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Ensin koirallesi annetaan mikrosiru ja nyt he haluavat SIRUN lapsellesi!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dAKY0CoIe7w&ab_channel=GabeTheStreetPreacher

Haluan, että katsotte tämän videon. Se näyttää menneen ilman suurta huomiota monelle meistä, 
koska minäkin sain tietää asiasta vasta äskettäin. Mutta katsotaan tämä video ja keskustellaan siitä 
sen jälkeen. 

***Uutiskuvaa***
Se tapahtuu sekunneissa. Äidit ja isät, te tiedätte tunteen: lapsenne on kadoksissa 
kauppakeskuksessa, ehkä hän on vain vaeltanut jonnekin vähäksi aikaa, teidän sydämenne kuitenkin 
pysähtyy ja paniikki iskee teihin. Ja te ajattelette pahinta. Tämä on tapahtunut suurimmalle osalle 
meistä, mutta mitäpä jos meillä on salainen ase - turvallisuuden lisäkerros niin sanotusti. Miten 
pitkälle olette valmiita menemään lapsienne turvallisuudessa? 

Olisitko valmis mikrosiruttamaan heidät? Asiantuntijat sanovat: teknologia on jo saatavilla. Eräs äiti 
puhuu asian puolesta ja hän kertoo oman tarinansa meidän Melanie Michaelille. 

--Hei ihmiset, hyvää iltaa molemmille. On mahdollista, jos teillä on nelijalkainen perheenjäsen 
kotonanne, se on jo mikrosirutettu. Ja jos teknologia on jo olemassa, pelastaaksesi Fidon 
hätätapauksessa, mitäpä jos mikrosirutat lapsesi? No, sinä sanot: "Ei onnistu. En koskaan tee 
sellaista." Kuunnellaan erään äidin tarina.

-Ne ovat pisimmät sekunnit elämässäsi. Ja se on ehdoton paniikki. 

--Me olemme nähneet sen elokuvissa. Yhä uudelleen ja uudelleen: lapset ovat kadonneet. 

-Se on kauhistuttavaa.

--Stephanie Rodriquez Neelylle elämä on entistäkin kiireisempää: hänellä on neljä lasta mukaan 
lukien vastasyntynyt. Hän tietää, että vaarallisia tilanteita voi syntyä hetkessä. Ja niin kävi hänen 
kohdallaan.

-Jos se voi pelastaa lapseni, ei ole olemassa äärimmäisyyksiä. 

--Stephanien teini-ikäinen tytär on erityistä huolenpitoa tarvitseva lapsi: hänellä on tapana joutua 
kadoksiin ja luottaa vieraisiin. Juuri siitä syystä Stephanie on koko sydämestään toivottamassa 
tervetulleeksi mikrosirut - lapsen mikrosiruttaminen. 

-Pieni mikrosiru, riisinjyvän kokoinen, olisi voinut estää tragedian. Näin jälkikäteen ajatellen, uskon, 
että suurin osa vanhemmista olisi tehnyt sen. 

--Mutta Stephanie on vähemmistössä Tampa Bayn äitien ryhmässä. Muut äidit sanovat sitä liian 
"scifiksi" ja liian yksityisyyden suojaa loukkaavaksi. 

*Siinä laitetaan paristo lapseesi. Siinä laitetaan mikrosiru lapseesi. Ja missä tämä päättyy? 

--Teknologia, jolla lapsesi voidaan mikrosiruttaa, on ollut olemassa jo 1990-luvun alkupuolelta 
lähtien. Mutta asia ei ole saanut kannatusta. Onko kysymyksessä liian "scifi" asia sinulle?
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*Kyllä on.

--Hyvin tunnettu teknologia-asiantuntija Bostonista kertoo meille, että mikrosiruttaminen aiheuttaa 
vähän tai ei lainkaan terveysriskejä. Ja sellainen toimisi eräänlaisena viivakoodina.

+Ei ole epäilystäkään, että sellainen voi pelastaa hengen, yhdistää perheen, auttaa löytämään 
kadonneen Alzheimerin-tautia sairastavan potilaan.

-Olen aina sanonut ihmisille, kun sinusta tuntuu siltä, että teet parhaasi lastesi puolesta, et voi olla 
väärässä. 

--Ja ihmiset, tämä on sitä, mistä puhumme. Mikrosiru, en tiedä, näettekö sen kämmenelläni. Se on 
riisinjyvän kokoinen. Hyvin, hyvin, pieni. Ja asiantuntija, jota jututimme, kertoo, että viivakoodit 
tulivat markkinoille 1960-luvun loppupuolella. Ja tuolloin ihmiset ajattelivat, että tämä on aivan 
liian tunkeilevaa ja liian outoa ja nyt viivakoodit ovat niin osa arkipäiväämme, ettemme edes ajattele 
sitä enää. Asiantuntija sanoo, että tämä tulee tapahtumaan ennemmin tai myöhemmin.

---Sinä sanot, että teknologia on ollut olemassa jo 90-luvulta lähtien, mutta ovatko yritykset 
todellisuudessa kokeilleet asiaa - se on kokonaan toinen asia. 

--Kaksi on kokeillut. Kaksi yritystä on yrittänyt asiaa ja molemmat niistä lakkautettiin. He esittelivät 
asian julkisesti, mutta se ei onnistunut. Mutta voimme olla varmoja, että eräänä päivänä joku tekee 
läpimurron alalla ja tulemme näkemään mikrosirun jokaisessa. 

---Tuo on mielenkiintoista. Melanie Michael suorassa lähetyksessä Tampasta, kiitos raportoinnista. 

*** *** *** *** ***
Eräänä päivänä, joku tekee läpimurron asiassa. Ja tulemme näkemään mikrosirun jokaisessa. Tuo 
uutistenlukija profetoi juuri äskettäin. En tiedä, onko hän kristitty vai ei. En tiedä, onko hänellä 
Herran lahjoja vai ei. Luultavasti ei, koska hän vain puhuu. Mutta ajoittain, ihmiset voivat puhua 
tulevaisuuden tietämättä itse asiaa. Ja hän kirjaimellisesti juuri puhui pyhien kirjoitusten mukaisesti: 
eräänä päivänä jokainen pakotetaan ottamaan merkki oikeaan käteen tai otsaan.

Ja miten ymmärrämme asian juuri nyt, se tulee olemaan eräänlainen siru, rfid-siru. Se on jokin, joka 
voidaan injektoida käteesi tai otsassasi olevaan lihakseen silmiesi välissä. Se on minun teoriani: 
silmien väliin. Otsaan. Me tiedämme, että se tulee jompaan kumpaan oikeaan käteen tai otsaan. No 
ihmiset ovat sanoneet, on ihmisiä, joilla ei ole käsiä. On olemassa paljon ihmisiä, joilla ei ole käsiä - 
ruumiinjäseniä. Tiettyjä osia kehosta. Mutta heillä on otsa. Ja sekin on teoriani, jos sinulla ei ole 
käsiä, sinulla ei ole pakopaikkaa. Sinulla on otsa.

Ja se voidaan skannata ja se antaa sinulle mahdollisuuden tehdä ostoksia: voit ostaa ja myydä. Ja 
näin ollen elää. Elää. Ja me näimme vanhempien huolestumisen. Kysymyksessä on aina turvallisuus 
ja lapsen hyvinvointi. Ja sen varmistaminen, ettei lastani viedä tai kaapata ja lähtee harhailemaan ja 
joutuu kadoksiin. Se tulee olemaan turvallisuusominaisuus, joka injektoidaan lapseesi, jotta saat 
mielenrauhan. Ja tämä on sitä, mitä aina... He tuovat esille jonkinlaisen vetoomuksen, tiedättehän, 
turvallisuus, huolenpito, varmistaminen. 

Tämä tuli juuri tietoomme lehdistön kautta: "World Economic Forum: 'Rational Reasons' to 
Microchip Kids." Suomennos: World Economic Forum: 'Järkisyyt" lasten mikrosiruttamiseen. 
Kulunvalvontasirujen injektoiminen lapsiin on viimeisin esitys, jonka World Economic Forum on 
tuonut julkisuuteen tavoitteenaan normalisoida kyseinen toimintatapa. Pitäisikö minun injektoida 
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kulunvalvontasiru lapseeni? On olemassa vahvoja järkisyitä asian perusteluun, kuten turvallisuus. 
Voisitko oikeasti tehdä niin? Onko se jo liian äärimmäistä?

Kysymyksessä ei olekaan kuvitelma. Se on tulossa elävänä ja suoraan. Korkeammalta tasolta. Kuten 
sanomme: korkeammalta tasolta. Meidän ei enää tarvitse pelätä kaappausta, meidän ei enää tarvitse 
pelätä sieppausta. Meidän ei enää tarvitse pelätä, jos joudumme kadoksiin. Meidän ei enää tarvitse 
pelätä mitään noista asioista. Se antaa meille mielenrauhan ja antaa lapsellesi turvatakuun. 
Hankkikaa mikrosiru jo tänään! Ottakaa mikrosiru tänään. 

Me voimme katsoa videoita 70- tai 80-luvulta, kun jo puhuttiin tietyn tyyppisten teknologioiden 
kehittämisestä, jotka voidaan injektoida ihmisiin monitorointi-, kulunvalvonta- ja turvallisuussyistä. 
Ja nyt, kuten kuulimme tämän henkilön puhuvan videossa, hän sanoi sen olevan eräänlainen 
viivakoodi. Viivakoodin kaltainen. Ihon alla. Hyvin mielenkiintoista. Me puhuimme juuri "palm 
pay":stä, jossa ihmiset voivat näyttää kämmentään laitteeseen ja he voivat näin maksaa 
ruokaostoksensa. He voivat näin lainata kirjoja kirjastosta. He voivat ostaa tiettyjä tuotteita 
elintarvikeliikkeestä. Se on jo olemassa. 20, 30 vuotta sitten, nämä olivat kuvitelmia. Ne eivät olleet 
vielä kehittyneet siihen pisteeseen, missä olemme nyt.

Ja nyt, kirjaimellisesti, ne ovat jo olemassa. Ainakin tässä osavaltiossa - Californiassa. Uskon, että 
vuosina 2030-2060, he yrittävät toteuttaa tämän koko planeetalla. Se on tämä teknologia, jota 
käytämme ja jonka seurauksena, me emme enää tarvitse luottokorttia tai käteistä. Me vain 
heilautamme jotain ruumiinjäsentämme laitteen kohdalla ja teemme näin maksusuorituksen. Tämä ei 
tule olemaan vain Amazonin asia vaan se tulee laajenemaan. Sama asia tulee tapahtumaan 
biometristen maksusuoritusten kohdalla. Ja vielä tarkemmin: käsien kohdalla. Ja kuten sanoinkin, se 
tulee siirtymään otsaan. 

Jollain tavalla ja jotenkin, he tulevat esittelemään otsan paikkana, johon voidaan siirtää heidän 
teknologiaansa. Se on sinun valintasi: oikea käsi tai otsa. Kumman haluat? Minä näen merkit ja 
sirun ylistämisen. Hollywoodin mies- ja naisnäytteijät tulevat julkisuuteen ja alkavat kertomaan: 
meillä on siru. "Tiedättekö, tämä on paras asia ikinä..." Meidän ei enää tarvitse pitää mukana 
luottokorttia. Meidän ei enää tarvitse olla huolissamme, jos lompakko varastetaan. Se on kaikki 
sisällämme: identiteettimme, tunnuksemme, kykymme tehdä maksusuorituksia. Se on nyt 
sisällämme. Ja sinä voit tehdä samoin. Käy laitattamassa siru itseesi. 

Se tulee olemaan maailmanlaajuinen petos, joka koskee jokaista ja jonka kautta pedon merkki 
pakotetaan ihmisille. Pysykää hereillä. Pysykää tarkkaavaisina. Pitäkää silmänne auki. 

Seuraavaan kertaan. 
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