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"Nykyaikainen pankkijärjestelmä valmistaa rahaa tyhjästä. Prosessi on ehkä hämmästyttävin
koskaan keksitty silmänkääntötemppu. Pankkitoiminta sikisi vääryydessä ja syntyi synnissä.
Pankkiirit omistavat planeetan. Ota se pois heiltä, mutta jätä heille valta luoda rahaa ja valvoa
luottoa, niin he luovat kynänpainalluksella tarpeeksi rahaa ostamaan se takaisin. Ota tämä suuri
valta pois pankkiireilta ja kaikki suuret omaisuudet, kuten minun, katoavat ja niiden pitäisikin
kadota, sillä silloin tämä maailma olisi parempi ja onnellisempi paikka elää. Mutta jos haluat jatkaa
pankkiirien orjana ja maksaa oman orjuutesi kustannukset, anna heidän jatkaa rahan luomista ja
luottojen valvontaa." (Sir Josiah Stamp, Englannin keskuspankin johtaja ja pääjohtaja 1920luvulla.)
Fiktiivisten kirjojeni HOBO (Teokset I ja II) ytimessä oli eurooppalainen tekoälyjärjestelmä nimeltä
Apollo. Tämä järjestelmä leviää lopulta virukseksi ja aiheuttaa taloudellista tuhoa levitessään
nopeasti maailmantalouteen. Käytin tarinassa nimeä Apollo ja sen oli tarkoitus olla jonkinlainen
johdannainen jakeessa Ilm. 9:11 esiintyvän demonin oikeasta nimestä Apollyon. Itseasiassa tein
sen tietämättä etukäteen mistään todellisesta tekoälyjärjestelmästä, joka tällä hetkellä ohjaa
maailman johtavaa rahoitusalan sijoitusyhtiötä Blackrock.
Kun kuitenkin tein tutkimusta Blackrock'ista ja heidän eläkkeestään ahmimaan suurin piirtein
kaikki, mitä he voivat ostaa, olin sekä järkyttynyt että yllättynyt huomatessani, että heidän
tekoälytietokonejärjestelmänsä nimi oli Aladdin, joka on itse asiassa lyhenne. Se on akronyymi
sanoista Asset, Liability And, Debt Derivative, Investment, Network. Ennen kuin luet eteenpäin,
katso tämä 8-minuutin video, että saat paremman käsityksen käsillä olevan aiheen laajuudesta.
https://www.youtube.com/watch?v=AWBRldjVzuM
Tärkeimmät asiat ensin. Larry Fink (Blackrock'in toimitusjohtaja) on täysin mukana Maailman
talousfoorumin (WEF) visiossa Great Reset (eli et omista mitään ja olet onnellinen). Hänen on

pakko olla, koska hän istuu WEF:n johtokunnassa. Fink istuu myös CFR:n (Council on Foreign
Relations) johtokunnassa, joka on ohjannut Yhdysvaltojen geopolitiikkaa yli 70 vuotta. Hän istuu
myös järjestön International Rescue Committee johtokunnassa, joka auttaa ohjaamaan pakolaisia
Yhdysvaltoihin maista, joiden epävakauttamisessa he auttoivat, kuten Syyria, Afganistan jne.
Kaikki tämä kertoo, että Larry Fink ei ajattele sinun etuasi. Hän on 100-prosenttisesti wokeglobalisti, joka pyrkii auttamaan uuden globaalin hallituksen vaalimista.(H/T Leo Hohmann)
Yksi esimerkki siitä, miten Blackrock pyrkii pakottamaan maailman noudattamaan tahtoaan (tai
ainakin yrittämään), on ruokapulan aiheuttaminen. Blackrock ja sen jättimäinen sisaryhtiö
Vanguard omistavat monien yritysten osake-enemmistön, mutta kaksi tämän keskustelun kannalta
tärkeää ovat CF Industries ja Union Pacific Railway Lines. Nämä yhtiöt vähentävät lannoitteiden
kuljetuksia maatalousmarkkinoille... tarkoituksella. Näin ollen, jos ennen marraskuun 2022
välivaaleja on ruokapulaa ja muita maailmanlaajuisia kriisejä, voit olla varma, että se on a)
tahallista, b) suunniteltu rampauttamaan Yhdysvallat jonkinlaiseen maailmanlaajuiseen
alistumiseen ja c) auttamaan Suuren Nollauksen nopeuttamisessa ennen vuotta 2030. Se panee
myös miettimään, miksi Bill Gates ostaa niin paljon viljelysmaata?
Tällä hetkellä Blackrock hallitsee (ALADDINin ennakoivan tietokoneohjelmoinnin avulla) noin 21
biljoonan dollarin varoja maailmanlaajuisesti. Se on miltei enemmän kuin mikään yksittäinen
talous maailmassa, lukuun ottamatta Yhdysvaltoja.
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Aladdinista, joka on ollut käytössä vuodesta 1988, on tullut maailman rahoitusmarkkinoiden
KAIKKIEN AIKOJEN suurin yksittäinen voiman moninkertaistaja. Se määrittää, mitä markkinoiden
pitäisi tehdä, mihin niiden pitäisi sijoittaa, mistä niiden pitäisi luopua ja se on viime aikoina ollut niin
tarkka, että Yhdysvaltain keskuspankki, muut suuret sijoitusyhtiöt ja lähes kaikki, jotka toimivat tällä
tasolla, käyttävät sen algoritmeja omien markkinoidensa hallintaan. Kyseessä on yksi
tietokonejärjestelmä, vaikkakin erittäin tehokas tekoälyjärjestelmä.
Vaikka epäilen vakavasti, ettei Fink ole Antikristus, uskon kuitenkin, että tämä hänen luomansa
järjestelmä on varma todiste siitä, että yksi mies voi hallita kaikkia rahoitustoimia suuressa osassa
maailmaa. Silloinkin, kun valtiot käyttävät edelleen omia kansallisia valuuttojaan. Kuvitelkaa vain,
miten paljon helpompaa se on, kun maailma siirtyy yhden maailman digitaaliseen valuuttaan. Sen
jälkeen yhden miehen on hyvin helppo hallita kaikkea.
Arviointi
Kun tarkastelemme, kuinka Antikristus nousee valtaan seurakunnan Tempauksen jälkeen, meidän
on ymmärrettävä, että hänen nousunsa ei tapahtunut tyhjiössä ennen sitä. Hän tulee
petojärjestelmästä. Itse petojärjestelmää, kuten Ilm. 13. kuvailee, symboloi kimera
(sekaeläinhybridi), joka edustaa entisten maailmanvaltojen yhdistelmää. Pedosta tulee
ihmiskunnan historian massiivisimmin voimakas hallitus, niin että se valvoo koko planeettaa.
Luemme usein tuon kohdan luvusta Ilm. 13 ajattelematta sen toisen ja kolmannen asteen
vaikutuksia. Tätä he tarkoittavat, kun he (globalistieliitti) sanovat Suuri Nollaus (Great Reset):
• Nykyisen maailmanjärjestyksen loppu.
• kansallisen suvereniteetin loppu
• kansallisten valuuttojen loppu
• yksityisomaisuuden loppu
• yksityisyyden loppu
• sanan- ja matkustusvapauden loppu
• vapaan markkinakapitalismin loppu
• henkilökohtaisen vapauden loppu
• juutalais-kristillisen maailmankuvan loppu (ts. perinteinen avioliitto/perhe, arvot, uskonnonvapaus
jne.)
Tähän he pyrkivät ja ovat niin lähellä sen saavuttamista, mutta jokin, tai pikemminkin Joku,

pidättää heitä.
Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt
vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa
henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. (2.Ts. 2:7-8)
Tiedämme, että se on Jumala, Pyhä Henki, joka toimii Kristuksen ruumiin kautta maan päällä
ja estää pahan täyttä voimaa valtaamasta kokonaan planeettaa. Kuitenkin heti Tempauksen
jälkeen tuo pidättäjä on poissa ja maailma syöksyy kaaokseen. Miljoonien ihmisten äkillinen
katoaminen aiheuttaa ehdottomasti Yhdysvaltojen romahtamisen. Se luo valtavan geopoliittisen,
sotilaallisen ja taloudellisen tyhjiön, jonka muut kansakunnat ympäri maailmaa ryntäävät
täyttämään. Ennenkuin ne tekevät sen ja ennenkuin tämä Petojärjestelmä saadaan käyntiin,
maailmanjärjestyksessä on valtava häiriötilanne.
Mistä tiedämme, että Tempaus aiheuttaa suuren maailmanlaajuisen kriisin?

Koska pohdinnoissaan, keskusteluissaan, sotapeleissään, strategioissaan jne. koskien
maailmanlopun apokalypsia, 0,00% liittovaltion ja yksityisistä virastoista ja ajatushautomoista
Washingtonissa, New Yorkissa, Lontoossa, EU:ssa, tai missä tahansa muualla, pitää Seurakunnan
Tempausta toteutumiskelpoisena mahdollisuutena. Yksikään niistä ei pidä. Mietihän tätä hetkinen.

Yksikään niistä ei usko, että Kristuksen paluu on mikään "todellinen" uhka heidän nykyiselle tai
edes tulevalle maailmanjärjestykselleen. JOS (ja se on suuri JOS) joku todella pitää Kristuksen
paluuta vakavana uhkana maailman vakaudelle, hän ei sano sitä ääneen. He (nykyiset maailman
johtajat) pitävät lähes kaikkea muuta auringon alla (aurinko mukaan lukien) mahdollisena uhkana,
paitsi sitä, jonka Raamattu sanoo todella tapahtuvan. Ja siksi se tulee tapahtuessaan
aiheuttamaan tuhoa, koska he eivät ole valmiita siihen. Lisäksi sen tapahtumisen jälkeen maailma
ei näe Pedon tuloa sen kaaoksen ja laittomuuden keskellä, joka vallitsee Tempauksen ja Danielin
70. viikon virallisen alkamisen välillä.
Minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä. Sen sarvissa
oli kymmenen kruunua ja päissä herjaavia nimiä. Peto, jonka näin, oli leopardin näköinen, mutta
sillä oli jalat kuin karhulla, ja sen kita oli kuin leijonan kita. Lohikäärme antoi sille voimansa ja
valtaistuimensa ja suuren vallan. Yksi sen päistä näytti olevan kuolettavasti haavoittunut, mutta
sen kuolinhaava parantui. Koko maa seurasi ihmetellen petoa, ja kaikki palvoivat kumartaen
lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle. He palvoivat myös petoa sanoen:
”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?” (Ilm. 13:1-4)

Tiedoksi niille, jotka eivät tunne Ilmestyskirjassa käytettyä symboliikkaa, että symbolit eivät ole
mielivaltaisia tai sensaatiomaisia sensaatiomaisuuden vuoksi. Symboliikalla on hyvin erityisiä
merkityksiä ja nämä merkitykset löytyvät muualta Raamatusta. Mitä ne siis tarkoittavat? No niin,
käyttämällä tulkitsemiseen lukuja Daniel 2, 7 ja 8 sekä Ilm. 12, 13 ja 17 voimme selvittää, mitä ne
tarkoittavat.
Symboliikka
Pedon rakenne eli koostumus (The Beast Construction or Makeup)
1. Seitsemän päätä = Nämä ovat seitsemän vallan istuinta (vuorta), joilla nainen (uskonnollinen
järjestelmä) istuu. Siellä on myös seitsemän kuningasta (viisi kaatunutta, yksi on ja yksi tulossa)
(ks. Ilm. 17:9-10).
a. Kaatuneet: Egypti, Assyria, Babylon, Persia ja Kreikka.
b. Se yksi nykyinen Johanneksen saadessa tiedon on Rooma.
c. Rooman versiosta 2.0 tulee myös viimeinen / tuleva maallinen valtakunta. Tämä sopii yhteen
Danielin luvun 2 monimetallipatsaan (jalat rautaa ja varpaat savea), Danielin lukujen 7 ja 8
"neljännen pedon" ja Ilmestyskirjan luvun 13 merestä nousevan pedon kanssa.
2. Kymmenen sarvea = Nämä ovat kymmenen hallitsijaa / kuningasta, joilla ei vielä ole
valtakuntaa, mutta jotka saavat vallan Pedon kanssa yhdeksi hetkeksi ja heillä on yksi mieli Pedon
kanssa(Ilm. 17:13). Pieni sarvi = Antikristus (Dan. 7:8, 8:9) on yksi sarvista, joka nousee, syrjäyttää
kolme sarvea ja ottaa enemmistön vallan.

3. Seitsemän / kymmenen kruunua = Ne näkyvät lohikäärmeen seitsemänä kruununa (Ilm. 12:3) ja
kimera-pedon kymmenenä kruununa (Ilm. 13:1). Nämä näyttävät olevan seitsemän / kymmenen
valta-asemaa eli auktoriteetin valtapiiriä. Lukujen ero voi tarkoittaa, että demonisessa
valtakunnassa on seitsemän demonista ruhtinasta / auktoriteettia, kun taas fyysisessä
valtakunnassa on kymmenen, jotka ilmenevät hallituksina.
3. The Seven/Ten Crowns = These appear as seven on the Dragon (Rev. 12:3) and as ten on the
chimera Beast (Rev. 13:1). These appear to be seven/ten positions of power or realms/domains of
authority. The difference in the numbers could mean that in the demonic realm, there are seven
demonic princes/authorities, while in the physical realm, there are ten who manifest as
governments.

Pedon / hallinnon ominaisuudet
4. Kuin leopardi = Historiallisesti liittyy antiikin Kreikkaan Aleksanteri Suuren aikana.
5. Jalat kuin karhulla = Historiallisesti liittyy muinaiseen Persiaan Kyyroksesta Artakserksekseen.
6. Kita kuin leijonalla = Historiallisesti liittyy muinaiseen Babyloniaan Nebukadnessarin kautta.
7. Lohikäärme = Saatanalla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja seitsemän diademia
(kruunua) seitsemässä päässään.
8. Portto = Ei mainirttu em. jakeessa, vaan myöhemmin Ilm. 13. luvussa Toisen Pedon (Väärä
Profeetta) alaisuudessa. Tämä on uskonnollinen järjestelmä, jota Raamattu kutsuu "Portoksi", joka
ratsastaa pedon selässä ja se hyväksyy kaikkien muiden jumalien ja uskontojen palvonnan paitsi
ainoan todellisen Jumalan palvonnan (siitä hengellinen porttous). Se on pedon hallitusjärjestelmän
(Ilm. 17:1-6) väärä uskonnollinen järjestelmä ainakin seitsenvuotisen ahdistuksen ensimmäiset
kolme ja puoli vuotta.
Danielin mukaan nämä pedot olivat ihmisen hallituksia. Kun ihminen katsoi niitä (Daniel 2), niin
Nebukadnessar näki kunnioitusta herättävän monimetallisen ihmisen kuvan. Jumalan
näkökulmasta (Daniel 7-8) ne näyttivät hirvittäviltä pedoilta. Kun ne yhdistetään Daniel 7:ssä
olevaan neljän pedon näkyyn, saamme koostetumman kuvan siitä, millainen tämä luvussa Ilm. 13
oleva lopullinen petovaltakunta olisi.
“Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen
väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat (kuin leijonalla) ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet
jalkoihinsa (jalat kuin karhulla). Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot ja sillä oli kymmenen

sarvea. Minä tarkkasin sarvea ja katso, eräs muu pieni sarvi (Antikristus) puhkesi niiden välistä ja
kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen
silmät ja suu, joka herjaten puhui. Daniel 7:7-8 (kommentit ja korostukset minun)
Kauhea peto on historiallisesti yhdistetty muinaiseen Roomaan. Tiedämme kuitenkin historiasta,
että Rooman valtakunta jakaantui kahtia 4. vuosisadalla jKr. ja kun sen läntinen osa romahti, niin
itäinen jatkoi vielä tuhat vuotta, ennenkuin ottomaanien turkkilaiset (jotka olivat myös osa vanhaa
Rooman valtakuntaa) valloittivat sen. Siitä lähtien muu Eurooppa oli nousevien imperiumien
vuorotteleva rosvogalleria viimeisinä britit, joista amerikkalaiset tulivat. Tuleva petojärjestelmä tulee
vanhan Rooman valtakunnan maantieteellisten rajojen ulkopuolelta ja se elvytetään jotenkin
seurakunnan tempauksen jälkeen.
Ilmestyskirjan 13. luvussa nämä pedot eivät ole missään kronologisessa järjestyksessä. Kaksi
tärkeää päätelmää ovat kuitenkin, että ensimmäinen peto tulee merestä (kansojen meri) ja toinen
maasta (ehkä Israelista). Tämä ensimmäinen peto nähdään ensin hallituksena tai järjestelmänä,
joka myöhemmin henkilöityy ihmiseksi (Antikristus). Toinen peto liittyy uskonnolliseen
porttojärjestelmään, joka myös myöhemmin personoituu ihmiseksi (Väärä Profeetta).
Kirjoittajan huomautus: Oletan, että tämä "henkilöitymisprosessi" on samanlainen kuin se,
kuinka Adolf Hitler personoitui Kolmanteen valtakuntaan. Tai miten Klaus Schwab personoitui
Maailman talousfoorumiin (WEF). Se tarkoittaa vain sitä, että ihmisestä ja liikkeestä tulee
jossakin vaiheessa erottamattomat.
Yksi huomioitava seikka on, että siihen mennessä, kun petojärjestelmä tulee verkkoon, he ovat
murtaneet koodin, kuinka toteuttaa rautanyrkkihallinto jokaiseen planeetan asukkaaseen, samalla
kun koko planeetta ihmettelee heitä. Tänä päivänä ihmiset eivät "ihmettele" nykyisiä hallituksiaan.
Jonkin on muututtava. Jotakin tuodaan takaisin nykyhetkeen ja tapetaan / tuhotaan ja sen jälkeen
herätetään kuolleista. Mitä tulee siihen, kuka tai mikä se jokin on, niin näyttää, että se on
hallituksen päämies tai itse hallitusjärjestelmä.
Johtopäätös
Huono uutinen on, että kun maailma tajuaa, että yksi mies hallitsee kaikkea, on jo liian myöhäistä.
Se, että näemme Yhdysvaltojen tarkoituksellista tuhoamista sen kyvyttömien ja maanpetoksellisten
johtajien toimesta, on juuri sitä - tarkoituksellista. Nämä globaalit johtajat tekevät, mitä heidän
demoniset yliherransa ajavat heitä tekemään, eivätkä edes ymmärrä, että kilpailevat luodakseen
tyrannimaisimman hallituksen, mitä koskaan on ollut olemassa.

Hyvä uutinen on, että se tosiasia, että näemme nyt jotakin niin voimakasta kuin Aladdin, tarkoittaa,
että henget ovat ulkona pullosta ja meidän lähtömme tästä syntiinlangenneesta maailmasta on
sitäkin pikaisempi. Sanomalla, että "henget ovat ulkona pullosta", tarkoitan, että on jo kilpailijoita,
jotka yrittävät syrjäyttää Aladdinin.
Uskon, että Tempauksen jälkeen Aladdinista tulee uusi EU-versio, kenties nimeltä Apollo, joka
toimii samalla tarkoituksella, mutta Pidättäjä ei enää estä sitä tekemästä, mitä Saatana haluaa sen
tekevän. Tosiasia on, että näyttämö on jo pystytetty ja näyttelijät jonottavat suorittaakseen tämän
viimeisen näytöksen. Odotamme tällä hetkellä vain, että Herra vetää verhot syrjään.
...tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja
ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät
ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. (2.Ts. 2:9-10)

