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Ilmastonmuutos – entinen ilmaston lämpeneminen – on lähes varmasti se 

ydin, jonka ympärille Ilm. 17 luvun porton uskonnollinen järjestelmä 

muodostuu. Äiti Maan palvonta näyttää olevan järjestelmä, jonka globalistiset 

maailmanhallitsijaehdokkaat haluavat meidän omaksuvan mahdollisimman 

nopeasti.

Monilla pre-Trib-leirin keskuudessa on miltei näkemyksellinen tunne, että 

järjestelmä on saatanallinen sisältäen, ei pelkästään ilmastonmuutosta 

koskevaa pelonlietsomista, vaan myös pysäyttämättömän pandemian 

panikoivaa julistusta. Kaikki tämä yhdistettynä valheeseen, jonka mukaan on 

liian paljon ihmisiä, jotka asuttavat tämän kaiken uhria – maaplaneettaa.

Uhri, joka on tehtävä alttarilla, jonka määrittelemättömät voimat pystyttivät, on

kaikkien paitsi 500 miljoonan ihmisen hävittäminen. Tämän uhrin ytimessä on

useiden miljoonien lasten uhraaminen abortin kautta äitiensä kohdussa ja 

joidenkin jopa kohdun ulkopuolella.

Nämä voimat määräävät, että meidän on saatava ihmisten ja luonnon välinen

suhde kestävään muotoon - tätä vaatimusta on pitkään ajanut prinssi 

Charles, joka on nyt kuningas Charles III. Hän on täysin myyty kehittyvälle 

uudelle maailmanjärjestykselle, jota Klaus Schwab'in johtama Maailman 

Talousfoorumi (WEF) ja muut valtioista riippumattomat järjestöt (NGO) 

orkestroivat.
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Vuosien ajan yhden maailman utopian toteuttamisyritysten tarkkailijat ovat 

väittäneet, että nämä pahuuden kätyrit korkeilla paikoilla (kuten Ef. 6:12) 

yrittävät tarkoituksella muuttaa säätä ja ilmastoa. Nämä tarkkailijat syyttävät, 

että ne, jotka aikovat perustaa uuden maailmanjärjestyksen, haluavat 

muuttaa ekosysteemin tavoilla, jotka auttavat autioittamaan Äiti Maan.

Klaus Schwab'in tyypit julistavat, että liian paljon ihmisiä maapallolla 

tarkoittaa, että he saastuttavat planeetan. Syöjiä on liikaa ja siksi kohta on 

enemmän nälkää kuin koskaan, samoin kuin aliravitsemusta ja kaikenlaisia 

tauteja, kuten viimeaikainen pandemia on aiheuttanut.

Heidän perustelujensa todenperäisyys on kyseenalaistettava. Vaikuttaa siltä, 

että jos he vain antaisivat asioiden tapahtua luonnollisesti, niin 

epämiellyttävää kuin se voikin olla, nälänhädän, tautien jne. seurauksena olisi

heidän toivomansa väestökato. Mielenkiintoinen pulmatilanne, mutta näyttää, 

että kelvottomat mielet eivät ilmeisesti ole pitkään pohtineet sitä.

Meidän kaltaistemme pre-Trib-tempaukseen uskovien havainnot koskien 

valtaapitävien syyttämistä, että he ottavat väestön vähentämisen omiin 

käsiinsä, ovat ilmeisesti osoittautuneet ainakin jossakin määrin oikeiksi. 

Syytökset, että me olemme salaliittohörhöjä tai tinahattuisia, ovat todistaneet 

muuta. Seuraava juttu on tässä suhteessa mielenkiintoinen.

Estääkseen luonnollista auringonvaloa pääsemästä 

planeetalle ja ylläpitämästä elämää geoteknistä suunnittelua 

harjoittava startup-yritys Make Sunsets on alkanut lähettää 

valtavia sääilmapalloja tuhoamaan stratosfääriä heijastavilla 

rikkihiukkasilla ja kaiken tämän väitetään olevan 

"ilmastomuutoksen torjumiseksi".

Ilmiö tunnetaan myös nimellä chemtrails, nämä rikkipommit 

estävät auringon ultraviolettisäteitä pääsemästä ilmakehään 

ja lopulta maan pinnalle. Tuloksena on himmennetty aurinko,



joka ei enää toimi, niinkuin on suunniteltu ylläpitämään 

elämää maan päällä. (Aiheeseen liittyen: Vuonna 2018 

tiedettiin, että ilmastofanaatikot ajavat "globaalia 

himmennystä (global dimming)" estämään auringon ja 

"pelastamaan planeetan.")

Aivan kuten luonnolliset tulivuorenpurkaukset tulvivat 

taivaalle epäpuhtauksia, jotka pimentävät päivänvalon 

päiviksi tai jopa viikoiksi kerrallaan, Make Sunsets 

-tapahtuman kaltaiset chemtrail-purkaukset jäljittelevät tätä 

aurinkoa estävää vaikutusta "globaalin lämpenemisen" 

torjumiseksi.

Lukuisia testilaukaisuja on jo tehty eri puolilla Meksikoa 

ilman yleisön osallistumista tai tieteellistä keskustelua. 

Yhtiön johtajan mukaan tavoitteena on lopulta kaupallistaa 

teknologia laajamittaista käyttöä varten.

"Me vitsailemme / emme vitsaile, että tämä on osittain yritys 

ja osittain kultti", sanoi Luke Iseman, Make Sunsets'in 

perustaja ja toimitusjohtaja. "Mielestäni on moraalisesti 

väärin, jos emme tee tätä ... (ja meidän on) tehtävä tämä 

mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti." ("Vuosikymmenien

kieltämisen jälkeen yritysmedia myöntää, että chemtrail-

muodostusta tapahtuu juuri nyt "ilmastonmuutoksen 

torjumiseksi", Ethan Huff, Natural News, 28.12.22, Rapture 

Ready News, 30.12.22).

Globaalin lämpenemisen / ilmastomuutoksen gurut ovat vuosikymmenien 

ajan syyttäneet meitä syöjiä, että olemme saastuttaneet Äiti Maata tappavilla 

hiilijalanjäljillämme. Mutta sen myöntäminen, että on olemassa yksityisiä 

teollisuudenaloja, joita valtiolliset tahot tukevat ja jopa rahoittavat ja jotka 

tosiasiassa ja tarkoituksellisesti levittävät planeetan taivaalle tuhoavia 
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kemikaalivanoja, tai ties mitä, tekee selväksi, ketkä ovat todellisia 

saastuttajia.

Vallassa olijat - Lusiferin kätyrit, sekä ihmiset että demonit - voivat luulla 

muuttavansa aikaa, vuodenaikoja ja maapallon ekologiaa, mutta Jumalamme 

sanoo toisin. Herra kertoo totuuden siitä, kuka hallitsee Hänen 

luomakuntaansa. Hän tekee sen Israelille antamansa ikuisen lupauksen 

kautta:

”Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun 

ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, 

niin että sen aallot pauhaavat - Herra Sebaot on hänen nimensä: Jos 

väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat 

Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan.'” 

(Jer. 31:35–36)
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