittävästi kaikkialla", von der Leyen sanoi keskiviikkona. "On

keskusteltava siitä, miten voimme kannustaa ja mahdollisesti harkita pakollisia rokotuksia 

Euroopan Unionissa. Tämä edellyttää yhteistä lähestymistapaa, mutta mielestäni 

keskustelua on johdettava." ("Germany Effectively Puts the Unvaccinated on Lockdown, 

Bans Them from Nearly Every Aspect of Public Life," James Samson, Telegram, 3. 

joulukuuta 2021)

Entisessä natsimaassa on vallanpitäjät, jotka haluavat mennä sulkemistoimenpiteissä vielä 

pidemmälle. Ralf Reintjes, Hampurin ammattikorkeakoulun epidemiologian professori, ilmoitti 

CNBC:lle, että koska Saksa on Euroopan vähiten rokotettu maa, jossa rokotettuja on 68,4 

prosenttia koko väestöstä, niin Saksan viimeisimmät rajoitukset eivät riitä torjumaan COVID-19-

aaltoa.

"Olen hyvin iloinen, että ensimmäiset askeleet oikeaan suuntaan on otettu. On enemmän kuin 

kiireellistä, että uusia toimenpiteitä tulee ja että kontakteja vähennetään ja että ihmiset 

rokottautuvat", hän sanoi. "Mutta toisaalta en ole niinkään varma - kuten monet kollegani - vaan 

mietimme, ovatko nämä toimenpiteet tässä kriittisessä vaiheessa riittävän tehokkaita tämän aallon 

madaltamiseksi. Olisi ollut parempi, jos nämä toimenpiteet olisi toteutettu aikaisemmin."

Rokotepakkomekanismia massojen valvomiseksi hyödynnetään kaikkialla maailmassa. 

Seuraavassa muutamia Rapture Ready News -otsikoita, jotka tekevät asian selväksi.

● Todisteita koronavirusrokotuksesta vaaditaan tästä päivästä lähtien lentokoneeseen tai 



junaan nousemiseen Kanadassa. Rokottamattomat, yli 12-vuotiaat matkustajat eivät voi 

tästä päivästä lähtien nousta lentokoneeseen tai junaan Kanadassa, eikä negatiivinen 

COVID-19-testi enää riitä useimmille.

● WHO:n tutkija sanoo, että kaikki rokotetut pitäisi eristää karanteeniin puhdasveristen 

suojelemiseksi. Luvut Israelista ovat vakuuttava todiste, että Frankenshot ei ainoastaan ole 

tehoton COVIDilta suojaamiseksi, vaan piikitetyt ovat nyt käveleviä bioaseita.

● Ihmiset saavat rokotepassimikrosiruja käsiinsä, kun COVID edistää "kehojen internetiä". 

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan niiden ruotsalaisten määrä, jotka ovat halunneet 

istuttaa käteensä rokotepassin sisältävän mikrosirun, on kasvanut sen jälkeen, kun maa 

ilmoitti uusista COVID-rajoituksista.

● Suuri pako Australian COVID-keskityskuolemaleireiltä. Jos asut Australian pohjoisella 

alueella ja vain kävelet lähelle ihmistä, jolla epäillään olevan COVID, Australian SS-poliisi 

vie sinut välittömästi keskitysleirille. Sillä ei ole väliä, onko COVID-testisi positiivinen vai 

negatiivinen, eikä sillä ole väliä, onko sinut rokotettu vai ei, koska ei ole mitään todisteita, 

että PCR-testit tai rokotteet edes toimisivat, eikä COVIDista itsestäänkään ole tieteellistä 

näyttöä.

● EU:n jäsenvaltiot aikovat alkaa sakottaa ja vangita kansalaisia, jotka kieltäytyvät COVID-

19-rokotteesta. Ne, jotka varoittivat, että EU-maat panisivat pian täytäntöön 

rokotevaatimukset sakoilla tai vankilatuomioilla, on jo lähes vuoden ajan leimattu 

"salaliittoteoreetikoiksi". Näyttää kuitenkin siltä, että he olivat oikeassa, sillä Itävallassa ja 

Kreikassa siirrytään sakkoihin ja vankeusrangaistuksiin "rokote-epäröinnistä".

Ainakin minun mielestäni saatanan mekanismi maailman väestön hallinnan vakiinnuttamiseksi on 

siis toiminnassa. Se on vain yksi osa hänen suunnitelmastaan rakentaa Antikristuksen alusta, joka 

päättyy miljardien kuolemaan viimeisten seitsemän vuoden aikana ennen Kristuksen toista 

tulemusta.

Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen 

majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja 

voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. 

Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu 

teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta....Ja sille annettiin 

valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain 

eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin (Ilm.13:6-8,15)

Jos haluat välttyä sen katastrofaaliselta seuraukselta, mitä näemme nyt kehittyvän koskien 

Saatanan mekanismia, jolla Antikristuksen hallinta saadaan aikaan, niin ota huomioon seuraavat 

Jumalan Sanan sanat:

https://hsionline.com/2014/08/20/respiratory-syncytial-virus/


Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on 

hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja 

suun tunnustuksella pelastutaan.  (Room. 10:9-10)

Translated with www.DeepL.com/Translator  (free version)

http://www.DeepL.com/Translator

	Chosen Control Mechanism Tightening

