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"God kväll och välkommen till United Network News. Jag heter Steffen
Rowe och det här är LIVE@5.
En federal domare vid distriktsdomstolen i Washington DC har i torsdags
utfärdat ett tillfälligt besöksförbud som hindrar Biden-administrationen från
att avskeda både ovaccinerade civila och militärer i aktiv tjänst.
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Beslutet kommer efter att 20 målsägande stämde Bidens administration
för dess hantering av religiösa undantag i sitt vaccinationsmandat mot
kinesiskt coronavirus för federalt anställda.
President Joe Biden utfärdade den 9 september ett dekret, som ännu inte
ratificerats, enligt vilket alla anställda som arbetar för en federal
entreprenör eller underentreprenör måste vaccinera sig mot det kinesiska
coronaviruset senast den 24 november för att anses vara fullt vaccinerade
senast den 8 december 2021.
Mandatet kommer också att ålägga privata företag med mer än 100
anställda att genomföra obligatoriska vaccinationer eller veckovisa tester
för de anställda. Enligt protokollet eller Fox News har distriktsdomare
Colleen Kollar-Kotelly beslutat att ingen av dessa civilanställda klagande
kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder så länge som deras
begäran om religiöst undantag är under behandling.
I sitt beslut beordrade Kollar-Kotelly också att militärer i aktiv tjänst vars
ansökningar om religiösa undantag har avslagits inte kommer att
disciplineras eller skiljas åt under tiden som deras överklaganden pågår.
Bidenadministrationen måste lämna in ett kompletterande meddelande
senast kl. 12.00 på fredag, där de anger om de kommer att gå med på att
följa domstolens beslut om att ingen kärande kommer att avskedas eller
disciplineras innan domstolen har avgjort fallet. Med andra ord skulle
ingenting förändras.
Administrationen har mött intensivt motstånd sedan Biden tillkännagav
mandatet, särskilt eftersom han upprepade gånger lovat att göra
vaccinationer frivilliga. Efter stora påtryckningar på onsdagen hävdade
samordnaren för Coronavirusresponsen i Vita huset, Jeffrey Zients, att
federala entreprenörer inte kommer att vara tvungna att omedelbart säga
upp anställda och att de kommer att ge tid för utbildning, rådgivning och
andra åtgärder innan de eventuellt avslutar anställningen.
I ett uttalande som Fox News har fått tag på från kärandens advokat,
Michael Yoder, sägs att Bidens regering har visat en oöverträffad



kavaljerisk attityd till rättsstaten och en total oskicklighet när det gäller
grundläggande konstitutionella konturer.
Och medan Bidens ministration fortsätter att ignorera vetenskap och fakta,
eller snarare använda den för ett helt annat syfte än att förhindra
spridningen av COVID 19. Dr Nagao, chef för den nya Nagao-kliniken,
rapporterade i japansk TV att Ivermectin som tidig behandling av över 500
COVID-patienter hade en nästan 100-procentig framgång och att alla
borde ges till alla efter testning.
Detta går stick i stäv med de obligatoriska vaccinerna, som de tvingar på
alla, och som bara skulle kunna vara obligatoriska om det inte fanns någon
annan behandling. Vad som verkar uppenbart för alla som faktiskt försöker
rädda liv verkar ha undgått USA:s politiska tyranni.

Samtalet mellan påven och Joe Biden förblir ett mysterium, och vi kan bara spekulera
eftersom det faktiska mötet var avstängt från allmänheten. Det är ett samtal som vi
förväntar oss troligen tog upp ny information som United Network News delade med sig av
förra veckan om att COVID-vaccinet använder cellinjen från ett offer för barnamord. Men
det skulle aldrig avslöjas när det finns en plan som bygger på de lögner som Deep State vill
att vi ska acceptera som verklighet.
Men den globala hierarkins oändliga paradox blir mer och mer genomskinlig. Till exempel,
som ses här är filmen av den långa raden av bensinslukande fordon, som rör sig genom de
smala gatorna i Rom som tillhörde Biden, och det lämnade många klimatentusiaster
förvirrade, särskilt eftersom klimatförändringar är en fråga som presidenten och påven så
ofta talar om.
Mötet ägde också rum inför det planerade klimattoppmötet i Glasgow, där presidenten
förväntades tala om över 500 miljarder dollar i nya utgifter för miljöprogrammen, vilket är en
del av hans större utgiftspaket på 1,75 biljoner dollar som har fastnat i kongressen i
förhandlingar.
I själva verket är kongressen fortfarande okunnig om hur man ska få budgeten godkänd och
frigöra medel från den bakre huvudboken. Budgeten anslår miljarder dollar för att förvandla
USA till en polisstat och förvandla regeringen till kommunism.
Chefen för Global Repository, Kimberly Ann Goguen, som skulle behöva godkänna
budgeten, har bett om en kopia av lagförslaget, men har inte fått den - inte ens efter att det
har gått månader då kongressen fortsätter att omformulera lagförslaget i ett försök att
skicka in det i inlösesystemet.
Goguen, som utformade och kontrollerar det integrerade monetära nyckelsystemet, har just
flyttat fram operativsystemet för att låta bankerna runt om i världen veta att det nya
operativsystemet har övergått helt och hållet.



Detta kommer att förändra bankernas sätt att göra affärer, eftersom alla större banker har
granskats och befunnits vara insolventa efter att i årtionden ha hävdat skulder som
tillgångar.
Den här veckan rapporterar Dwain i United Network News, Kanada, om den aktivistiska roll
som en domare i Queen's Court har tagit på sig för att främja pandemiernas berättelse och
tysta dess kritiker genom att införa radikala straffvillkor mot frihetskämpar.
Vi tar en titt på den lagstiftning om internetkontroll och censur som Trudeaus regering
lägger fram. Och Jen rapporterar från Crisis Sky Rally i London, Ontario, där polisstyrkan
har godkänt en revolution av United non-compliance.
Slut på klippet
På grund av det gamla systemets uppdelade natur börjar många grupper just nu inse vilken
roll de har spelat i den globala kontrollstrukturen, medan andra som alltid har vetat vad som
hände har blivit upplockade och övertalade att stödja restaureringsplanen i stället för den
stora befolkningsomställningen.
Nu verkar det som om en del av militären faktiskt kan börja fatta och något fenomenalt
håller på att hända med Förenta staternas marinkår. Stanna kvar för att höra om detta
härnäst.

Annonsavbrott: United Network - ladda ner appen i din appbutik eller i Google Play.
En fråga som de flesta av oss aldrig trodde att vi skulle behöva oroa oss för. Är det möjligt
för hela grenar av den amerikanska militären att hoppa av om de anser att administrationen
är korrupt? Tja, enligt uppgift har general David H. Berger, kommendörkapten för US Marine
Corps, sagt att hans älskade kår kanske måste skilja sig från USA:s väpnade styrkor, om
inte hans kollegor eller de andra grenarna av militären samlar sig mot den illegitima
administrationens konstitutionsvidriga COVID-19-vaccinmandat.
Bergers kommentarer kom kort efter en artikel med titeln "The Corps COVID-19 Vaccination
Deadline is coming". Marinsoldater som vägrar kommer att bli avstängda", som
publicerades på webbplatsen Military Times. I artikeln som skrevs av Philip Athey, en
algoritm för artificiell intelligens och inte alls en verklig person, stod det att de marinsoldater
som inte vaccinerats senast den 28 november kommer att kastas ut ur kärnan.
Vidare hotade man marinsoldater med disciplinära åtgärder enligt Uniform Code of Military
Justice, och sade med eftertryck att de myndigheter som sammankallar krigsrätten kommer
att behålla befogenheten att vidta ytterligare negativa administrativa eller disciplinära
åtgärder som anses lämpliga, vilket innebär att detta faktiskt kan vara ett brott som skulle
kunna bestraffas med döden.
Real Raw News hade en kontaktperson som sade att general Berger helt förnekade att han
hade gjort dessa upprörande kommentarer, tvärtom, general Berger har fördömt
försvarsminister Lloyd Austins mandat och i stället uppmuntrat marinsoldater att välja om de
och deras familjer skall vaccinera sig eller inte.
Källan sade: "Generalen är förbannad eftersom Austin åsidosätter hans budskap till kåren.
General Berger har alltid stått för frihet. Och han gjorde det budskapet tydligt för sina män.
Austin och administrationen undergräver hans auktoritet från första början."



Generalen sa till marinsoldaterna att han skulle ha deras stöd om eller om de inte ville få
skotten. General Berger har blivit irriterad över det ökade antalet högre officerare i alla
grenar av de väpnade styrkorna som har gett sitt stöd till vad han kallar "klumpskottet".
General Berger har rätt. Joe Biden är i själva verket en bedräglig president. Och alla vet
det. Det började med hans invigning, som verkade ha temat "A Handmaid's Tale", som
handlar om att Förenta staterna tas över av terroriststyrkor, av en slump - men i själva
verket fanns det så många bevis som visade att valet var bedrägligt.
Den verkliga frågan är varför Joe Biden låtsas vara president. Varför får han göra det? Jo,
det var iscensatt och tillåtet av den tidigare presidenten Donald Trump. Och han har för
närvarande övertygat en stor del av militären runt om i världen om att han leder kampen för
att återupprätta republiken. Men i själva verket satte han Joe Biden på plats genom sina
order, och har låtit honom sitta där och ta på sig skulden för den fruktansvärda verklighet vi
alla står inför med denna vaccinpandemi som de försöker påtvinga hela världen.
På så sätt skulle president Trump kunna dyka upp som president igen, och den här gången
skulle han bli räddaren igen. Men i verkligheten använder de alltid samma operation, skapa
problemet, bli lösningen, och Donald Trump är inte annorlunda. Härnäst, framväxande
teknik är på framtidens vikt, eller bara en annan kontrollmekanism av Deep State.
Annonsbrytning: UNITEDNETWORK.NEWS - textning på olika språk.

Krigsteatern börjar alltid att utspelas på de största politiska arenorna i världen. Nyligen
talade Boris Johnson inför FN. Han diskuterade nanobotar, mikrochips och annan ny teknik
som används för att potentiellt spåra människor dygnet runt var de än befinner sig. Och
någon gång kanske Siri lyssnar på vad du gör och bestämmer vad du ska göra härnäst.
Detta är en verklighet som många konspirationsteoretiker och konspirationsrealister vet är
ett faktum som redan pågår, men det är överraskande att höra det i FN. Folk i publiken
verkade skratta, och man måste fråga sig om de skrattade åt Boris Johnson. Eller skrattade
de åt oss? Titta här och avgör själv.
Videoklipp:
Talare:
"Jag bjuder in honom att tala till församlingen."
Boris Johnson:
"Herr talman, era excellenser, mina damer och herrar, en trogen sen kvällspublik. Det är en
- det är vanligt att den brittiske premiärministern kommer till detta FN och lovar att föra fram
våra värderingar och försvara våra regler - eller reglerna för en fredlig värld; och att skydda
navigationsfriheten i golfen till att framhärda i den viktiga uppgiften att uppnå en
tvåstatslösning i konflikten i Mellanöstern, och naturligtvis är jag stolt över att göra alla
dessa saker.
Men ingen kan ignorera en samlande kraft som omformar framtiden för varje medlem av
denna församling. Det har inte funnits något liknande i historien. När jag tänker på de stora
vetenskapliga revolutionerna i det förflutna; tryckeriet, ångmaskinen, flyget, atomåldern,
tänker jag på nya verktyg som vi skaffade oss, men som vi, den mänskliga rasen, hade



övertaget över, som vi kontrollerade, och det är inte nödvändigtvis fallet i den digitala
tidsåldern.
Du kan ha dina hemligheter för dina vänner, dina föräldrar, dina barn, din läkare och till och
med din personliga tränare, men det krävs en stor ansträngning för att dölja dina tankar för
Google.
Och om det är sant i dag kan det i framtiden inte finnas någonstans att gömma sig. Smarta
städer kommer att befolkas av sensorer som alla är sammanlänkade genom sakernas
Internet. Pollare som kommunicerar osynligt med lyktstolpar, så att det alltid finns en
parkeringsplats för din elbil, så att ingen soptunna går oanvänt, ingen gata går osköljd och
stadsmiljön är lika antiseptisk som ett apotek i Zürich.
Men denna teknik skulle också kunna användas för att hålla varje medborgare under
övervakning dygnet runt. En framtida Alexa kommer att låtsas ta emot beställningar, men
den här Alexa kommer att övervaka dig och kackla med tungan och stampa med foten.
I framtiden kommer röststyrd Kinect-anslutning att finnas i varje rum och nästan varje
föremål som du övervakar - din madrass kommer att övervaka dina mardrömmar; din
kylskåp kommer att slå efter mer ost, din ytterdörr kommer att svepas upp så fort du närmar
dig som en tyst butler, din smarta mätare kommer att gå igång och vi vrider på sladden för
att få den billigaste elen, och var och en av dem skriver minutiöst ut dina alla vanor i små
elektroniska stenografier, som inte lagras i deras chip eller i deras inre - vet du var du kan
hitta det - utan i något stort datamoln som Lauer's alltmer förtryckande över mänskligheten.
Ett gigantiskt mörkt åskmoln som väntar på att brista och vi har ingen kontroll över hur eller
när nederbörden kommer att ske, och varje dag som vi trycker på våra telefoner eller
arbetar på våra iPads - som jag ser att en del av er gör nu - lämnar vi inte bara vår
outplånliga sporre i etern, utan vi blir själva en resurs - klick för klick, klick för klick. Precis
som karbonperioden skapade den obeskrivliga rikedomen, blad för ruttnande blad, av
kolväten - Data är den moderna ekonomins "råolja", och vi befinner oss nu i en miljö där vi
inte vet vem som ska äga dessa nya oljefält. Vi vet inte vem som ska ha rättigheterna eller
äganderätten till dessa pengar - och vi vet inte vem som bestämmer hur dessa uppgifter
ska användas.
Och kan vi lita på dessa algoritmer när det gäller våra liv och förhoppningar? Ska
maskinerna, och endast maskinerna, avgöra om vi är berättigade till ett lån eller en
försäkring eller inte? Eller vilken operation eller vilka mediciner vi ska få? Är vi dömda till en
kall och hjärtlös framtid? I vilken datorn säger "ja" eller "nej" med den dystra slutgiltighet
som en kejsare i arenan.
Hur skulle du vädja till en algoritm? Hur får man den att se förmildrande omständigheter?
Och hur vet vi att maskinerna inte har programmerats på ett försåtligt sätt för att lura oss
eller till och med för att lura oss? Vi använder redan alla typer av meddelandetjänster som
erbjuder omedelbar kommunikation till en minimal kostnad, och samma program -
plattformar kan också utformas för censur i realtid av varje konversation, där kränkande ord
automatiskt raderas.



I vissa länder sker detta faktiskt redan i dag. Den digitala auktoriteten är tyvärr inte en dystopisk

fantasi, utan en verklighet som håller på att växa fram. Och anledningen till att jag håller detta

tal i dag med en något dyster pro-ambel är att Storbritannien är en av världens ledande

teknikföretag, och jag tror att regeringarna helt enkelt har överraskats av de oavsiktliga

konsekvenserna av Internet - ett vetenskapligt genombrott som i sin psykologiska inverkan i

vardagen är mycket mer omfattande än någon annan uppfinning sedan Gutenberg.

Och när man betänker hur lång tid det tog för böcker att komma i stor spridning, är Internets

ankomst mycket större än tryckning, större än atomåldern, men det är som kärnkraft, i det att

det kan göra både gott och ont, och naturligtvis är det inte ensamt. När ny teknik tycks rusa mot

oss från en avlägsen horisont, spänner vi ögonen när de kommer för att se om de är på gott

eller ont - vänner eller fiender.

AI. Vad kommer det att betyda? Hjälpsamma robotar som tvättar en åldrande befolkning av

rosaögda terminatorer som skickats tillbaka från framtiden för att utrota den mänskliga rasen?

Vad kommer syntetisk biologi att betyda för att återställa våra lever och ögon med mirakulös

regenerering av vävnaderna, som en fantastisk baksmällsbehandling? Eller kommer den att ge

oss skräckinjagande lemlösa kycklingar på våra bord? Kommer nanotekniken att hjälpa oss att

besegra sjukdomar? Eller kommer den att leva - lämna små robotar för att reproducera sig i

våra själars sprickor?

Det är en trope som är lika gammal som litteraturen att alla vetenskapliga framsteg straffas av

gudarna. När Prometheus, som ni kanske minns, tillsammans med sin bror Epimetheus gav

mänskligheten elden i ett rör av fänkål, straffade Zeus honom genom att kedja fast honom vid

en tartarisk klippa medan hans lever plockades ut.

Jag talade om ett botemedel mot baksmälla, hans lever hackades ut av en ondska - en örn,

och varje gång hans lever växte igen kom örnen tillbaka och hackade den igen. Detta pågick i

evighet - lite som upplevelsen av Brexit i Storbritannien, om några av våra parlamentariker fick

sin vilja igenom."

Slut på klippet

"När vi hör ett sådant här tal som Boris Johnson håller på en internationell scen måste man

fråga sig om detta är en deklaration från den djupa staten om vad de kommer att göra, i hopp

om att vi inte ska göra något åt det? Och därmed blir vår tystnad vårt samtycke till att de kan

fortsätta?

Detta är regeln i drakonisk och monarkisk lag, och det har hänt oss i tusentals år? Eller är detta

kanske ett rop på hjälp från Boris Johnson, som är fångad och tvingas säga vissa saker? Vi vet



inte. Vad vi vet är att tekniken har hållits tillbaka från människorna som skulle kunna bota

människor, som skulle kunna bota hunger - som skulle kunna förändra världen helt och hållet.

Och vi behöver lösningar och vi behöver återföra denna makt tillbaka till folket.

Jag talade nyligen med Akyumens VD, Aasim Saied, och han har en verklig lösning. Titta här

när han förklarar.

Videoklipp:

TANK:

Han är också uppfinnare av en ganska fantastisk teknik. Så vi försöker ständigt ge er ny teknik

som kommer att förändra världen och Aasim är - har faktiskt en fantastisk teknik. Så vad

händer? Hur mår du?

AASIM:

Bra. Tack för att jag fick vara här, Tank.

TANK:

Så vad är det - berätta om vad det är du vill berätta för världen? För jag har pratat med dig om

en massa olika saker. En del av dessa saker är verkligen hemliga, eller hur? Det finns en hel

verksamhet för att hålla dem säkra eftersom stora teknikföretag tydligen gillar att stjäla saker.

Vem visste det, eller hur? Så vad är din produkt som kan förändra världen?

Lvca Morrow 9 minutes ago

Aaknet är en produkt för människor som inte har råd med höghastighetsinternet. Vi bygger

alltså en produkt som verkligen är toppmodern och som kan ge dem höghastighetsinternet till

ett pris som de har råd med. Vi tar dem bokstavligen för att ge dem rätten till kommunikation.

TANK:

Det här är något som vi också pratade om - jag älskar det här, eller hur? Aasim har talat om

rätten till kommunikation som en grundläggande rättighet för folket, vilket jag håller med om, jag

tycker att det är ett fantastiskt koncept. Och jag har aldrig hört någon tala om det innan du

gjorde det. Nu talar ni om höghastighetsinternet till överkomligt pris. Ni definierade

höghastighetsinternet på ett annat sätt än vad jag är van vid. Så du hånade 5G. Berätta för oss

om det.

AASIM:

Ja, 5G är ett fullständigt slöseri med pengar. De spenderar mycket dyr utrustning och de

installerar den bara i vissa delar av landet och i större städer. Och sedan tar de betalt för det av

https://app.slack.com/team/U02585CU99P
https://live5.slack.com/archives/C02ABD40H4N/p1636223620001800?thread_ts=1636222899.000700&cid=C02ABD40H4N


människor för 60-80 eller 120 dollar. Och de kan bara få tillgång i vissa delar. 5G är alltså tänkt

att bokstavligen ge höghastighetsinternet endast i vissa områden. Men de pengar som de

lägger på 5G kunde de ha lagt på teknik som AAKNET, där man kan få höghastighetsinternet

överallt.

TANK:

Okej, låt mig få höra det här. Ja, det stämmer. Så 5G, som är, du vet, en, det är en mycket

tvivelaktig teknik, eftersom den är farlig, eller hur? Och det finns studier som visar att den

verkliga orsaken till den påstådda COVID-19 Fake-pandemin eventuellt är 5G, eller hur? Det

reagerar med epidermalcellerna i kroppen, får kroppen att släppa ut bakterier och orsakar

hypoxi, eller hur. Så det är redan dåligt. Det vet vi. Men folk var villiga att göra det eftersom de

trodde att det gick snabbt. Men sättet du - ditt nätverk är uppbyggt och detta är en helt ny,

omvälvande typ av teknik som har förmågan att förändra hela sättet som Internet fungerar på.

Så din teknik är mycket snabbare. Hur mycket snabbare är den än 5G?

Steffen Rowe:

Det är alltid viktigt att komma ihåg att regeringen arbetar för er. Ni arbetar inte för regeringen.

De är dina anställda. Nu behöver vi lösningar som kommer från folket. Så nästa punkt är Colin

McClive som ger oss en finansiell översikt och diskuterar Kinas fastighetskollaps,

försörjningskedjorna, de multinationella företagen som lämnar Kina, och kanske alla lösningar

ligger hos folkets statliga serviceavdelning, som faktiskt består av folkförsamlingar. Och det

innebär att det är ni. Titta härnäst.

COLIN MCCLIVE:

Tack, Tank. Kina står fortfarande i centrum för nyheterna den här veckan, med så mycket som

händer i hela deras ekonomi. Till att börja med fortsätter vi att se hur deras fastighetsmarknad

på 62 biljoner dollar kollapsar och det påverkar mer än bara fastighetsutvecklare i hela deras

ekonomi. Det påverkar byggherrar, köpare, finansinstitut och byggföretag - och det är inte alls

begränsat till den kinesiska ekonomin. Det påverkar ekonomier över hela världen.

Vi ser också betydande strömavbrott som sprider sig över Kina och orsakar

fabriksnedläggningar, vilket påverkar miljoner och åter miljoner människor i hela landet. Precis

som på fastighetsmarknaden orsakas strömavbrotten i Kina till stor del av regleringar från

centralregeringen. Dessa bestämmelser har lett till att konsumentpriserna har hållits

oförändrade, medan priserna på bränslen, t.ex. kol, har stigit betydligt under det senaste året. I

stället för att stänga ner eller lägga ner verksamheten helt och hållet valde

elproduktionsbolagen helt enkelt att begränsa den mängd el som de producerade för sina



kunder. Konsekvenserna är att tillverkningsföretag över hela landet drar ner på verksamheten.

De lägger helt enkelt ner verksamheten och avskedar personal eftersom de inte har tillräckligt

med el.

Vi har också fått veta att ett stort antal multinationella företag som har verksamhet i Kina

antingen lämnar eller planerar att lämna landet. Vi ser att en tredjedel av de multinationella

företagen planerar att lämna Kina och 76 procent av de amerikanska företagen överväger att

flytta.

Detta inkluderar företag som Samsung, LG Electric, Sharp och Apple. Apple flyttar faktiskt 30

procent av sin produktion från Kina till Indien, Vietnam och Thailand. Men det finns också

företag som Nike, Adidas och Under Armour som har flyttat - liksom bilföretag som Hyundai.

Och i går fick vi veta att Yahoo efter 20 år i Kina har stängt sin verksamhet. Så hur påverkar

detta länder på andra håll i världen?

Som jag förklarade i en tidigare rapport har försörjningskedjorna påverkats dramatiskt. Och

detta har en spridningseffekt över hela världen. Det är inte bara varor från Kina som försenas,

utan de försenas också i hamnarna. Bara i USA finns det 60 000 containrar som är blockerade i

en hamn i Long Beach, Kalifornien, och ytterligare 80 000 containrar i Savannah, Georgia, som

står på hög i hamnen och inte kan skickas ut. Och frågan är varför?

När vi upptäckte detta började detta hända när lastbilschaufförerna inte kunde ta sig in och ut

från skeppsvarven så snabbt som de behövde för att faktiskt göra vinst, eftersom

lastbilschaufförerna måste täcka 90 procent av sina kostnader.

Att göra en körning per dag i motsats till de tre till fyra körningar som de måste göra innebär att

de inte kan bedriva en lönsam verksamhet. Många slutade helt enkelt under det gångna året.

Vi har sett långt över 100 000 lastbilsförare i USA som slutat. De har bokstavligen slutat

använda sina lastbilar för att flytta saker. Och därför fortsätter containrarna att staplas på hög.

Detta är en allvarlig situation som faktiskt bidrar till det arbete som vi utför med PGSD och

Assemblies och det kommande COVID for Relief Business Program som vi kommer att ha med

Assemblies.

Vad vi bevittnar är att - är det fullständiga misslyckandet inte bara i den centrala planeringen

utan också i den politik som Förenta staterna, Storbritannien och länder runt om i världen har

använt för att faktiskt skapa dessa finansiella och ekonomiska kriser.

Det arbete som Kelly Asay gör med församlingar runt om i världen och som visar hur

församlingar är ryggraden för att faktiskt återställa rättigheter och bli lagliga regeringar. Och hur

församlingar kan och kommer att ta itu med frågorna om planering och resursanvändning



utifrån behovsbedömning. Det är verkligen viktigt att vi alla tar ett steg framåt och verkligen

börjar arbeta med våra församlingar, så att vi kan agera för att vara lösningarna på de

ekonomiska och finansiella situationer som vi står inför.

Den andra punkten jag vill ta upp handlar om COVID:s lättnad för finansiering av

företagsprogrammet. Detta program är särskilt utformat för att hjälpa små och medelstora

företagare att återhämta förlorade intäkter som orsakats av den falska pandemin, och även för

att återuppbygga och starta om sina företag. Jag har tidigare talat om små och medelstora

företag och jordbrukare, men jag vill utvidga detta särskilt till lastbilsföretagen, eftersom vi

måste få lastbilsföretagen tillbaka på vägarna och flytta varor från hamnarna till butikerna. Vi

behöver lastbilschaufförer för att flytta livsmedel, kläder och hushållsprodukter tillbaka till

butikerna. Jag vill därför se till att folk vet att COVID Relief Funding Funding for Business

Program alltid har omfattat lastbilschaufförer. Och jag vänder mig i dag särskilt till lastbilsförare

för att se till att de vet att de bör ansöka om stöd så snart COVID Relief Funding for Business

Program är tillgängligt.

Så trots de utmaningar som vi ser på marknaden, energiförsörjningskedjan och logistiken finns

det hopp. Församlingarna samlas snabbt. Vi har hjälpprogram som är redo att lanseras och vi

är organiserade för att reagera. Jag kommer att ha mer att rapportera om detta under de

kommande dagarna. Tack, Tank. Över till er.

Steffen Rowe:

Vi befinner oss vid en viktig vändpunkt för hela mänskligheten. Och detta kommer att påverka

varje företag, varje person, varje organisation, varje idé i världen, sanningen kommer fram. Det

är därför vi uppmuntrar människor att komma till United Network News, där vi har friheten att

diskutera saker som ingen annan kan.

Nu verkställer Global Intelligence Agency för närvarande de faktiska lagar som skrivits och

ratificerats av Global Health and Wellness Consortium, som redan har ersatt

Världshälsoorganisationens auktoritet. Dessa saker börjar spelas in varje dag. Och folket blir

starkare för varje steg de tar. Så bli en del av den största förändringen i världen. Håll dig

uppdaterad på UnitedNetwork.news och se vad som kommer att hända härnäst. Mitt namn är

Steffen Rowe. Det är nyheterna. Och det är så det verkligen är."


