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TIEDOTE:
Finland Convoy 2022 tulee Helsinkiin 4.2.2022 kello 18.00. Tällöin sulkeutuu Helsingin
perusinfra. Ratikkalinjat pidetään auki, jotta hälytysajoneuvot pääsee kulukemaan
tarvittaessa. Muuten Helsingin liikenne eduskuntatalon ja satamien alueella tullaan
sulukemaan kansalaisten toimesta.
Mikäli oot töissä keskustassa ens perjantaina, nii lähe mielellää vähän aikasemmin kotia,
koska muuten saatat olla keskustassa motissa kuukauden verran, ennenkö Suomen Hallitus
luopuu täysin järjettömistä rajotteistaan, kansalaisten pakotteen määräämänä.
Saa jakaa tätä julukasua vapaasti!
#kleptokratia

Noniin, yli 60 kilometriä pitkä rekkajono saapuu Ottawaan, Kanadan pääkaupunkiin. Siellä on
aikavyöhyke 7 tuntia meitä jäliesä, nii kello ois tällä hetkellä kolome yöllä. Helevetti 60 kilometriä
pitkä rekkajono, se on niinkö Rovaniemen Cittarilta - Pekkalaan asti, katkeamatonta
raskasajoneuvojen letkaa.
Kyllä tämä on ilon ja onnen päivä, voi jumalauta! Miä uskallan väittää, että tämä psykoosi
sekoilu tämän "pandemian" ympärillä ei lähe IKINÄ pois, ei koskaan, muuten kuin tällä tavalla,
että järki ihimiset ottaa ne narut omiin käsiin, ja lopettaa tämän vitun sekoilun, missä kaikki PK
sektorilla olevat työt ajetaan konkurssii, ja mejän elämää kurjistetaa vaan päivä päivältä
enemmän. Santa Mariniki lupas syksyllä jo, että kun rokotekattavuus saavuttaa vaaditun tason,
niin kaikki rajotukset poistetaan. No se riittävä kattavuus saavutettiin, niin hyvinkö nyt näyttää
lähteneen rajotukset? Sairaalakapasiteetista on n. 2% käytössä koronapotilailla, niin
sairaaloiden kapasiteetti ei ole ylikuormittumassa millään tieteellisellä mittarilla mitattuna, joka
tekee KAIKISTA tämän hetken rajotuksista LAITTOMIA! Tästä on tullu valtaapitävien puolelta
aivan mielivaltasta sekoilua, veronmaksajan kustantamana. Nyt alakaa riittämään.
Ei muutako Suomeenki tämmönen samanlainen mielenosotus pystyy, niin nopiaa ko mahollista!
Miä oon ainaki mukana välittömästi!
#kleptokratia
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Siinä vaiheesa ko hevoskaravaanikin liittyy kulukueeseen, nii tietää, että nyt ei pelleillä! Nyt
on valiastettu kaikki resurssit käyttöö mitä irti lähtee!
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5 min sitte otettu kuvakaappaus twitteristä. En voi kyllä muuta sanoa, ko että oon näitten kansalaisten tukena, ja 100% täysin
samaa mieltä niitten kans. Nyt niinkö vittu riittää tämä kleptokratia.
Ja tarkennettuna, nii mulla on nyttenki takki päälä ja kengät jalasa, että lähetää vaa hakee se valta takasi ihan millon vaan, miä
oon täälä valamis ja asemisa 24/7.
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