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On huhtikuu 2022, tämä on video numero 308, ja järkyttävä uutinen on se, että Suuri Nollaus ei ole 

enää vain painajainen meille ja toiveena pahimpien koskaan tunnettujen salaliittolaisten 

myrkyllisissä mielissä.

Suuri Nollaus on nyt pelottavan lähellä pelottavaa lopputulosta, jota olemme kaikki pelänneet. 

Elämme jo nyt sortavassa, rajoittavassa, digitaaliseen valvontaan perustuvassa valekommunistisessa

yhteiskunnassa, joka etenee nopeasti kohti yksilöllisyyden ja vapauden täydellistä puutetta.

Jokainen, joka kiistää tämän, on joko hyvin, hyvin tietämätön, hyvin, hyvin tyhmä tai ostettu ja 

maksettu ja osa painajaista. Useimmat ihmiset, yhteistyökumppanit, ovat kuolleet, mutta eivät vielä 

tajua sitä. Tämä on laksatiivinen video, jota en koskaan halunnut tehdä. Kaikki tapahtuu nyt hyvin 

nopeasti.

Jokainen, joka on yllättynyt hintojen noususta ja inflaation kiihtymisestä, ei ilmeisesti ole katsonut 

videoitani vuosi sitten. Lähes kaikki merkittävä, mitä meille tapahtuu, oli ennakoitavissa. Inflaatio 

ei muuten pysähdy 10 prosenttiin. Muistan ihmisten tarttuneen innolla asuntolainoihin 15 prosentin 

korolla. Jos se on sinusta pelottavaa, kuinka pahasti asiat ovat, kun inflaatio on 10 000 prosenttia? 

Mikään ei ole enää mahdotonta. Katsokaa Argentiinan historiaa. Inflaatio nousi 10 000 prosenttiin, 

ja nyt se näyttää asettuneen mukavasti 50 prosenttiin. Katsokaa Saksaa vajaa sata vuotta sitten ja 

nähkää, miten inflaatio sai aikaan todellisia poliittisia muutoksia.

Tällä videolla annan todisteita siitä, että Suuri Nollaus on paljon pidemmällä kuin useimmat ihmiset

ymmärtävät. Näytän, että kaikki, mitä on tapahtunut viimeisten kahden vuoden aikana - covid-

huijaus, nettonollahuijaus, pakotteet Venäjää vastaan, transsukupuolista sukupuolta koskeva kiista - 
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on osa suunnitelmaa, joka johtaa maailman suurimpaan taantumaan sitten 1930-luvun - kuten olen 

ennustanut pidempään kuin haluan muistaa - ja mahdollisesti pahempaankin. Venäjän dollarien 

saannin estäminen tulee maksamaan meille kaikille valtavia summia rahaa.

Uusi maailmanjärjestys on jo täällä. Me elämme siinä. Ja asiat pahenevat paljon, paljon pahemmiksi

tulevien kuukausien aikana, koska olemme nyt jo Suuren Nollauksen tappovaiheessa. Päätökset 

tehdään pienen lobbarien ja kultistien ryhmän toimesta tai niiden vaatimusten mukaisesti, jotka on 

manipuloitu edustamaan salaliittolaisten etuja - joko tietoisesti tai tyhmyydestä ja 

tietämättömyydestä johtuen. Meitä hallitsevat salaliittolaiset, jotka hallitsevat sellaisia ihmisiä, jotka

uskovat, että itsensä liimaaminen tiehen ambulanssien eteen on hyvä asia.

Maailma on täynnä ihmisiä, jotka luulevat, että ne meistä, jotka ovat huolissaan tapahtumista, ovat 

puolihulluja salaliittoteoreetikkoja. Outoa on kuitenkin se, että useimmat niistä ihmisistä, jotka 

pitävät meitä salaliittoteoreetikkoina, ovat itse huolissaan asioista, joita tapahtuu ja jotka ovat 

vaikuttaneet heihin. Ongelmana on se, että he eivät ole katsoneet kokonaiskuvaa - he eivät 

ymmärrä, että kaikki viime vuosina tapahtuneet huonot asiat liittyvät toisiinsa. Covid-19, ilmaston 

lämpeneminen, manipuloitu sota Venäjää vastaan, sota meitä vastaan, tarkoituksellisesti tuhottu 

maailmantalous, hintojen nousu, inflaatio - ne kaikki liittyvät toisiinsa.

Viattomat eivät ole osanneet yhdistää kahta ja kahta, osittain siksi, että heillä on ollut liian kiire 

huolehtia yksittäisistä uhkista, jotka kohdistuvat heidän jokapäiväiseen elämäänsä, osittain siksi, 

että heidän on vaikea uskoa, että kukaan voisi kuvitella yhtä pahaa juonta kuin se, joka on ollut 

käynnissä jo vuosia, osittain siksi, että he ovat naiiveja, kyseenalaistamattomia ja liian valmiita 

uskomaan sen, mitä täysin korruptoitunut valtavirran media heille kertoo, ja osittain siksi, että 

valtavirran media on alusta alkaen demonisoinut, valehdellut, sensuroinut, tukahduttanut ja 

vaientanut hyvin tehokkaasti ne meistä, jotka ovat kertoneet totuuden.

Sir Klaus Schwabista, jonka kuningatar Elisabet on lyönyt ritariksi salaliittoon liittyvistä 

palveluista, tulee täysin korruptoituneen maailmanhallituksen valitsematon kuningas. Schwabia, 

joka on 40-luvun roisto, tohtori Strangeloven, Ernst Blofeldin ja tohtori Mengelen risteytys, 

ympäröi joukko C-listan roistoja, salaliittolaisia ja julkkiksia.

Jos emme ole varovaisia, meitä tulevat hallitsemaan ne, joita pidän surullisina, säälittävinä, toisen 

luokan ihmisinä; sellaiset ihmiset kuin Fauci, Whitty, nuhjuiset pikku virkamiehet, ja Gates, Jeffrey 

Epsteinin ja BBC:n ystävä. Jos Epstein olisi vielä elossa, BBC antaisi hänelle keskusteluohjelman. 



Dolly Partonista ja Piers Morganista tulee yhteisiä tietämättömyydestä vastaavia maailmanlaajuisia 

ministereitä. Charles, yli 70-vuotias kaveri, joka tarvitsee apua aamiaismunan irrottamisessa ja 

hammastahnan laittamisessa harjaan, vastaa oikeutuksesta, ja William ja Kate, Stepfordin 

vaimopari, toimivat hänen avustajinaan. Kalifornian herttua ja herttuatar vastaavat epäilemättä 

valittamisesta ja murjottamisesta - ja he tekevät varmasti hyvää työtä.

Jos annamme näiden surkeiden ja säälittävien olentojen voittaa meidät, se on kuin Brasilian 

jalkapallojoukkue, jonka yksisääriset merirosvot, joilla on keripukki, lyövät maahan.

Olen varoittanut teitä kaksi vuotta siitä, että olemme sodassa omia hallituksiamme vastaan. 

Unohtakaa, mitä Ukrainassa on tapahtunut - se on tarkoituksellisesti järjestetty, jotta pääsisimme 

nopeammin maailmanlaajuiseen taantumaan, joka on suunnitelman seuraava vaihe - todella tärkeä 

sota on sota, jota hallitukset ympäri maailmaa käyvät meitä vastaan. Arvioin, että meillä on enintään

kahdeksan kuukautta jäljellä ennen kuin sota on hävitty.

Muuten, jos joku on huolissaan siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu, hänen on syytä vilkaista 

verkkosivustoni artikkeleita ja kysyä sitten itseltään, miksi kukaan tiedotusvälineissä ei ole 

huolissaan siitä, mitä Syyriassa tai Jemenissä tapahtuu, joissa sodissa on kuollut paljon enemmän 

ihmisiä. Vastaus on tietenkin se, että Venäjällä on öljyä ja kaasua ja että Venäjän vastaiset pakotteet 

ovat tuhonneet Venäjän talouden. Syyrian tai Jemenin vastaiset pakotteet olisivat olleet 

salaliittolaisten mielestä turhia.

Tiesittekö muuten, että Ukraina on ilmoittanut hiljaa, että se on ensimmäinen maa, joka toteuttaa 

Maailman Talousfoorumin Great Reset -hankkeen perustamalla sosiaalisen luoton sovelluksen, 

jossa yhdistyvät yleinen perustulo, digitaalinen henkilöllisyystodistus ja rokotepassi samaan 

sovellukseen? He luulivat olevansa kiireisiä pommien väistämisessä, mutta heillä oli aikaa perustaa 

Schwabia miellyttävä sovellus. Miksi muuten luulette salaliittolaisten palkitsevan heidät 

lähettämällä heille aseita ja rahaa? Miksi luulette, että teitä pyydetään lähettämään heille rahaa, 

panssarivaunuja, ampumatarvikkeita ja vanhoja puseroita? Niin, ja katsokaa Bidenia ja hänen 

poikaansa ja Ukrainaa. Siellä on ikäviä yllätyksiä.

En ole synkkä, en yritä pelotella teitä, en ole dramaattinen. Kerron teille totuuden. Jos luulette, että 

liioittelen, muistakaa, että olen ollut täysin tarkka kaikesta, mitä on tapahtunut. Vuonna 2004 

kirjoitin kirjan nimeltä "Miksi kaikki menee huonompaan suuntaan". Varoitin pakollisista 

rokotusohjelmista ja vanhuksiin kohdistuvista hyökkäyksistä yli kymmenen vuotta sitten. Vajaat 
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kaksi vuotta sitten varoitin digitaalisten valuuttojen vaarallisuudesta ja käteisen rahan kieltämisestä, 

DNR-ilmoitusten väärinkäytöstä sairaaloissa, hyödyttömien PCR-testien käytöstä DNA-näytteiden 

keräämiseen - joka kiellettiin, kunnes yritykset myönsivät myyvänsä keräämänsä DNA:n - ja 

lukitusten käytöstä miljoonien ihmisten tappamiseen maailmanlaajuisesti. Varoitin vuosi sitten, että 

elintarvikkeiden ja polttoaineiden hinnat nousisivat. Nykyään ne nousevat lähes päivittäin, ja 

pelkäänpä, että voitontavoittelua tapahtuu paljon. Ihmiset nauroivat, kun varoitin, että inflaatio ja 

korot nousisivat pilviin. Katsokaa, mitä nyt tapahtuu. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on nyt niin 

paljon velkaa, että maan velan korot ovat 83 miljardia puntaa vuodessa. Veronne menevät korkojen 

maksamiseen - pääomasta puhumattakaan.

Salaliittolaiset ovat noudattaneet pelikirjaa. He ovat käyttäneet aivopesua ja propagandaa 

vallatakseen maailman, eikä ole ollut vaikeaa selvittää, mitä seuraavaksi tulee. Sota on 

häikäilemätön, raaka propagandasota, jota käydään kommunististen tekniikoiden ja CIA:n ja 

Yhdysvaltain armeijan suunnittelemien psy-op-temppujen avulla. Olen tutkinut käsikirjoja 

nähdäkseni, mitä he tekevät ja mitä he suunnittelevat.

Kaksi vuotta sitten toimitin todisteita siitä, että jopa hallituksen neuvonantajat tiesivät, ettei covid 

ollut flunssaa pahempi. Vuonna 2020 toimitin todisteita covid-pistosten sivuvaikutuksista, kuten 

sydänlihastulehduksesta ja veritulpista. Aivastelijoilla oli hauskaa, mutta varoitukseni olivat täysin 

paikkansapitäviä.

Aina kun olen paljastanut lisää totuuksia, sensuuria on tiukennettu. Totuuden kertominen on nyt 

vakava rikos.

Minua on sensuroitu monta vuotta, mutta sensuuri on lisääntynyt dramaattisesti sen jälkeen, kun 

covid-huijaus alkoi vuoden 2020 alussa.

Wikipedia ja Google demonisoivat minut valheilla, ja kaikki valtamedia ja kustantajat ovat 

kieltäneet minut kokonaan. Minut on bannattu YouTubessa - joka jopa kielsi minulta pääsyn omalle 

sivustolleen - Facebookissa - joka kaksi vuotta sitten sanoi, että olen vaaraksi heidän yhteisölleen - 

Twitterissä, Linkedinissä ja jokaisessa muussa sosiaalisessa mediassa. Ne kaikki väittävät 

suosivansa sananvapautta, mutta tekevät päinvastoin. Ne sensuroivat, murskaavat ja poistavat 

alustojaan. Ne ovat vihollisia. Google ja YouTube on muuten asetettu punaiselle listalle lasten 

turvallisuuden vuoksi, koska ne vaarantavat lapsia sensuurillaan.



Kaikki nämä korruptoituneet sivustot ovat bannanneet minut pysyvästi sen yksinkertaisen rikoksen 

vuoksi, että olen kertonut totuuden ja ollut ehdottoman tarkka. Niiden väite, että ne edustavat 

sananvapautta, on kuin Wikipedia väittäisi olevansa tietosanakirja, vaikka mielestäni se on 

pikemminkin suojelukeino (anna toimittajalle rahaa, niin hän muuttaa merkinnän sen mukaisesti) tai

foorumi hallituksen valvomille valheille ja harhaanjohtamiselle. Royal Society of Arts erotti minut 

jäsenyydestään. Uskon, että BBC:n työntekijä oli valittanut, koska olin puhunut totta. Ymmärrän, 

että BBC:n mielestä se voi olla melko järkyttävää.

Tärkeiden totuuksien jakaminen covidista ja ilmaston lämpenemisestä voi saada sinut suuriin 

vaikeuksiin covid-hullujen ja väärän tiedon omaavien ja mielettömien ilmaston lämpenemisen 

alarmistien kanssa. Hallitukset väittävät seuranneensa tieteellistä tietoa, mutta se on tietysti valhe, 

joka on mittasuhteiltaan valtava, ja voin vain olettaa, että tiede on ollut paroni Münchausenin 

valvonnassa.

77. prikaati, CIA ja hallituksen sponsoroimat hakkerit kiertelevät internetissä ja levittävät valheita ja

solvauksia ja jopa tappouhkauksia kaikkialle, missä he näkevät nimeni. Eivät tietenkään vain 

minua.

Sosiaalisessa mediassa on väärennettyjä sivustoja nimelläni, ja vaikka alustoja ylläpitävät yritykset 

tietävät, että sivustot ovat väärennettyjä, ne eivät poista niitä. Minulla ei ole läsnäoloa sosiaalisessa 

mediassa. Kaikki nimelläni olevat sivut ovat väärennöksiä ja luultavasti 77. prikaatin tai CIA:n 

valvonnassa. Vihollinen on tahallisesti ja järjestelmällisesti tehnyt kaikkensa tuhotakseen elämäni.

Minulla on yhä verkkosivuni - joille laitan materiaalia joka päivä - ja Brand New Tube ja kanavat, 

joilla ihmiset ystävällisesti kopioivat videoitani. Mohammad Buttia ja Brand New Tubea 

painostettiin valtavasti kieltämään minut, ja niiden oli siirrettävä alustansa pois Yhdistyneestä 

kuningaskunnasta, jotta voisin jatkaa videoiden tekemistä täällä. Olen siitä ikuisesti kiitollinen. 

Hakkerit hyökkäävät verkkosivujani vastaan tuhansia kertoja kuukaudessa - joka kuukausi.

Miksi viranomaiset haluaisivat vaientaa minut, jos en kertoisi totuuksia, jotka he haluavat 

tukahduttaa? Miksi he eivät halua keskustella näistä asioista? Miksi BBC kieltäytyy avoimesti 

sallimasta keskustelua esimerkiksi rokotuksista?

Katsokaa tosiasioita tapahtuvista asioista.



Ensinnäkin, rokotus. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus myöntää nyt vihdoin avoimesti, että 

covidin - uudelleennimelletyn flunssan - oireet ovat samat kuin flunssan tai tavallisen flunssan. 

Mutta pakollisen rokotuksen uhka ei ole poistunut. Silti Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitus 

julkaisi raportin, joka osoittaa, että täysin rokotettujen osuus kaikista covid 19 -kuolemista on 92 

prosenttia. Kuolemantapausten määrä rokotettujen keskuudessa kasvaa, mutta rokottamattomien 

keskuudessa se vähenee. Kolminkertaisesti pistetyt kuolevat todennäköisimmin. He näyttävät 

sairastuvan hankittuun immuunipuutosoireyhtymään. Kuten vuosi sitten tai useampi vuosi sitten

ennustettiin, rokotusten on nyt osoitettu vaikuttavan haitallisesti immuunijärjestelmään - mikä tekee

rokotetuista alttiimpia infektioille ja syövälle. Minua halveksittiin ja minua vastaan hyökättiin, 

koska varoitin tästä. Kanadan luvut osoittavat, että kolminkertaisesti rokotetut kuolevat viisi kertaa 

todennäköisemmin syöpään kuin rokottamatta jätetyt. Yhdysvalloissa CDC:n luvut osoittavat, että 

rokotukset ovat tappaneet 61 000 25-44-vuotiasta ihmistä. Se on 3 000 enemmän kuin Vietnamin 

sodassa kuolleiden amerikkalaisten määrä ja yli kymmenen kertaa enemmän kuin Ukrainassa 

kuolleiden määrä. Vakuutusalan asiantuntijat odottavat, että millenniaalien keskuudessa on 84 

prosenttia enemmän kuolemantapauksia. Saksalainen vakuutustietokanta, johon kuuluu 11 

miljoonaa ihmistä, osoittaa, että sairaudet ovat lisääntyneet valtavasti pistosten seurauksena. 

Amerikkalaiset luvut osoittavat, että covid-rokotukset ovat lisänneet keskenmenoja 1 517 

prosentilla, jos ne on annettu raskauden aikana. Luvut ovat kaikki verkossa, mutta niitä ei kannata 

odottaa näkevänsä BBC:n sivustolla, jolla on yhtä paljon yhteyttä todellisuuteen kuin Dr. Whon 

juonella.

 

Yhdistyneen kuningaskunnan ostetut ja maksetut lääkärit rikastuvat nyt pistämällä viisivuotiaita 

lapsia myrkyllä. Yhdysvalloissa 800 000 5-11-vuotiasta lasta, jotka saivat covid-19-rokotteen, 

joutui jäämään pois koulusta, kun he kärsivät vakavista sivuvaikutuksista. Lisäksi oli 

kuolemantapauksia, jotka johtuivat rokotteesta, joka ei tee sitä, mitä väitetään. Yhdistyneessä 

Kuningaskunnassa lääkärit saavat ylimääräistä verirahaa lasten pistämisestä. Nyt kun 5-vuotiaille 

tarkoitettu covid-rokote on lisätty annettavien rokotteiden joukkoon, he tietysti jatkavat 

rokottamista ja lisäävät covid-rokotteen aikatauluun. Kukaan ei ole koskaan vaivautunut 

selvittämään, miten nämä rokotteet vaikuttavat toisiinsa tai mitä vahinkoa ne aiheuttavat 

immuunijärjestelmälle. Tutustukaa rokotteita käsittelevään kirjaani - sen nimi on Kuka tahansa, 

joka väittää rokotteiden olevan turvallisia ja tehokkaita, valehtelee. Kaikki siinä oleva on täysin 

totta, eikä kukaan väittele sen pelottavasta sisällöstä. BBC on tietysti kieltänyt kirjan ja minut - ja 

muut valtavirran tiedotusvälineet.

Kansanedustaja, joka uskalsi nousta parlamentin alahuoneessa ja mainita rokotteiden aiheuttamat 
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vahingot, huudettiin alas nopeammin kuin jos hän olisi sanonut, että naisen paikka on kotona 

lämmittämässä miehensä tossuja. Samanlaista on tapahtunut Amerikassa. Kuka tahansa, missä 

tahansa maailmassa, joka siteeraa oman hallituksensa lukuja, tuomitaan salaliittoteoreetikoksi ja 

rokotevastaiseksi. Hyökkäysartikkelit ovat naiivien ja tietämättömien toimittajien kirjoittamia, jotka

eivät tiedä mitään ja jotka eivät koskaan uskalla keskustella tietämättömyydestään.

Maailman terveysjärjestö ehdottaa uutta pandemiasopimusta, joka antaa sille vallan pakottaa 

valtioita ja niiden kansalaisia tekemään niin kuin niille sanotaan. Se on maailmanhallituksen alku. 

Pakolliset rokotusohjelmat seuraavat. Ja itsestään leviävät rokotteet ovat tulossa.

Kiina on sulkenut lähes kaiken siinä järjettömässä uskossa, että se voi pysyvästi hävittää uudelleen 

nimitetyn influenssan. Kukaan ei voi olla niin tyhmä, että uskoisi niin. Se on kaikki osa tuhoa, jonka

avulla he voivat saattaa loppuun suuren nollauksen. Kiina on elintärkeä osa globaalia 

toimitusketjua. Hyvästi sille.

Ja sitten on tietysti vielä "long covid". Se on yksi tärkeimmistä syistä siihen, ettei mitään saada enää

aikaan. Kuukausi tai pari sitten Yhdistyneessä Kuningaskunnassa oli yli miljoona ihmistä poissa 

työelämästä pitkäaikaisen sairauden vuoksi - kaksi kolmasosaa heistä oli ollut poissa työelämästä 

yli vuoden. Nyt määrä lähestyy nopeasti kahta miljoonaa. Todisteet osoittavat kuitenkin, että pitkä 

pitkä covid on psykologinen sairaus, ei fyysinen ongelma. Se on yhdistelmä luulosairautta ja 

sairaaksi tekeytymistä, mutta hallitukset edistävät sitä voimakkaasti, koska se on erinomainen tapa 

tuhota talouksia kaikkialla maailmassa. Kummallista kyllä, pitkä covid näyttää olevan harvinaista 

itsenäisten ammatinharjoittajien keskuudessa, mutta yleistä valtion työntekijöiden ja neuvoston 

henkilökunnan keskuudessa. Veikkaan, että se on yleisintä pistoksen saaneiden idioottien 

keskuudessa.

Muistakaa: tutkimukset ovat osoittaneet, että pitkä kovi ei ole fyysinen sairaus - se on psykologinen 

ongelma. Hallitukset ovat luoneet ja edistäneet pitkää koviidia, koska se on loistava tapa pilata 

talous ja aiheuttaa yhä syvempi taantuma. Se on myös hyvä tapa peittää myrkyllisten covid-

rokotusten aiheuttamat vahingot. Paradoksaalista kyllä, pitkän covidin edistäminen rohkaisee yhä 

useampia ihmisiä ottamaan pistoksen, koska he uskovat, että pistos estää heitä saamasta pitkää 

covidia. Poliitikot, toimittajat ja itseoikeutetut faktantarkistajat eivät vaivaudu tarkkaan 

tutkimukseen silloin, kun se on epämukavaa - ja nykyään se on aina niin.

Toiseksi, ajatellaanpa ilmaston lämpenemishuijausta. Ainoa lämmin asia tässä hölynpölyssä on 



pseudotieteilijöiden, kierojen poliitikkojen ja kierojen toimittajien tuottama kuuma ilma. Kuten 

covid, myös ilmaston lämpeneminen perustuu jälleen kerran väärennettyyn tieteeseen, josta 

poliitikot ja toimittajat eivät halua keskustella julkisesti. Huijausta ajavat tietävät, ettei heillä ole 

tiedettä, joka tukisi heidän absurdeja väitteitään - ilmaston lämpeneminen johtaa meidät absurdiin 

nettonollapisteeseen ja miljardien ihmisten kuolemaan. Kierrätyshuijaus ei muuten koskaan ollut 

muuta kuin harjoitus pakotetusta sääntöjen noudattamisesta. Olen aina kieltäytynyt pelaamasta 

kierrätyspeliä - aivan kuten en maksa BBC:n lupamaksua.

Ilmaston lämpenemishuijaus antaa heille mahdollisuuden päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja 

korvata ne vedyllä - joka valmistetaan fossiilisten polttoaineiden avulla; päästä eroon bensiini- ja 

dieselautoista ja korvata ne sähköautoilla, jotka ovat huonompia ympäristölle ja joissa käytetään 

sähköä, joka on tuotettu öljyllä ja kaasulla, ja puita, jotka on pilkottu pelleteiksi, jotka on tuotu 

maahan ja poltettu hiilen sijasta. Ja se antaa heille tekosyyn pakottaa 15 miljoonaa Yhdistyneen 

kuningaskunnan asunnonomistajaa tekemään niin massiivisia ja tuhoisan kalliita muutoksia 

koteihinsa, että ainoa käytännöllinen ratkaisu on purkaa täysin hyviä, vankkoja koteja. Kodittomat 

pakotetaan uusiin, pieniin pahvisiin asuntoihin hyväksytyissä kaupunkien keskustoissa. Ettekö usko 

minua? Katsokaa itse. Kaikki tapahtuu. Ja jokaiseen uuteen asuntoon on asennettu älymittari. Jos 

sinulla ei ole älymittaria, joudut maksamaan sähköstäsi huippuhintoja. Uskokaa minua, se tapahtuu 

jo nyt.

Kolmanneksi, sota Ukrainassa.

Sodan laukaisi räikeästi NATO, ja maailma otti asianmukaisesti käyttöön täysin järjettömät 

pakotteet Venäjää vastaan, ja nämä pakotteet ovat tarkoituksellisesti ja ennustettavasti tuhonneet 

talouksia kaikkialla, nostaneet öljyn, kaasun ja elintarvikkeiden hintoja ja aiheuttaneet pulaa, joka 

johtaa satojen miljoonien ihmisten kuolemaan Afrikassa ja Aasiassa. Jos se ei ole kansanmurha, 

tarvitsemme sille uuden sanan. Lannoitteiden hinnat ovat nelinkertaistuneet hetkessä ja ovat nyt 

korkeimmalla tasollaan koskaan. Afrikka on 70 %  riippuvainen lannoitteistaan Venäjästä, joten 

pakotteet käyttöön ottaneet poliitikot tappavat tuhat kertaa enemmän ihmisiä kuin Putin.

Ai niin, ja muuten, venäläisen kaasun sijasta Yhdistynyt kuningaskunta ja Eurooppa tuovat nyt 

kaasua Yhdysvalloista - kaasua, joka on tuotettu saastuttavalla fracking-tekniikalla. Ja Puola ja 

Kiina korvaavat puuttuvan kaasunsa hiilellä. Tuloksena on, että hiilen vuotuinen kulutus on noin 8,5

miljardia tonnia - luku, joka ei ole juuri liikkunut vuosiin.



Neljänneksi, talouden tuhoaminen pakotteiden, järjettömän pitkän covidin, tappavien pistosten, 

miljartien puntien covid-huijauksen seurauksena syntyneiden massiivisten velkojen ja ilmaston 

lämpenemishuijauksen ilkeän hölynpölyn seurauksena johtaa massiiviseen maailmanlaajuiseen 

taantumaan - paljon suurempaan kuin 1930-luvun taantuma. Lontoossa järjestetty covid-

rokotefestivaali maksoi 500 puntaa jokaisesta annetusta rokotteesta. Mikä törkeää rahan tuhlaus. 

Jopa Maailmanpankki, paha organisaatio, on varoittanut, että Ukrainan sota ja pakotteet hidastavat 

kasvua ja lisäävät köyhyyttä. Kukaan hallituksessa tai tiedotusvälineissä ei välitä.

Se kaikki on tietysti tarkoituksellista. Miljoonat menettävät työpaikkansa eivätkä enää koskaan saa 

työtä. Pelkästään viime vuonna Yhdistyneessä Kuningaskunnassa sulkeutui 17 000 ketjumyymälää, 

eivätkä ne koskaan aukea uudelleen. Walesissa jo kokeiltavana oleva perustulojärjestelmä leviää, ja 

keski- ja työväenluokka katoaa ja tilalle tulevat unohdettujen ja sorrettujen kuhnurien armeijat. 

Maailmankauppa ja globalisaatio ovat pian menneisyyttä. Yhdistynyt kuningaskunta kärsii 

enemmän kuin useimmat muut maat.

Ja kiitos tuon ilkeän Kanadan Trudeaun, säästönne eivät ole turvassa. Sana distrain (ulosmitata) on 

nyt muodissa. Se tarkoittaa, että hallituksella on oikeus varastaa omaisuutenne ja sulkea 

pankkitilinne, jos uskallatte puhua ja jakaa totuuden.

Hinnat nousevat ja nousevat edelleen.

Britannian liittokansleri Rishi Sunak, joka saa palkintoni yhtenä Britannian pahimmista miehistä 

eläkeläisten huonosta kohtelustaan ja vaimonsa omituisesta suhtautumisesta veroihin ja pakotteisiin,

on tehnyt enemmän kuin oman osansa saadakseen paikan maailmanhallituksessa. Asuntolainojen 

korot nousevat, bensiinikauppiaat tekevät voittoa, kotitalouksien energian hinnat nousevat 

käsittämättömän korkeiksi, elintarvikkeiden inflaatio nousi viime kuussa yli 5 prosenttia, lomista ja 

matkoista ei ole pian enää kuin muisto, vaatteet ja kengät nousivat 8,8 prosenttia, pubien ja 

ravintoloiden hinnat ovat pian ylivoimaisia ihmisille, joita ei kutsuta Sunakiksi ja jotka eivät nauti 

rikkaan appiukon taloudellisista iloista ja monista fiksuista neuvoista perheen verolaskun 

leikkaamiseksi, kunnallisverot nousevat yhtä nopeasti, kuin palvelut heikkenevät, junalippujen 

hinnat nousevat tänä vuonna keskimäärin 9,8 prosenttia, postimerkit nousivat yli 10 prosenttia, 

huonekalujen hinnat nousivat 9,2 prosenttia ja tilaukset nousevat kaikkialla. Saksassa puhutaan 

säännöstelystä, ja jos ette ole Saksassa, siitä puhutaan pian teidänkin kohdallanne. Tehtaat suljetaan.

Katuvalot sammuvat. Samaan aikaan kun kansanedustajat nauttivat valtavista palkankorotuksista, 

me eläkeläiset emme saa hallituksen lupaamaa palkankorotusta. Sunak on eläkeläisille 



vaarallisempi kuin midatsolaami.

Ja jokaisella, joka toivoi voivansa täydentää surkeaa valtioneläkettään omilla sijoituksillaan tai 

eläkerahastollaan, on huono tuuri. Ihmiset, jotka hallitsevat suuria sijoitus- ja eläkeyhtiöitä, joilla on

yli 22 biljoonan dollarin varat, tekevät päätöksiä, jotka eivät perustu sijoituslogiikkaan vaan 

moraalisiin arvoihinsa. Niinpä he myyvät (tai kieltäytyvät sijoittamasta niihin) yhtiöitä, joita he 

pitävät jollain tavalla epäeettisinä - esimerkiksi öljy- tai kaivosyhtiöitä. Eivätkä he suostu 

sijoittamaan edes yrityksiin, jotka myyvät bensiiniä. Tämä hölynpöly ei rajoitu vain niin sanottuihin

eettisiin sijoitusrahastoihin. Nämä valtavasti ylipalkatut sijoitusjohtajat tuhoavat vakaasti eläkkeitä 

ja sijoituksia ja auttavat köyhdyttämään kaikkia muita paitsi itseään.

Sattumaa? Huonoa tuuria, että kaikki tapahtuu yhtä aikaa?

Jos ajattelette niin, teidän on liityttävä yleislääkärinne jonoon, otettava uusintaresepti ja jatkettava 

tablettien ottamista.

Viidenneksi käteisen katoaminen kiihtyy. Toinen yhteensattuma? Tuskin. Typeriä maskejansa 

edelleen käyttävien vähä-älyisten yhteistyökumppaneiden innostuksen ansiosta käteistä ottavia 

kauppoja on nyt vähemmän. On lähes mahdotonta ostaa bensiiniä tai dieseliä ilman muovia. 

Kollaboraattorit rakastavat pieniä korttejaan, koska eivät näe, mihin se johtaa. Ja kuten varoitin 

viime vuonna, Englannin keskuspankki on ottamassa käyttöön oman versionsa bitcoinista. Mutta 

tämä on erityinen. Se kaikki on osa digitaalisen valuutan maailmaa ja digitaalista 

henkilöllisyystodistusta, jota meille pakotetaan. He aikovat korjata väärennetyn valuutan niin, että 

sillä ei voi ostaa viinaa, jos on alkoholisti, sillä ei voi ostaa suklaata, jos on ylipainoinen, sillä ei voi 

ostaa nopeita autoja tai kilpapyöriä, eikä sillä voi ostaa mitään, jos on huono ihminen. Niin, ja 

digitaalisen valuutan avulla sinun on hyvin helppo maksaa kaikki verosi ja yleishyödylliset velkasi, 

koska he vain auttavat itseään kaikkeen, mitä haluavat.

Kuka on paha ihminen? Jokainen, jolla ei ota piikkiä tai maskia. Jokainen, joka katsoo tämän 

videon. Ja he tietysti tietävät, että katsot sitä.

Ja pelkäänpä, että nyt on liian myöhäistä lopettaa - joten voitte yhtä hyvin jatkaa katsomista.

Maskista puheen ollen, näittekö, että Yhdistyneen Kuningaskunnan terveysturvaviraston johtaja 



tohtori Jenny Harries sanoo käyttävänsä maskia kaupoissa ja junissa. Tämä on outoa, koska 

maaliskuussa 2020 toinen tohtori Jenny Harries, joka oli tuolloin apulaisylilääkäri, varoitti, että on 

mahdollista vangita virus maskiin ja alkaa hengittää sitä sisään. Kyseinen tohtori Jenny Harries 

sanoi, että maskin käyttäminen ei ole hyvä idea.

Kuudenneksi katsokaa, mitä terveydenhuollolle on tapahtunut. Byrokraatteja, jotka hallitsevat 

terveydenhuoltoa ikään kuin omistaisivat sen, ohjaa viha ja halveksunta meitä kohtaan. Yhdistyneen

kuningaskunnan terveydenhuollossa on enemmän byrokraatteja kuin sairaanhoitajia ja sänkyjä. 

Heillä on useimmiten kallis yksityinen sairausvakuutus.

Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ei ole käytännössä lainkaan yleislääkäripalvelua. Lääkärit pitävät 

kiinni siitä, että hoitoa annetaan puhelimitse, vaikka sen on kiistatta osoitettu olevan vaarallista. 

Siksi ambulanssipalvelu ei pysty selviytymään - ja ihmiset odottavat ambulanssia tuntikausia. 

Tämän vuoksi onnettomuus- ja päivystysosastojen odotusaikoja ei enää mitata, kun ne ylittävät 

yhdeksän tuntia. Sen vuoksi yli 12 miljoonaa ihmistä on joutunut tai joutuu pian kiireellisten 

sairauksien jonotuslistoille, ja siksi heitä ei todennäköisesti koskaan tutkita, röntgenkuvata tai 

hoideta. Siksi kuolemantapausten määrä on noussut huimasti. Terveydenhuolto on paljon 

huonompaa kuin 1950-luvulla. Hoitamattoman sepsiksen aiheuttamat kuolemantapaukset ovat 

kasvussa. Sairaalahenkilökunta käyttää maskeja ja noudattaa sosiaalista etäisyyttä, mutta sairaalat 

ovat likaisempia kuin koskaan. Kävin yhdessä Walesissa ja pyyhin jalkani poistuessani. Tyypin 2 

diabetesta hoidetaan lääkkeillä ruokavalion sijaan, koska se on nopeampaa ja helpompaa - vaikka se

on vaarallisempaa ja kalliimpaa. Sairaanhoitajat saavat määrätä lääkkeitä. Hoitoavustajat, joilla on 

vain vähän tai ei lainkaan koulutusta, ovat ottaneet hoitaakseen työtä, jota sairaanhoitajien pitäisi 

tehdä, koska sairaanhoitajat tekevät asioita, joita lääkärien pitäisi tehdä. Yleislääkärin vastaanotosta 

aletaan pian periä maksuja, koska useimmat perhelääkärit tienasivat niin paljon rahaa 

rokottamisesta, että verosyistä he tekevät kolmepäiväistä työviikkoa.

Älkääkä luulko, että asiat paranevat. Ennen valepandemiaa Yhdistyneen Kuningaskunnan ministerit

lupasivat nopeuttaa syöpädiagnoosien tekemistä, jotta Britannia saisi kiinni muun maailman 

etumatkaa. Mutta siitä on luovuttu. Kansanedustajat ovat varoittaneet, että vain puolet 

syöpäpotilaista diagnosoidaan ensimmäisessä tai toisessa vaiheessa. He sanovat, että tilanne 

pahenee entisestään.

Seitsemänneksi, katsokaa koulutusta. Luku- ja laskutaidon taso on teini-ikäisten keskuudessa 



kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Suurin osa koulunsa päättävistä ei osaa laskea yhteen ilman 

laskinta eikä lukea tai kirjoittaa omaa kieltään sujuvasti. Myös mielenterveysongelmien esiintyvyys 

kaikenikäisten lasten keskuudessa on kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Jos luulette, että tämä 

kaikki on edelleen sattumaa, jatkakaa tablettien ottamista. Koulujen opettajat ja heidän 

ammattiliittonsa tekivät yhteistyötä maan koulutusjärjestelmän tuhoamiseksi sulkemalla 

tarpeettomasti kouluja ja vaatimalla, että lapsia vahingoitetaan tappavilla ja hyödyttömillä 

maskeilla. Ennätysmäärä lapsia ohjataan nyt hoitoon vakavien mielenterveysongelmien vuoksi. Jos 

he ovat onnekkaita, he saattavat saada ajan tapaamiseen 10 tai 15 vuoden kuluttua. Toivottavasti 

ette luule, että vitsailen. OFSTEDin virallinen raportti paljasti, miten covid-19-politiikka on 

tuhonnut lasten elämän ja haitannut heidän kehitystään. Opettajat, lääkärit, sosiaalityöntekijät ja 

poliitikot pitäisi pidättää. Mutta ketään ei rangaista. Elämme nyt Schwabin sääntöjen mukaan.

Kahdeksanneksi, olisitte voinut ajatella, että kirkot olisivat voineet tarjota jonkinlaista lohtua. Ei 

yhtään mitään. Sekä Canterburyn arkkipiispa että paavi tarvitsevat kenkää ja lukkojen taakse. He 

ovat pettäneet ihmiset, joista heidän pitäisi huolehtia. Kirkkojen sulkeminen ja hengellisen 

lohdutuksen poistaminen aikana, jolloin ihmiset tarvitsivat sitä eniten, ei ollut vain tarpeetonta ja 

pelkurimaista - mielestäni se oli pahuutta. Perinteisen uskonnon katoaminen oli tietenkin osa 

suunnitelmaa. Katsokaa tätä. Katso YK:n suunnitelmat Krislamia varten. Löydätte Tony Blairin 

jostain sieltä. He eivät vaivaudu pitämään mitään siitä salassa.

Yhdeksänneksi, maahanmuuton lisääntyminen on osa yleistä suunnitelmaa kulttuurien 

homogenisoimiseksi ja kansallisten identiteettien tuhoamiseksi. Katsokaa tuota. Se kaikki kuuluu 

suunnitelmaan, ja vihollisen mielestä se sujuu hyvin.

Kymmenenneksi: ne, jotka luulevat, että transsukupuolisten kiista on yksittäinen ongelma, eivät ole 

vieläkään heränneet kunnolla. Hämmennystä on kaikkialla, mutta on selvää, että naisurheilulla ei 

ole minkäänlaista tulevaisuutta. En välitä siitä, mitä Johnson on sanonut - transsukupuoliset 

urheilijat ovat tulevaisuus, koska salaliittolaiset ovat valinneet meille sellaisen tulevaisuuden. 

Tsekkaa se. Sillä välin kaikki kärsivät. Metaversumin perusperiaate on, että ihmiset voivat valita, 

keitä he haluavat olla. Tämä kaikki on osa Suurta Nollausta: tuhota perheet ja perinteiset oikeudet ja

vapaudet. Transsukupuolista pyöräilijää ahdisteltiin ja demonisoitiin, ja häneltä evättiin lupa 

osallistua kilpailuun, vaikka hän oli toimittanut lääketieteelliset todisteet siitä, että hän oli 

kelvollinen. Naiset, jotka taistelevat yhden sukupuolen puolesta, ovat häviämässä taistelua. Heidän 



ainoa toivonsa on tulla diskreditoiduiksi salaliittoteoreetikoiksi, liittyä meihin ja taistella 

salaliittolaisia vastaan.

Yhdenneksitoista, jos luulette, että Black Lives Matter on toinen erillinen asia, olette jälleen 

väärässä. Patsaista ja historiasta eroon pääseminen on kaikki osa salaliittolaisten suunnitelmaa 

poistaa kansalliset identiteetit. Jos mielenosoittajat todella välittäisivät mustien hengestä, he 

taistelisivat nälänhädän ja joukkokuoleman lopettamiseksi Afrikassa. Kuinka moni idioottimaisista 

urheilijoista, jotka polvistuvat ennen otteluita, on edes tietoinen siitä, että miljoonat lapset kuolivat 

nälkään viimeisten kahden vuoden aikana tapahtuneiden tapahtumien vuoksi? Rasismi ja seksismi 

ovat nyt juurtuneet yhteiskuntaamme - mutta eivät niin kuin luulisi. Valkoisia miehiä ei nykyään 

edes harkita huipputehtäviin.

Kahdenneksitoista, on olemassa peruutuskulttuurin hölynpöly, jota vasemmistohullut käyttävät 

totuudenpuhujien hiljentämiseen. He väittävät, että jokaisen, joka vastustaa heidän valheitaan 

covidista, ilmastonmuutoksesta ja niin edelleen, on oltava äärioikeistolainen. Katsokaa, mitä 

mediassa tapahtuu. Epäilen, että BBC, jolla on taloudellisia yhteyksiä huonoon maineeseen 

joutuneeseen Bill Gatesiin, ei ole lähettänyt totuutta vuosiin. Mielestäni koko korruptoitunut 

organisaatio levittää petoksia, väärää tietoa ja valheita luottavaisille ja hyväuskoisille.

Koko valtamedia on ostettu miljoonilla dollareilla ja punnilla. Meidän rahoillamme tietenkin. 

Katsokaa tätä. Vuosia sitten he antoivat potkut kaikille kokeneille toimittajille ja toivat tilalle satoja 

vasemmistolaisia lumihiutaleita, jotka olivat niin tyhmiä, ahneita ja kiihkoilevia, että heidät oli 

helppo lahjoa. BBC rekrytoi gaziljoona todella typerää Guardiania lukevaa kommunistia 

korvaamaan kunnon toimittajia. Kukaan BBC:llä, ITV:llä, Skyllä tai millään muulla valtavirran tv- 

tai radiokanavalla ei uskalla lähettää totuutta. Olen haastanut heitä kaksi vuotta. Hiljaisuus. He ovat 

ennakkoluuloisia ja kieroutuneita. Ei rehellisyyttä eikä sisua. He kieltäytyvät jyrkästi 

keskustelemasta rokotuksista, ilmastonmuutoksesta tai mistään suuresta asiasta. Miksi? Jos he 

uskoisivat siihen, mitä sanovat, he varmasti haluaisivat todistaa olevansa oikeassa kansallisessa, 

suorassa verkkokeskustelussa.

Medialääkärit ympäri maailmaa ovat tienanneet paljon rahaa valheiden levittämisellä. Kuka 

tahansa, jolla on tohtorin tutkinto jostakin aiheesta, kutsuu itseään tohtoriksi ja tienaa paljon rahaa.

Huijareita on kaikkialla - he voivat nyt ladata älypuhelimiinsa sovelluksen, jota he voivat käyttää 



nopeusvalvontakamerana. Toivon, että ne, jotka sitä käyttävät, oppivat kiillottamaan saappaansa ja 

naksuttamaan kantapäitään.

Nykyään kaikki veronmaksajille työskentelevät - virkamiehet, lähetystoiminnan harjoittajat, 

toimittajat, opettajat, lääkärit ja muut - työskentelevät kotoa käsin, piileskelevät kaapeissa, ovat 

lakossa tai nauttivat pitkistä lepotauoista ja odottavat kesää rannalla.

Kaikki, mitä he tekevät, on yksilöllisyyden, oikeuksien ja vapauden vastaista. On elintärkeää 

muistaa, että nämä eivät ole erillisiä politiikkoja - ne ovat eri lonkeroita mustekalassa, joka haluaa 

tukehduttaa meidät, murskata meistä elämän ja hengen. Saksalaisilla on sille sana - 

schlimmbesserung - niin sanotut parannukset, jotka pahentavat asioita. Tämä on schlimmbesserung 

steroideilla, johon on lisätty pähkinöitä ja tuplasti kermavaahtoa.

Jos haluamme selvitä hengissä, meidän on valmistauduttava pysyvään vallankumoukseen, 

taisteltava kovasti pysäyttääksemme sen, mitä on jo tapahtumassa, ja kääntääksemme tapahtuneen 

ja pysäyttääksemme sen, mitä tulee tapahtumaan. Ja toiseksi meidän on nyt alettava valmistautua 

siihen, miten aiomme elää uudessa maailmassa olematta osa sitä. Jos emme voita loppusyksyyn 

mennessä, meille jää jäljelle vain toinen vaihtoehto.

Ja meidän on muistettava, että jos meitä sorretaan ja demonisoidaan, meidän on tehtävä jotain 

oikein. Jättäkää huomiotta häiriötekijät ja sivuseikat ja keskittykää yhteen, suureen asiaan: Suuri 

Nollaus on täällä. Uusi maailmanjärjestys ei ole tulossa - se on saapunut. Te elätte siinä.

Meidän taistelumme on oikeudenmukainen. Meillä on Robin Hood ja Sir Garwain taistelemassa 

kanssamme. Meidän asiamme on oikeudenmukainen ja kunniallinen. Me olemme hyviä tyyppejä. 

Honi soit qui mal y pense.

Mitä me siis teemme?

Levitä viestiä. Jaa tämä video, jonka kirjoittaminen ja nauhoittaminen on vienyt kaiken energiani. 

Jaa sitä, kunnes se kuluu loppuun. Käykää joka päivä verkkosivuillani ja jakakaa materiaalia. 

Kaikki on vapaasti ladattavissa ja jaettavissa. Siellä on uutta materiaalia joka arkipäivä.



Boikotoikaa vihollista. Tehkää se laillisesti, mutta älkää antako rahaa BBC:lle - joka on tähän 

mennessä käyttänyt yli 80 miljoonaa puntaa Eastendersin uusiin lavasteisiin. Älkää tilatko Skyta. 

Älä käytä YouTubea tai Googlea - on muitakin hakukoneita - älä käytä Twitteriä tai Linkediniä. Tai 

jos niitä on pakko käyttää, muistakaa, että ne eivät ole meidän puolellamme. Ne tukahduttavat 

sananvapauden. Sitä he tekevät. He poistavat totuudenpuhujien alustan. 

Muistakaa, että yhteistyökumppanit ovat vihollinen. Maskien käyttäjät ovat vihollinen. Valittajat 

ovat vihollinen, koska he ovat häiriötekijöitä. Puhukaa heille. Selittäkää heille totuus. Mutta 

muistakaa, että he ovat tyhmiä ihmisiä: teidän on pidettävä asiat yksinkertaisina.

Jos sinulla on velkoja, yritä maksaa ne pois äläkä ota uusia velkoja, joihin sinulla ei olisi varaa, jos 

korot nousisivat. Pidä kiinni käteismaksuista niin usein kuin mahdollista. Jos kauppa ei ota vastaan 

käteistä - kävele ulos, kunnes löydät paikan, jossa käteistä otetaan vastaan. Etsi Awakened Pages 

-sivuilta kauppoja ja yrityksiä, joita voit tukea. Katso standinthepark-sivustolta lisätietoja siitä, 

miten voit tavata samanhenkisiä ihmisiä. Tilaa Light-lehti pitämään yhteyttä. Ryhdy niiden 

jakelijaksi.

Käy sanomalehtien verkkosivuilla ja kerro ihmisille totuus. Pyydä heitä katsomaan tämä video. 

Pilkkaa niitä, jotka ovat ilmeisesti 77. prikaati. Pilkkaa omahyväisiä ja tekopyhiä. Tämä on sotaa, ja 

inhoan kertoa teille, mutta me häviämme. Jos näette BBC:n tai jonkin muun lähetystoiminnan 

harjoittajan olevan ennakkoluuloinen, tehkää virallinen valitus. Tehkää valituksia sanomalehdistä, 

jotka vääristelevät totuutta. Ilmoittakaa lääkäreistä, jotka valehtelevat covidista ja rokotuksista. 

Valittakaa heistä GMC:lle.

Varautukaa polttoaine- ja elintarvikepulaan. Valmistautukaa hinnankorotuksiin kaikilla elämänne 

osa-alueilla.

Kiitos, että katsoitte vanhaa miestä tuolissa. Tilatkaa kanavani Brand New Tubessa ja levittäkää 

videoitani muille alustoille, kuten Bitchuteen. Kiitokseni kaikille, jotka tekevät näin. Tehkää myös 

käännöksiä. Laittakaa huviksenne videoitani YouTubeen ja katsokaa, kuinka kauan ne kestävät.



Tiedoksi, että tätä kanavaa ei ole rahoitettu - yksikään videoni ei ole koskaan ollut, koska en halua 

mainoksia videoihini. Videoissa tai sivustoilla ei ole mainoksia, ei sponsoreita eikä rahapyyntöjä. 

Olisin käyttänyt kaiken vain jäätelöön.

Kiitos BNT:lle ja Muhammad Buttille alustasta.

Älkää unohtako katsoa ystäväni tohtori Colin Barronin hämmästyttäviä videoita, jotka ovat aina 

asiaankuuluvia ja aina viihdyttäviä. Lue The Light paper ja käy osoitteessa lightpaper.co.uk.

Käykää omilla verkkosivuillani vernoncoleman.org ja vernoncoleman.com. Siellä on ilmaisia 

kirjoja ja artikkeleita, ja uusia juttuja lisätään useimpina päivinä.

Lopuksi, vaikka se voi joskus tuntua siltä, muistakaa, että ette ole yksin. Yhä useammat ihmiset 

heräävät, ja kun he ovat heränneet, he eivät enää nukahda takaisin.

Jos aiomme voittaa tämän sodan, meidän on taisteltava kovaa, päättäväisesti, intohimoisesti ja 

totuuden nimissä.

Älkää luottako hallitukseen, välttäkää joukkotiedotusvälineitä ja torjukaa valheita.

Kiitos, että katsoitte vanhaa miestä tuolissa.

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