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Meille on jo vuosia kerrottu, että ilmastokatastrofi on tulossa. Kaameat äänet ovat huutaneet 

maailmanlopusta, joka tuhoaa planeetan:

Harmageddon on totta! 

Se on tulossa meille ilmastonmuutoksen takia! 

Maapallo lämpenee liian nopeasti! 

Ei, se viilenee äärimmäisen nopeasti! 

Ihan sama! 

Katastrofi on lähellä ja meidän on tehtävä jotakin!

Muistatte ehkä Paul Ehrlichin 1970-luvulta ensimmäisten merkittävien ilmastoprofeettojen joukosta.

Hänen kirjassaan The Population Bomb (Väestöpommi) varoitettiin ylikansoituksesta ja sen 

vaikutuksesta maapalloon. Tämä kriisi edellytti tietenkin maailman väestön merkittävää 

vähentämistä syntyvyyden valvonnan ja aborttien avulla. Miksi meidän piti rajoittaa maapallolla 

elävien ihmisten määrää? Jotta maapallon elinkelpoisuus säilyisi. Luonnollisesti, jos ihmisellä ei ole

raamatullista maailmankatsomusta, aivan kuten Georgia Guidestones'in kymmenes käsky julisti, 

meidän ei pidä olla syöpä maapallolla. Tällaisen ajattelutavan omaavien ihmisten näkökulmasta 

ihmiset eivät ole sen tärkeämpiä kuin eläimetkään ja lukumääräämme on vähennettävä - alle 500 

miljoonaan, kuten Georgia Guidestons'in käskyn nro 1 mukaan käy ilmi. Muuten, ilmastohälyttäjien 

mukaan, planeettamme tulevaisuus on nolla. Ihminen tuhoaa sen hätiköidyillä ja itsekkäillä 

toimillaan täysin.
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Nykyisen narratiivin mukaan pienet muutokset ilmastossa tappavat meidät kaikki. Itse asiassa, jos 

olemme vain elukoita, mitä väliä sillä on? Miksi kukaan välittäisi siitä, että ihmiskunta kuolee 

säässä tapahtuvien rajujen muutosten myötä? Oli miten oli, äänet ovat nousseet viime aikoina 

crescendoon. Al Gore on varoittanut viimeiset 20 vuotta, että meillä on enää kolme vuotta aikaa, 

ennenkuin kuolemme kaikki sukupuuttoon.

Kun otetaan huomioon aiempien tuhon enteiden hyperbolinen voimakkuus, todellisuus on nykyään 

se, että meillä on todellakin edessämme ilmastokriisi. Se ei johdu ihmisen maasturien käytöstä, 

lehmien ilmavaivoista tai liiallisesta hiilidioksidipäästöstä, jota vihreät elävät kasvit tarvitsevat 

ravinnokseen selviytyäkseen. Planeettaa uhkaa eksistentiaalinen uhka, jonka ovat aiheuttaneet 

äärimmäisen pahat ihmiset, jotka aikovat tappaa suuren osan maailman väestöstä manipuloimalla 

säätä. Ja se, mitä he ovat saavuttamassa, ei ole pian muuta kuin kaiken elämän tuhoaminen 

maapallolla. Ironista kyllä, he tekevät tarkoituksella juuri sitä, mistä he syyttävät maailmaa 

laiminlyönnillään.

Videon transkriptio:

Se on niin kiehtovaa, että ennenkuin menemme tämän päivän aiheeseen, ajattelin, että meidän on 

käsiteltävä sitä. Te kaikki tulette ajattelemaan, että olen täysin sekaisin ja mennyt hullujen 

kategoriaan, mutta tässä sitä kuitenkin ollaan.

Katselin viimeisintä jaksoa viiden dokumentin ohjelmasta, jossa olivat mukana Sherri Tenpenny, 

Lee Merritt ym. He olivat puhuneet transhumanismista ja ottivat esille tapauksen, joka tapahtui juuri

parin viime viikon aikana. Nuori tyttö Latinalaisessa Amerikassa kuoli – miten, sitä ei kerrottu. 

Siellä, missä tämä tapahtui, ei palsamoida, ja hautajaiset olivat käynnissä. Luin tästä kertomuksen,

joten voin varmistaa, että se tapahtui. Yhtäkkiä tyttö heräsi henkiin. Hän alkoi liikkua ja jopa puhui 

pari sanaa. Oliko hän todella kuollut? Kuka tietää. Hänet vietiin sairaalaan, mutta hän kuoli jälleen.

Emme tiedä, oliko hän saanut COVID-rokotuksen. Kun kerron teille seuraavan osan, on järkevää, 

että hän oli. Olen jo jonkin aikaa raportoinut rokotteiden eri ainesosista, kuten grafeenioksidista, 

joka tarjoaa välineet wifi:lle ja sähköisille ominaisuuksille. Se voi toimia yhdessä 5G:n kanssa 

kaksisuuntaista viestintää varten.

Olen myös seurannut analyysejä hyvin suurista, kuitumaisista hyytymistä, joita on kasvanut 

rokotetuissa ihmisissä ja joita palsamoijat ovat ottaneet kuolleiden potilaidensa suonista ja 

valtimoista. Natural News'in Mike Adams'illa on ISO-hyväksytty laboratorio, ja hän on eritellyt 

näiden hyytymien koostumusta. Ne eivät ole orgaanisia, vaan niissä on tinaa, alumiinia, 



magnesiumia ja useita muita metallisia elementtejä sellaisina osuuksina, jotka eivät ole tavallisia 

ihmiskehossa.

Nyt lisäämme tarinaan vielä eriskummallisemman näkökulman. Joitakin vuosia sitten CDC loi 

Zombie Preparedness Manual'in graafisena sarjakuvana. Kukaan ei ymmärtänyt, miksi he tekisivät

sellaista. He sanoivat, että se oli vain vitsi. (Voit ladata käsikirjan Rumble-sivullani olevasta 

linkistä). Kuuntele heidän kuvauksensa tästä käsikirjasta:

CDC:llä on hauska uusi keino opettaa hätätilanteisiin varautumisen tärkeyttä. Uusi kuvallinen 

kirjamme "Preparedness 101: Zombie Pandemic" (Valmius 101: Zombie Pandemia) osoittaa 

varautumisen tärkeyden viihdyttävällä tavalla, josta kaikenikäiset nauttivat. Lukijat seuraavat 

Todd'ia, Julie'ta ja heidän koiraansa Max'ia, kun outo uusi tauti alkaa levitä ja muuttaa tavalliset 

ihmiset zombeiksi. Pysy mukana loppuun asti, sillä luvassa on yllättävä käänne, joka osoittaa, 

miten tärkeää on varautua mihin tahansa hätätilanteeseen. Kirjan mukana on valmiustarkistuslista,

jonka avulla lukijat voivat valmistaa perheensä, työpaikkansa tai koulunsa ennen katastrofia.

Jos alat koota palapelin palasia, huomaat, että ehkä he olivat tosissaan. Tämä on suuri mitä jos 

-tilanne, mutta ottaen huomioon, että elämme outoja aikoja – niin ehkä se ei olekaan niin kaukaa 

haettua. Mitä jos tämä nuori tyttö, joka kuoli, oli todella kuollut. Mitä jos tietty 5G-taajuus aktivoitui 

hänen hautajaistensa lähellä - joko tarkoituksella tai tahattomasti. Entä jos hänen sisällään olevien 

kasvaimien takia taajuus ja AI-tietokoneen ohjeet, jotka liittyvät mihin tahansa luonnottomaan 

asiaan, joka kasvoi hänen kehossaan, saivat hänet reagoimaan? Entä jos hän ei ollutkaan oikeasti 

elossa, vaan hänet aktivoitiin zombiksi?

Kerroin, että luulisit minun olevan la-la-maassa. Mutta ajattele sitä. Kuka olisi uskonut aiemmin, 

että koko lääkärikunta kääntyisi maailmaa vastaan ja osallistuisi joukkokansanmurhaan, kuten se 

on tehnyt? Kuka olisi uskonut, että olisimme näin pitkällä matkalla kohti WEF:n ja Klaus Schwab'in 

kaavailemaa utopistista visiota? Tiedämme, että Ahdistus tulee olemaan voimakkaiden 

yliluonnollisten tapahtumien ja mielettömän, demonien innoittaman väkivallan aika. Onko yhtään 

hullumpaa ajatella, että kaikista meneillään olevista lääketieteellisistä kokeista seuraa zombeja?

En väitä varmuudella, että tämän tytön kohdalla kävi juuri näin, mutta se on mielenkiintoinen 

yhteensattuma ajateltavaksi.

Okei, menkäämme tämän päivän aiheen esittelyyn...

Meille on jo vuosia kerrottu, että ilmastokatastrofi on tulossa. Kimeät äänet ovat kirkuneet 

maailmanloppua, joka tuhoaa planeetan:



Harmageddon on todellinen!

Se on tulossa meille ilmastonmuutoksen takia!

Maapallo lämpenee liian nopeasti!

Ei, se viilenee äärimmäisen nopeasti!

Sama tulos!

Katastrofi on lähellä ja meidän on TEHTÄVÄ JOTAKIN!

Muistat ehkä Paul Ehrlich'in 1970-luvulta ensimmäisten merkittävien ilmastoprofeettojen joukosta. 

Hänen kirjassaan The Population Bomb (Väestöpommi) varoitettiin ylikansoituksesta ja sen 

vaikutuksesta maapalloon. Tämä kriisi edellytti tietenkin maailman väestön merkittävää 

vähentämistä syntyvyyden valvonnan ja aborttien avulla. Miksi meidän piti rajoittaa maapallolla 

elävien ihmisten määrää? Jotta maapallon elinkelpoisuus säilyisi. Luonnollisesti, jos ihmisellä ei ole

raamatullista maailmankatsomusta, niin aivan kuten Georgian opaskivien kymmenes käsky 

julistivat, meidän ei pidä olla syöpä maapallolla. Tällaisen ajattelutavan omaavien ihmisten 

näkökulmasta ihmiset eivät ole sen tärkeämpiä kuin eläimetkään ja lukumääräämme on 

vähennettävä - alle 500 miljoonaan, kuten Georgian opaskivien käsky numero 1 sanoo. Muutoin 

ilmastohälyttäjien mukaan, planeettamme tulevaisuus on nolla. Ihminen tuhoaa sen täydellisesti 

hätiköidyillä ja itsekkäillä toimillaan.

Nykyisen narratiivin mukaan vähäiset muutokset ilmastossa tappavat meidät kaikki. Itseasiassa, 

jos olemme vain eläimiä, niin mitä väliä sillä on? Miksi kukaan välittäisi siitä, että ihmiskunta kuolee

säässä tapahtuvien rajujen muutosten myötä? Oli miten oli, äänet ovat nousseet viime aikoina 

crescendoon. Al Gore on varoittanut viimeiset 20 vuotta, että meillä on enää kolme vuotta aikaa, 

ennenkuin kuolemme kaikki sukupuuttoon.

Ottaen huomioon aikaisempien tuhoennusteiden liioittelevan voimakkuuden, todellisuus on tänään,

että edessämme on ilmastokriisi. Se ei johdu ihmisten katumaastureiden käytöstä, lehmän 

ilmavaivoista, eikä liiallisista hiilidioksidipäästöistä, joita elävät vihreät kasvit tarvitsevat ravinnoksi 

selviytyäkseen. Planeetalla on edessään eksistentiaalinen uhka, koska äärimmäisen pahat ihmiset 

aikovat tappaa suuren osan maailman väestöstä säätä manipuloimalla. Ja se, mitä he ovat 

saavuttamassa, ei ole kohta muuta kuin kaiken elämän tuhoutuminen maapallolla. Ironista kyllä, he

tekevät tarkoituksella juuri sitä, minkä laiminlyömisestä syyttävät maailmaa.

Näemme, miksi näin on, kun syvennymme tähän aiheeseen, mutta ensin rukoilemme ja luemme 

pari raamatunjaetta..



<PRAY>

Sana:

Matteus 24:21-22:

Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti 

eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen 

tähden ne päivät lyhennetään. 

Suunniteltu ilmastokatastrofi

• Yksi tämän päivän ja aikakauden suurista järjettömyyksistä - tai ehkä se on ollut tällaista aina - on

se, että tietyillä ihmisillä on taipumus syyttää toisia törkeistä teoista, joihin itse syyllistyvät.

• Psykologinen termi tälle on projisointi.

• Psychology Today määrittelee sen näin:

• Projisoinnilla tarkoitetaan omien tunteiden siirtämistä toiseen henkilöön, eläimeen tai 

esineeseen. Termiä käytetään tavallisimmin kuvaamaan puolustuksellista projisointia - 

omien mahdottomien tunteiden siirtämistä toiselle. Jos esimerkiksi joku jatkuvasti kiusaa ja 

pilkkaa ikätoveriaan tämän epävarmuudesta, kiusaaja saattaa projisoida oman itsetunto-

ongelmansa toiseen henkilöön.

• Termi on peräisin Sigmund Freud'ilta ja kuten todettu, sitä pidetään yleensä 

puolustusmekanismina.

• Tämä saattoi olla totta aiemmin, mutta en ole varma, päteekö se nykyään.

• Vasemmisto näyttää tehneen projisoinnista arsenaalinsa tärkeimmän osan.

• Tämän poliittisen vakaumuksen omaavat ovat hioneet projisoinnin hienosti teroitetuksi aseeksi.

• Näemme sitä paljon sananvapaudesta käytävässä keskustelussa.

• Vasemmisto syyttää konservatiiveja ja kristittyjä suvaitsemattomuudesta, joka johtaa meidät 

jälleen kerran natsi-Saksaan, vaikka heidän sensuurinsa ja kaiken heitä tai heidän toimiaan 

arvostelevan sananvapauden kieltäminen on todellinen uhka - ja se itse asiassa herättää henkiin 

Orwellin kirjan Vuonna 1984 ja Ison Veljen.

• Sää- ja ilmastoasioissa vasemmisto on johdonmukaisesti valehdellut ja huijannut.

• He ovat valmistaneet hälytyksen ja aivopesseet lapset pitämään ihmiskuntaa suurimpana uhkana

planeetalle.

• Ajattele, miten äänekäs teini-ikäinen Greta Thunberg on ja millainen nalkuttaja hänestä on tullut!

• Todellisuudessa hän on vain vasemmiston hyödyllinen idiootti, joka hylätään, kun hänen 

hyödyllisyytensä on ohi.



• Kysymys kuuluu edelleen: Huolimatta siitä, että kaikki vasemmiston suupaltit pitävät 

ilmastonmuutosta eksistentiaalisena uhkana, niin onko se todella "asia", josta meidän pitäisi olla 

huolissamme?

• Vuosi - ehkä kaksi vuotta sitten - olisin pilkannut ajatusta.

• Suoraan sanoen ajatus, että yhden asteen lämpötilan nousulla voisi olla katastrofaalisia 

vaikutuksia, on naurettava.

• Kun tähän lisätään järjetön usko siihen, että ihminen voisi epähuomiossa tuhota maapallon 

toimillaan, minulla ei ollut mitään ongelmaa torjua tämä käsitys.

• Loppujen lopuksi, kuka täällä on oikeasti johdossa?

• Eikö Jumala luonut maan ihmisen käytettäväksi ja nautittavaksi?

• Eikö Hän luonut ihmisen omaksi kuvakseen?

• Eikö Jumala käskenyt ihmistä ottamaan haltuunsa ja hallitsemaan maata?

• Jos näin on, niin kaikki maapallon luonnonvarat ovat käytettävissämme tarkoituksenmukaisesti.

• Jos meiltä todella loppuisi öljy sivilisaation tarpeisiin, niin normaalioloissa uskon, että Jumala olisi 

keksinyt keinon kompensoida se.

• Valitettavasti tämä kaikki on nyt mennyttä.

• Maapallo ei kestä tarpeeksi kauan nykyisessä muodossaan, että Jumala voisi tarjota meille 

vaihtoehtoisia energialähteitä.

• Tämä kysymys on sana, jota käytin hetki sitten: epähuomiossa.

• Ihminen ei voi epähuomiossa tuhota planeettaa.

• Hän voi kuitenkin tehdä niin tarkoituksella. 

• Tämä on suuri ongelmamme tässä koko ilmastohössötyksessä.

• Vasemmisto - globalistisen eliitin, jolla on oma agendansa, kannustamana - paasaa, että 

ihmiskunta tuhoaa maapalloa ja että sen pysäyttämiseksi on ryhdyttävä jyrkkiin toimiin.

• Todellisuus - totuus - on se, että tämä parhaillaan käynnissä oleva tuho on suunniteltu.

• Se on tarkoituksellista

• Se, mitä koemme juuri nyt, ei ole mitään muuta kuin ihmisen aiheuttama ilmastokatastrofi, jonka 

tarkoituksena on aiheuttaa laajamittaista kärsimystä ja väestökatoa.

• Se on yksi Saatanan hienoimmista petoksista.

• Projisointi on, että vahingoitamme planeettaa epähuomiossa, mutta totuus on, että vahingot ovat 

täysin tahallisia.

• Pari muuta kysymystä, jotka on esitettävä, ovat: Mikä on ongelma? Onko se todella suuri asia?

• Ja kuinka suuri asia tämä todellisuudessa on?

• Sehän on kysymys, eikö olekin?



• Pastori J D Farag oli ensimmäisiä, joka neuvoi monia meistä verkkosivustolle:  

geoengineeringwatch.org 

• Dane Wigington on seurannut tätä asiaa useiden vuosien ajan ja soittanut hälytyskelloa.

• Hän teki dokumenttielokuvan nimeltä The Dimming, jonka suosittelen katsomaan (linkki alla 

Rumble-sivustolla).

• Jos nyt ollaan täysin rehellisiä, Dane kuulostaa paljolti samalta kuin vasemmiston 

ilmastohälyttelijät.

• Hän on sekulaari ja hänessä on luultavasti jonkin verran taipumuksia vasemmiston suuntaan.

• Hän on kuitenkin myös tiedemies tai ainakin hyvin koulutettu maallikko ja tutkija.

• Se, mitä hän on tieteellisesti osoittanut, on epäilemättä erittäin hälyttävää.

• Hän uskoo ilmastonmuutokseen.

• Ehkä hän uskoi vasemmistolaiseen retoriikkaan alun perin.

• Jos hän ei olisi tutkinut ja löytänyt sitä, mitä on löytänyt, hän olisi saattanut kuulua niihin 

vasemmiston edustajiin, jotka edistävät väärää tarinaansa ihmisen toiminnan aiheuttamista 

tahattomista vahingoista.

• Sen sijaan hän on dokumentoinut tarkoituksellista - ja erittäin voimakasta - sään manipulointia, 

joka on jatkunut jo vuosia.

• Useimmat meistä ovat kuulleet HAARP:ista (High-frequency Active Auroral Research Program).

• Tämän ohjelman massiivisia mikroaaltosäteilytysjärjestelmiä, jotka sijaitsevat Alaskassa ja eri 

puolilla maailmaa, käytetään vain muka sään tutkimiseen.

• Todellisuudessa ne voivat tarkoituksellisesti muuttaa säämalleja ja aiheuttaa vakavia säähäiriöitä.

• Sivusto   geoengineeringwatch.org dokumentoi tämän tosiasian laajasti. 

• Se olisi jo tarpeeksi paha, mutta on vielä muutakin.

• Kiista lentokoneiden jättövanoista versus kemikaalivanoista on ollut jatkuva aihe.

• Vasemmisto tyrmää tavalliseen tapaan ajatuksen, että joku tahallaan kylväisi myrkyllisiä aineita 

taivaalle.

• Dane Wigington on jälleen osoittanut kiistatta, että juuri näin tapahtuu.

• Epäorgaanisia materiaaleja ruiskutetaan suihkukoneista massiivisen maailmanlaajuisen 

ponnistelun kautta. 

• Alkuaineiden joukossa on alumiini, magnesium ja viime aikoina on löydetty grafeenia.

• Se olisi sama aine, kuin grafeenioksidi ns. COVID-rokotteissa, jotka aiheuttavat sellaista haittaa 

injektoiduille.

• Dane on itse asiassa ollut ilmassa keräämässä näytteitä näistä myrkyllisistä aineista aivan niitä 

päästävien lentokoneiden perässä.

• Tavalliset päästövanat (contrails) koostuvat vesihöyrystä eli kondensaatiosta - ne eivät sisällä 

aineita, joita Dane ja hänen ryhmänsä keräävät.
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• Nämä kemialliset vanat (chemtrails) ovat täysin eri asia.

• Näet lukuisia lentokoneita risteilevän taivaalla ja peittävän sinisen.

• Ponnisteluja auringon himmentämiseksi ja ilmaston lämpenemisen teoreettiseksi estämiseksi on 

tehty jo pitkään huolimatta siitä, että Bill Gates'in kaltaiset ihmiset ovat sanoneet, että he 

haluaisivat tehdä sen.

• Ei - sitä tehdään parhaillaan.

• Sen jälkeen hengitämme näitä epäorgaanisia aineita, ne laskeutuvat maahan ja joutuvat 

ravintoon, ne laskeutuvat vesistöihin ja myrkyttävät ne ja lopulta meidät.

• Mikä on tämän määrätietoisen pyrkimyksen tulos, jolla pyritään häiritsemään säätä ja 

tärvelemään maa?

•Tässä juuri tahaton ja tarkoituksellinen törmäävät toisiinsa.

• "Asiantuntijat" kertovat meille, että kaikkialla maailmassa tapahtuvat kauhistuttavat 

luonnontapahtumat ovat seurausta ilmastonmuutoksesta ja että ihmisen on muutettava 

elämäntapaansa, jos jokin - erityisesti maapallo - aikoo selviytyä.

• Kuka välittää ihmisen selviytymisestä?

• Äiti Gaia on paljon tärkeämpi.

• Se, mitä meillä todellisuudessa on, on kirjaimellisesti kaiken sen, mitä Jumala kutsui hyväksi, 

määrätietoinen tuhoaminen.

• Itse asiassa meillä on maailma, jossa ilmasto on muuttunut epävakaaksi ja sää täysin 

arvaamattomaksi, koska se suunnitellaan toimimaan näin.

• Katsotaanpa tätä hetki. . .

• Jos olette kiinnittäneet huomiota - ja tiedän, että monet teistä ovat - niin olette epäilemättä 

nähneet viime aikoina hämmästyttäviä lausuntoja 1000 vuoden tapahtumista.

• Tässä ovat otsikot:

• Louis'in ja Kentucky'n tulvat: 2 erilaista kerran 1000 vuodessa tapahtuvaa tulvaa samalla viikolla.

• Death Valley kokee "1000 vuoden" sadetapahtuman, kansallinen sääpalvelu sanoo.

• "1000 vuoden tapahtuma": Tulvat ovat saattaneet muuttaa Yellowstone'n ikuisesti

• Ainakin yksi kuoli sen jälkeen, kun Dallasin alue kärsi kerran 1 000 vuodessa tulvasta

• Ohoh, tässä on poikkeama, joka on tavallaan antiklimaktinen:

• 500-vuoden kuivuuden odotetaan tuhoavan Euroopan maissisadot, ja maailmanlaajuisen 

nälänhädän riski näyttää nyt pahemmalta kuin koskaan.

• Olen varma, että näiden tapahtumien maailmanlaajuinen yhteneväisyys on pelkkää sattumaa - 

huomaa tämä otsikko: 



• Mitkä ovat todennäköisyydet? Yhdysvalloissa, Euroopassa, Afrikassa ja Kiinassa koetaan yhtä 

aikaa eeppisiä kuivuuskausia.

• Viime aikojen lukuisat 100 vuoden tapahtumat kalpenevat sen rinnalla.

• Mutta nämä aiemmin mahdottoman harvinaiset ilmiöt eivät ole enää yksittäisiä tapahtumia...

• Huolimatta monilla alueilla esiintyvistä valtavista sateista liiallinen kuivuus aiheuttaa muita 

äärimmäisiä ongelmia.

• Euroopassa Saksan Rein-joki menettää vettä nopeasti.

• Eufrat-joki Irakissa kuivuu.

• Amerikan länsiosissa sateiden puute on jatkunut jo vuosia.

• Lounais-Yhdysvalloissa sijaitsevan Mead-järven vedenpinta laskee hälyttävää vauhtia.

• Viljelykasvit tuhoutuvat veden puutteen vuoksi. 

• Itse asiassa viljelijät päättävät olla edes viljelemättä niitä.

•Tähän ongelmaan on lisättävä tietenkin lannoitteiden puute, joka johtuu meneillään olevasta 

Ukrainan ja Venäjän sodasta.

• Koska vettä ei ole, eikä näin ollen myöskään rehuna käytettävää ruohoa, karja joko kuolee pois, 

tai sitä myydään ennätysmäärin.

• Kaikki tämä aiheuttaa merkittäviä häiriöitä maailman elintarvikehuollossa ja ennennäkemätöntä 

taloudellista kaaosta.

• Muka taistellakseen tämän kaiken ytimessä olevaa ilmastokatastrofia vastaan valtiot kertovat 

kansalaisilleen, että näiden on käytännössä lopetettava taloudellinen toimintansa.

• Tässä lainaus ZeroHedge'n artikkelista:

"Tästä ei ole ennakkotapausta. Teollisuusmaiden historiassa yksikään hallitus ei ole koskaan 

aikaisemmin yrittänyt tahallaan alentaa taloudellista toimintaa. Sitä ei ole koskaan aikaisemmin 

tehty tahallisesti, koska supistumisen myötä kansakunnat köyhtyvät ja ihmiset kärsivät.”

“Yksikään yksittäinen kansakunta ei ole koskaan yrittänyt tarkoituksellisesti supistaa 

varallisuuttaan, eikä ole olemassa minkäänlaista ennakkotapausta siitä, että kansakuntien liitto olisi

liittynyt yhteen samassa tarkoituksessa.”

• Kiinassa KKP:n virkamiehet yrittävät tuottaa keinotekoisia sateita kuivuuden torjumiseksi.

• On hämmästyttävää – tai ehkä ei, ottaen huomioon maailman petoksen tason – että 

ympäristöryhmät itseasiassa kaksinkertaistavat vaatimuksiaan siirtyä vihreään ja vaativat 

äärimmäisempiä toimenpiteitä.

• Sierra-klubin mukaan: "Energiapula ja korkeat hinnat ovat "oireita" riippuvuudesta fossiilisista 

polttoaineista" 

• Luin hiljattain artikkelin, jossa - uskokaa tai älkää - väitettiin, että köyhyys ja elintarvikepula ovat 

hyvä asia, koska ne saavat niistä kärsivät ihmiset tekemään enemmän töitä.



• Loppujen lopuksi, todettiin artikkelissa, kuka muu puhdistaa vessamme, ellei meillä ole 

epätoivoisia köyhiä ihmisiä töissä?

• Se on yhtä naurettavaa kuin traagista.

• Vastauksena kaikkeen tähän ja muuhunkin Dane Wigington ennustaa kirjaimellisesti 

maailmanloppua - kirjaimellisesti parin vuoden sisällä.

• Jos kuuntelet hänen keskustelunsa Maria Zeee'n kanssa annetussa linkissä, saat käsityksen, 

miten katastrofaalinen tilanne on hänen mielestään.

• Dane mainitsee absurdin tilanteen kahdesta lähekkäisestä paikasta Keskilännessä, joista 

toisessa vallitsee ankara kuivuus ja toisessa - vain muutaman kilometrin päässä - on tullut 

ennätyssateita.

• Ja tämä on vain yksi monista tällaisista tapauksista. 

• Miten se toimii normaalissa maailmassa?

•Todellisuus on, että näiden suunniteltujen sää-/ilmastokatastrofien ja Syvän Valtion/WEF:n 

valvomien hallitusten toimien ja naurettavien byrokraattisten säädösten välillä - maailma todella 

nukkuu laskussa kohti omaa tuhoaan.

• Jo nyt kansakuntien ihmiset kapinoivat henkensä puolesta.

• Sri Lanka ja Panama ovat jäävuoren huippu.

• He ovat kukistaneet hallituksensa ja ovat oletettavasti löytämässä johtajia, jotka eivät tahallaan 

tapa heitä.

• Tämä syksy ja talvi tulevat osoittautumaan katastrofaalisiksi kaikkialla maailmassa.

• Euroopalla ei ole mainittavia energiavaroja.

• Ihmisiä siellä kehotetaan keräämään polttopuuta.

• Voitko kuvitella?

• Supermarkettien hyllyt harvenevat tai tyhjenevät täällä ja ulkomailla tarkoituksellisten 

toimitusketjuhäiriöiden vuoksi.

• Yhdysvalloissa noin 100 elintarviketehdasta on tuhottu parin viime vuoden aikana.

• Viljelytuotanto on olematonta.

• Lannoitetta ei ole, vaikka sataisikin kasvien ruokkimiseksi.

• Ruoasta tulee pula täällä Amerikassa, kuten on jo nyt monissa maissa.

• Kirjaimellisesti täydellinen kuoleman myrsky on uhkaamassa maailmanlaajuisesti - eikä pidä 

unohtaa COVID-injektioita, jotka tappavat ja vahingoittavat vakavasti miljoonia. 

• Tämä maailma on menossa alas.

• Ja se on juuri niinkuin Raamatun profetia kertoo.

• Kuinka muuten pääsisimme Ilmestyskirjan 2., 3. ja 4. tuomion sinetteihin, eli sotaan, nälänhätään 

ja kuolemaan?



• Siksi minua hämmästyttää edelleen se, että seurakunta on suurelta osin hiljaa tästä asiasta.

• On kyllä olemassa ihmeellisiä Kristuksen seuraajia, jotka varoittavat tulevista katastrofeista, mutta

suurin osa heistä kehottaa seuraajiaan valmistautumaan luomalla paikallisia, kestäviä yhteisöjä - 

keksimällä, miten elää periaatteessa ilman sähköä, kun maailma syöksyy viemäriin.

• Se on hyvä neuvo niin pitkälle kuin sillä pärjää, koska emme todella tiedä, milloin Tempaus 

tapahtuu.

• Mutta nämä ihmiset eivät ajattele niin.

• He eivät odota Jeesuksen paluuta hakemaan meitä.

• He yrittävät selvittää, miten he voivat selviytyä pitkällä aikavälillä hulluksi tulleessa maailmassa - 

jopa Ahdistuksen läpi.

• Ja yrittävät samalla muuttaa poliittisen järjestelmän.

• Mutta entä ajatus Jumalan tuomiosta, joka toteutuu juuri niin, kuin Raamattu ennustaa?

• Ei sanaakaan.

• Aivan kuten kirkon seurakuntajohtajien enemmistö jättää huomiotta COVID-pistosten tuhoisat 

vaikutukset - he myös sulkevat silmänsä sille, miten kaikki on muotoutumassa - kaikki merkit 

lähenevät toisiaan - tämän maailman loppua varten.

• Miksi seurakunta ei huuda katonharjalta lähestyvästä tuomiosta ja siitä, että ihmisten on 

käännyttävä Jumalan puoleen, ennenkuin on myöhäistä?

• Onko se epämiellyttävää? 

• Ehdottomasti!

• Mutta mitä varten kirkko on olemassa, jos ei kertoakseen totuuden ja puhuakseen kulttuurille - 

itseasiassa varoittamaan sitä vartijana?

• Onko mikään ihme, että Raamattu myös surullisen yksityiskohtaisesti kertoo luopumuksesta 

tämän seurakunta-ajan lopussa ja siitä, kuinka penseitä seurakunta ja sen pastorit ovat?

• Mutta todella, miksi niin monet kristityt luulevat voivansa muuttaa sen, minkä Jumala on 

määrännyt näille viimeisille päiville?

• Miksi he luulevat, ettemme ole viimeisessä vaiheessa lähestymässä Ahdistusta aivan kuten 

Raamattu sanoo?

• Monet ihmiset, joita katson ja joista pidän, saavat minut täysin hämmennyksiin, kun voivat olla 

niin sokeita tai tahallaan naiveja.

• Voi olla, että he pelkäävät palavansa.

• Monet kristityt ajattelivat 1970-luvulla Hal Lindsay'n kirjan Maa entinen suuri planeetta vuoksi, että

olimme lopussa.

• He luulivat, että hän oli periaatteessa ennustanut, että Tempaus oli tuohon aikaan varmaa.

• Mutta hän ei tehnyt mitään sellaista. 

• Hän sanoi, että on monia syitä uskoa, että he olivat siinä vaiheessa, mutta ihmiset ottivat hänen 

sanansa ja vääristelivät niitä.



• Seuraus oli paljon pettyneitä kristittyjä.

• Kelaa ajassa eteenpäin ja monet näistä samoista ihmisistä - jotka nyt ovat paljon vanhempia - 

eivät tee samaa "virhettä".

• He ovat hyljänneet Raamatun profetian, koska luulevat, että se on pettänyt heidät.

• Niinpä monet ovat pan-trib-käsityksen kannattajia ja sanovat, että kaikki kääntyy lopussa parhain 

päin (pan out).

• Mitä väistelyä!

• Jos Jeesus ei olisi halunnut meidän tietävän lopun aikaa ja ymmärtävän näitä viimeisiä päiviä, 

Hän ei olisi antanut profetioita, jotka Hän antoi.

• Emmekö voi uskoa Häntä? 

• Ilmeisesti emme.

• Joten nyt, kun maailman järjestelmät romahtavat kaikkialla ympärillämme. . .

• Kun maailman olosuhteet ovat sinettituomioiden täyttymisen kynnyksellä . . .

• Eivätkö nämä kristityt äänet voi tunnustaa, missä olemme Raamatun aikajanalla?

• Kuuntele . . . asioiden kehittyminen luonnossa vie aikaa - paljon enemmän kuin usein 

luulemmekaan.

• Näin ollen voimme itse asiassa olla useiden vuosien päässä Ahdistuksen todellisesta 

alkamisesta.

• Olen aiemmin todennut, että Ahdistus itsessään voisi vastata Agenda 2030:n aikajanaa, kun 

Jumala antaa globalistisille suunnittelijoille juuri sen, mitä he halusivat.

• Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että - jos pidät kiinni aukkoteoriasta kuten minä, eli että 

Tempauksen jälkeen on oltava ajanjakso ennen ahdistuksen alkamista - silloin itse Tempauksen on

oltava äärimmäisen lähellä - parin vuoden sisällä - viimeistään vuonna 2025.

• Toivon ja rukoilen, että se tapahtuu aikaisemmin, mutta uskon myös, että tuo aikaraja olisi 

takaraja, ennenkuin Kristus palaa hakemaan meitä.

• Huomiseen on minusta aivan liian pitkä aika. 

• Kärsivällisyyttä, heinäsirkka.

• Mikä on tämän kaiken lopputulos?

• Säämme manipuloinnin takana olevat pahat ihmiset jatkavat törkeää suunnittelutyötään... 

• Miksi?

• Catherine Austin Fitts kertoo meille ytimekkäästi tässä lainauksessa:

He haluavat kontrolloida ruuan saantia ... jos voit  kontrolloida säätä, ruokahuoltoa ja 

rahoitusjärjestelmää, sinulla on täydellinen kontrolli ja olet palannut takaisin orjuuteen ... on vaikea 



käsittää, että puhumme ihmisistä, jotka haluavat saavuttaa orjuuden. Luulen, että useimmat eivät 

voi käsittää, miksi kukaan haluaisi muuttaa miljardi ihmistä orjiksi. Mutta siitä on kyse. Se on 

impulssi.

• Jumala sallii heidän tehdä mitä he haluavat tässä suhteessa jonkin aikaa, koska se sopii täysin 

yhteen Hänen tarkoitustensa kanssa.

• Tämän tapahtuessa toteutuu Psalmi 2:1-4:

Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat 

yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän 

kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä". Hän, joka taivaassa asuu, nauraa;

Herra pilkkaa heitä. 

• Todellakin, tämän maailman hallitsijat jatkavat juonittelua ja vehkeilyä ja hampaiden kiristelyä 

Jumalaa vastaan.

• He tekevät kaikkensa sen korkeimman puolesta, jota palvovat - tämän maailman jumalan.

• Sää – eli ilmasto, jos haluat – huononee entisestään.

• Pelkästään tänä talvena miljoonat ihmiset tulevat kärsimään ja kuolemaan.

• Ja kaiken tämän takana oleva eliitti luulee, että heidän suunnitelmansa hallita maailmaa on 

onnistumassa. 

• Mutta Jumala. . .

• Me, jotka uskomme Jeesukseen Kristukseen Herrana ja Vapahtajana, voimme kyllä hyvinkin 

jollakin tasolla joutua osallistumaan tähän katastrofiin.

• Mutta kohtalomme ei ole joutua 7-vuotiseen Ahdistukseen.

• Tuon kauhean ajan tarkoitus on, että Jumalan tuomio lankeaa Kristuksen hylkäävän Israelin ja 

epäuskoisen maailman päälle.

• Jeesus on jo ostanut ja maksanut todellisten uskovien sielut verensä vuodattamisen kautta ristillä.

• Miksi niin monet kristityt ajattelevat, että tämä uhri ja lahja on riittämätön?

• Pitäkäämme katseemme Jeesuksessa ja toivomme keskittyneenä Häneen.

• Asioikaamme jäljellä oleva aika ja työskennelkäämme loppuun asti Jumalan valtakunnan hyväksi,

että muutama ihminen pelastuisi. 

• Kruunut odottavat.

• Ja ne tulevat olemaan kunniakkaita, kun paistattelemme Herran läsnäolossa.

• Viimeinen sana: puhun paljon pimeistä asioista näissä profetiapäivityksissä ja siitä, kuinka 

vihollinen tekee suuria ponnisteluja nielaistakseen maailman.

• Hän tekee niin jatkossakin, koska Raamattu kertoo meille, että näin tulee tapahtumaan. 

• Jumala on kuitenkin suurempi.



• Hän on vastuussa. 

• Saatana ei voi nujertaa meitä, kun pidämme katseemme Herrassa.

• Synkkiä päiviä on tulossa, mutta riippumatta siitä, mitä tapahtuu, Jumala on silti suvereeni. 

• Hän on valtaistuimellaan.

• Älä koskaan unohda, että Jeesus on jo voittanut sodan - meidän on vain selviydyttävä viimeisistä 

taisteluista, jotka kohtaamme.

• Hän on kanssamme - Hän ei hylkää meitä. 

• Hänessä me olemme voitokkaita.
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