Kaikki, kaikkialla, yhtä aikaa
Everything, Everywhere, All At Once
By Pete Garcia, 22.8.2022

Ottaen huomioon KAIKKI viimeisten päivien taloudelliset, poliittiset ja sotilaalliset lähenemiset,
kaikki profeetalliset merkit, jotka täyttävät sanomalehtemme ja uutislähteemme tunneittain, kun
läntisen sivilisaation lähestyvä romahdus on vain tapahtumatta oleva kataklysmi. Kaiken
profeetallisen tapahtuessa kaikkialla ja yhtä aikaa, yksi nalkuttava kysymys, joka pyörii jatkuvasti
takaraivossani, on: kuka huolehtii koiristani, kun menemme ylös?
Mietin tätä ihan tosissani.
En ole koiraihminen ja silti meillä on kahdeksan koiraa. Voi kai sanoa, että vaimollani on heikkous
nelijalkaisia ystäviämme kohtaan. Ja kun meillä on viisi lasta ja jokainen lapsi tarvitsee oman
koiran, en voi riittävästi korostaa tarvetta.
Ja silti, tässä sitä ollaan...viimeisten päivien viimeisissä hetkissä ja hikoilen, että pitäisikö minun
laittaa ne häkkiin vai ei, kun lähden kotoa pitkäksi aikaa. Näyttää, että jos panen puolet ryhmästä
häkkiin, toinen puoli käyttäytyy kunnolla. Jos en laita niitä häkkiin ollenkaan, ne toimivat kuin
raivohullujen joukko, joka ei ole koskaan ennen ollut sisällä.

Siitä huolimatta kysymys pitäisikö minun hikoilla häkityksen suhteen vai ei, on jotakin, jonka yhä
useampi tarkkailija kohtaa. Niin lähellä loppua me olemme.

Juuri nyt on ainakin 19 eksistentiaalista uhkaa, jotka leijuvat kollektiivisten päidemme yllä kuin
jättiläismäinen lohkare, joka keikkuu jyrkänteen reunalla San Andreaksen murroslinjalla. Hullua
kyllä, yksikään näistä uhkista ei sisällä Covidia, transsukupuolisten vessojen oikeuksia, tai ihmisen
aiheuttamaa ilmastonmuutosta. Perustelun vuoksi seuraavassa kuitenkin 19 eksistentiaalista
uhkaa sekä maallemme että maailmalle:
1. Ydinsota Venäjän kanssa
2. Ydinsota Venäjän, Kiinan ja Pohjois-Korean kanssa.
3. Likaisten pommien räjäyttäminen suurkaupungeissa.
4. EMP-hyökkäys edellä mainittujen tahojen toimesta

5. Yhdysvaltain dollarin romahdus
6. Kiinan juanin romahdus
7. Suuri väärän lipun (false flag) tapahtuma, joka laukaisee aseellisen vastatoimen, jota seuraa
sotatilalain julistus.
8. Väistämätön sisällissota, joka seuraa mainittua sotatilalain julistusta.
9. Vakava biotekninen pandemia, jossa tartuntakuolleisuusaste on yli 10 prosenttia.
10. Massiivinen kyberhyökkäys, joka sammuttaa kuusitoista kriittistä haavoittuvaa pistettä
Yhdysvalloissa (kiitos Joe, kun kerroit kaiken).
11. Maailmanlaajuinen nälänhätä.
12. Digitaalinen pandemia (kybervirus, joka sammuttaa kaiken).
13. Massiivinen aurinkomyrsky (laukaisee EMP:n kaltaisia vaikutuksia).
14. Yellowstone'n kalderan (eli supertulivuoren) purkautuminen.
15. Massiiviset maanjäristykset laukaisevat heijastusvaikutuksen lukuisten murroslinjojen yli.
16. Tekoälyn "älykkyyden räjähdys", joka yrittää toistaa Terminator'in Skynet'in.
17. CERN avaa tahallaan (tai tahattomasti) jotakin.
18. Massiivinen meteoriitti osuu maahan
19. Avaruusolentojen hyökkäys tai jokin muu maan ulkopuolinen tapahtuma.
Olen varma, että on olemassa monia muitakin mustia joutsenia, jotka ovat yhtä vakavia uhkia,
joista emme edes tiedä, mutta nämä olivat vain joitakin niistä asioista, joita pystyin ajattelemaan
päässäni. Jokainen näistä on jo itsessään äärimmäisen vakava uhka, joka voi mullistaa elämän
sellaisena kuin sen tunnemme. Uskomatonta kyllä, nämä ovat myös juuri niitä asioita, joita
hallituksemme ei tällä hetkellä ota vakavasti. Nykyinen hallituksemme näyttää olevan enemmän
huolissaan siitä, että armeijastamme tehdään osallistavampi (more inclusive), kuin siitä, ovatko
kiinalaiset tai venäläiset kaksinkertaistaneet laivastonsa koon tai testanneet onnistuneesti
yliääniohjuksia (ja käyttäneet niitä).
Jos hallituksemme käyttäisi murto-osan siitä ajasta ja energiasta mihin tahansa näistä
yhdeksästätoista, mitä se käyttää naurettavan valheelliseen globaalin viilenemisen, ilmaston
lämpenemisen ja ilmastonmuutoksen "uhkaan", oloni tuntuisi hieman paremmalta. Se tarkoittaisi,
että jossain siellä hallituksen uumenissa on aikuisia ihmisiä. Sen sijaan meillä on loputon paraati
ympäristönsuojelun tuomiopäivän profeettoja, joiden ennustusrekisteri on huonompi kuin Harold
Camping'in.
Nämä globaalit utopistit ovat innokkaasti valmiita itsemurhauttamaan Yhdysvaltain talouden ja
myöhemmin koko maailman, koska 50 vuoden kuluttua valtamerten lämpötila voisi nousta puoli
astetta. Ympäristöaktivistien pelonlietsonta on ollut kuumimmillaan ainakin viimeisten
kahdenkymmenen vuoden ajan ja tämä tuleva katastrofi on ilmeisesti saanut entisen presidentin

Barak Hussein Obama'n niin järkyttyneeksi merenpinnan nousun mahdollisuudesta, että hän osti
uhrautuvasti 11,75 miljoonan dollarin arvoisen talon Martha's Vineyard'ista (rannikolla) vuonna
2019 surraakseen sen lähestyvää tuhoa.

Source: https://vineyardgazette.com/news/2019/12/04/president-obama-buys-home-edgartowngreat-pond
En tiedä teistä, mutta tuntuu siltä, että katselemme massiivista liberaalien/progressiivisten sopulien
vaellusta, joka uhmakkaasti marssii jyrkänteeltä alas. Eikä vain sitä, vaan nämä itsetuhoiset sopulit
ovat saaneet valitut ja valitsemattomat "johtajamme" liittymään heihin ja tuhoamaan nykyisen
maailmanjärjestyksen ja kaikki tämä vain tekaistun uhan takia, joka saattaa joskus... ehkä joskus
toteutua. Tuo ei ole vain lapsen heittämistä pesuveden mukana, vaan se on lekan lyömistä
pesualtaaseen ja sitten talon polttamista pariskunnan kiusaksi, joka sai vauvan. Paavali puhuu
Room. 1. luvussa Juuri tällaisista ihmisistä, jotka kärsivät jumalallisen rangaistuksen, koska heidät
on "annettu" kelvottoman mielen valtaan, eivätkä he enää kykene käyttämään järkeään ja
ajattelemaan selkeästi. Se tosiasia, että mielisairaalaa johtavat hullut, ei jätä juuri epäilystä siitä,
miksi hän sanoi, että viimeiset päivät olisivat "vaarallisia aikoja" (2.Tim. 3:1).
Nämä samat ihmiset, jotka ovat niin järkyttyneitä teoreettisesta ilmastokatastrofista, että sytyttävät
itsensä tuleen, syyllistyvät vandalismiin ja terrorismiin ja käytännössä heittävät elämänsä pois
"marttyyreina" valheen puolesta. Jo nyt on kasvava joukko ympäristöystävällisiä lainsäätäjiä ja
julkkiksia, jotka puolustavat absurdia ajatusta, että meidän pitäisi muuttaa kaikki liha- ja
vehnäpohjainen maatalousteollisuutemme hyönteispohjaiseksi elintarviketaloudeksi. Tämä
perustuu YK;n lähes kymmenen vuotta sitten ajamiin agendoihin.

"Vuonna 2014 YK ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) julkaisivat valkoisen kirjan,
joka käsitti satoja sivuja. Valkoisen kirjan otsikko oli; Syötävät hyönteiset - elintarvike- ja
rehuturvallisuuden tulevaisuuden näkymät", hän sanoi.

"Ja YK ja FAO päättelivät tässä asiakirjassa, että jos hyönteisiä ei lisätä ravintoketjuun, niin
perinteinen proteiiniviljely tuhoaa planeetan. Käytämme kaikki sademetsämme rehun
kasvatukseen kaikkea syömäämme lihaa varten. Tiedättehän, että suurin osa
sademetsistämme kaadetaan, jotta voimme kasvattaa rehua tarkoituksiamme varten. Se on
siis valitettavasti hyvin kestämätön järjestelmä, joka aiheuttaa nopeasti tuhoa
planeetallamme." (Source)

"Pyrkimys "Äiti Maan" tai Gaian pelastamiseen on kokenut suosion syklejä ennenkin, mutta ei
koskaan sellaista poliittista vauhtia kuin nyt. Ollakseni rehellinen, YK, WEF ja lukuisat yksityiset ja
yritysmaailman yhteisöt ovat varoittaneet meitä, että ne ovat viimeisessä vaiheessa Suuren
Nollauksen tapahtumiseksi viimeistään vuonna 2030. Heille vuosi 2030 on "tee tai kuole" -päivä,
jolloin maailma on saatava takaisin "oikealle radalle" tai muuten edessä on sukupuutto. Voi hitsi,
milloin olemme kuulleet tuon ennen?

Puheen ollen globaaleista katastrofeista, on yksi, jota en ole vielä maininnut, se kahdeskymmenes,
jonka uskon olevan paitsi todennäköinen myös väistämätön. Se ei ole ainoastaan väistämätön,
vaan on myös varmaa, että se tapahtuu. Eikä ainoastaan varmaa, että se tapahtuu, vaan se
tapahtuu myös hyvin pian. Eikä ole ainoastaan varmaa, että se tapahtuu pian, vaan se on
katastrofi, johon maailma kieltäytyy jyrkästi uskomasta, että sellaista voisi koskaan tapahtua.

Tuo katastrofi on seurakunnan tempaus.
Paitsi että jokainen uudestisyntynyt uskova poistetaan maan päältä samanaikaisesti, myös
jokainen alle vastuuvelvollisuusikäinen lapsi (minun mielestäni alle 20-vuotias). Tähän äkilliseen
katoamiseen kuuluvat myös kaikki, joilla on Downin syndrooma ja/tai muita rappeuttavia
kognitiivisia sairauksia. Ensimmäistä kertaa kahteentuhanteen vuoteen maaplaneetalla ei ole
jäljellä yhtään uskovaa eikä "viatonta".
Seuraavat yli seitsemän vuotta Tempauksen jälkeen ovat kirjaimellisesti helvettiä maan päällä.
Kaikki, minkä vuoksi nämä ympäristöfundamentalistit ovat riehuneet viimeiset 60 vuotta, kaadetaan
takaisin heidän päänsä päälle. Luonnollisesti globaalit lämpötilat nousevat. Valtameret muuttuvat
vereksi. Saaret uppoavat, mikä aiheuttaa lukemattomia tsunameja, jotka tuhoavat rannikoita. Ilma
on niin täynnä savua ja tuhkaa, että se peittää auringon, kuun ja tähtien valon. Puut ja ruoho

palavat ja joet muuttuvat myrkyllisen katkeriksi.

Yliluonnollisesti puhuen demonit ja demoniset armeijat marssivat maan halki ja tuhoavat miljoonia,
kun ihmiset annetaan kaikkein alhaisimmille ja pahimmille haluilleen. Maailman hallituksista tulee
mahdottoman totalitaarisia, kun ne ottavat käyttöön yhä ankarampia toimenpiteitä pitääkseen
hallitsemattomaksi käyvän maailman hallinnassaan. Ja juuri kun asiat eivät voisi enää pahentua,
ne vain pahenevat.

Maailman armeijat kokoontuvat Israeliin ja yrittävät tuhota viimeisen juutalaisen kansan
jäännöksen, kun yhtäkkiä taivaat avautuvat (maa pyörii vastoin taivaan normaalia pyörimistä) ja
Kristus palaa voimalla ja kirkkaudella taivaan armeijat mukanaan. Täällä Hän tuhoaa armeijat
sellaisessa verilöylyssä, että syntyy 200 mailin mittainen verijoki, joka yltää hevosen kuolaimiin.
Loppu on koittanut, ja Jeesus tuomitsee jäljellä olevat kansakunnat erottamalla ne toisistaan niin
kuin lampaat erotetaan vuohista.
Kuuden tuhannen vuoden jälkeen hallinta on vihdoin riistetty Saatanan limaisesta otteesta ja uusi
maailmanjärjestys on palautettu. Jeesus, laillinen hallitsija, ottaa takaisin herruutensa maan päällä
ja palauttaa sen takaisin alkuperäisiin paratiisimaisiin olosuhteisiinsa. Hän perustaa
valtaistuimensa Jerusalemiin ja korottaa sen kansojen johtajaksi. Seurakunta, joka on nyt
kirkastunut ja kuolematon, palvelee osana kuninkaallista perhettä, joka hallitsee kuninkaiden
Kuninkaan ja herrojen Herran kanssa.
Nyt me kuitenkin elämme tässä langenneessa valtakunnassa. Valtakunnassa, joka on pimeyden
peitossa ja jota vaivaa synti, turmelus, pahuus, väkivalta ja irstailu. Vielä pahempaa on kaikkien
näiden asioiden kärjistyminen, koska ne tulevat yhä tiheämmin ja voimakkaammin aaltoina, jotka
näyttävät kuluttavan tai jauhavan pyhiä. Muista vain.

Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima
olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin
ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme
toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme
tuhotut. Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme,
että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka
elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen
elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee
työtään meissä, mutta elämä teissä....Sentähden me emme lannistu; vaan
vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä

päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme
tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille,
jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat
ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.
2.Kor. 4:7-12, 16-18

PS: Kaikki koirat eivät pääse taivaaseen, mutta ne pääsevät valtakuntaan. Uskon vakaasti,
että mitä tahansa koirilleni tapahtuukin tässä elämässä, näen ne jälleen valtakunnassa. Tiedämme,
että koirat eivät ole sallittuja Uudessa Jerusalemissa (Ilm. 22:15), mutta alhaalla on maa, joka on
täysin kunnostettu takaisin Eedenin kaltaisiin olosuhteisiin ja ne voivat juosta ja tutkia ja olla
onnellisimmat koirat, mitä koskaan on ollut, ikuisesti.

