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Tässä ProphecyNewsWatch -sivustolta tuore suomentamani Michael Snyder'in aikainmerkki-artikkeli,
jossa käsitellään kymmentä maaplaneettaan kohdistuvaa koettelemusta tällä hetkellä, jotka ennakoivat
luomakunnan synnytystuskien tihentymistä ja voimistumista ennen Herran Jeesuksen Kristuksen
paluuta uskovien ylöstempauksessa.
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Yhtäkkiä todella hulluja asioita on alkanut tapahtua ympäri maailmaa.
Valtavat heinäsirkkaparvet ovat tuhoamassa täysin kokonaisia seutuja, erittäin epätavalliset myrskyt
sekoittavat meteorologeja, maanjäristys- ja vulkaaninen aktiviteetti ovat molemmat nousussa, ja viisi
erittäin vaarallista tautia leviää halki maailman.
Toistaiseksi vuonna 2020, se on ollut vain yksi asia toisensa perään, ja monet spekuloivat sillä, mitä
voisi olla edessä, jos tapahtumat jatkavat kärjistymistään.
Yhtenä päivänä vaimoni mainitsi, että yksi hänen ystävänsä ehdotti, että minun tulisi laatia luettelo
kaikista oudoista jutuista, joita on tapahtunut, ja niin olen juuri päättänyt tehdä.
Seuraavassa on luettelo 10 vitsauksesta, jotka lyövät planeettaamme samanaikaisesti…

#1 Heinäsirkkojen armeijat – Kuten selostin yhtenä päivänä, suurten kaupunkien kokoiset
heinäsirkkaparvet ovat ahmineet kokonaisia maatiloja Afrikassa vain 30 sekunnissa. Nämä parvet ovat
levinneet myös Lähi-itään, ja nyt olemme saaneet tietää, että ne ovat jopa saavuttaneet Kiinan…
Jättimäisten heinäsirkkaparvien, jotka kuuluvat vitsaukseen, joka on hävittänyt miljoonia eekkereitä
viljasatoa halki itäisen Afrikan, on nähty saavuttavan Kiinan rajan.
Miljardit hyönteiset ovat tuhonneet elintarvikevarastoja Keniassa, Somaliassa ja Etiopiassa, mitä on
kuvattu vuosikymmenten pahimmaksi vitsaukseksi. On pelkoja, että tämä parvi voi kasvaa
eksponentiaalisesti seuraavien kuukausien aikana.
#2 Erittäin outoja sääkuvioita – On melkein kuin käytännössä kaikki vanhat säännöt olisi yhtäkkiä
heitetty ulos ikkunasta. Kaikkien aikojen 93 metriä sekunnissa puhaltanut ennätystuuli osui äsken
Kaliforniaan, ja ehdottoman hulluja myrskyjä tapahtuu kaikkialla planeetalla. Katso esimerkiksi vain mitä
tapahtui Australiassa…
Sidney on heitetty kaaokseen tuhoisan myrskyn toimesta saaden kahden kuukauden sademäärän vain
kahdessa päivässä – pakottaen joukkoevakuointeihin, jättäen 150 000 kotia ilman sähköä, ja yllyttäen
varoituksiin olemaan ajamatta töihin.
Myrsky pudotti viikonloppuna kaupunkiin 400 mm sadetta ja aiheutti työmatkalaisille sekasorron
maanantaiaamuna teiden ollessa tukossa, lauttamatkat peruutettiin ja junat kärsivät suurista
viivästyksistä koko rautatieverkossa.
#3 Ennennäkemättömät tulvat – Näemme tällä hetkellä epätavallisia tulvia kaikkialla maailmassa, ja
Yhdysvaltain eteläosaa tuhoavia tulvia kutsutaan tällä hetkellä ”ennennäkemättömiksi” …
Jackson'issa, Mississippin osavaltiossa, sadat asukkaat joko katselivat kun heidän kotinsa tulvivat
viikonloppuna tai olivat huolissaan siitä, että heidän asuinpaikkaansa kasteltaisiin pian, kun Pearl River
-joki saavutti maanantaina 36.8 jalan korkeuden, mikä on sen kolmanneksi korkein taso koskaan – ollen
vain vuosien 1979 ja 1983 takana.
Kutsuen Jackson'in tulvia ”historiallisiksi” ja ”ennennäkemättömiksi”, Mississippin kuvernööri Tate
Reeves sanoi sunnuntaisessa lehdistötilaisuudessa, että ”emme odota tämän tilanteen loppuvan milloin
tahansa pian. Menee päiviä kunnes pääsemme eroon kelluvista puutavaroista ja vedet vetäytyvät.”
#4 Suuret maanjäristykset – Todella suuria maanjäristyksiä tapahtuu niin usein, että minun on erittäin
vaikea kirjoittaa niistä kaikista. Näin esimerkiksi hiljattain Jamaikan rannikolle iskeneestä 7.7 richterin
järistyksestä, mutta olen niin kiireinen kirjoittaessani muista katastrofeista, että en ole edes maininnut
siitä kuin vasta nyt…
Voimakkuudeltaan 7.7 richterin maanjäristys iski tiistaina noin 80 mailin päässä Jamaikasta, ravisuttaen
ihmisiä Karibialla ja niinkin kaukana kuin Miamissa.
George Town'ssa Caymansaarilla todettiin 0.4 jalan korkuinen tsunami, mutta mitään tsunamia ei
havaittu Jamaikan Port Royal'issa tai Dominikaanisen tasavallan Puerto Plata'ssa.
#5 Epätavalliset tulivuorenpurkaukset – Seisminen aktiviteetti on lisääntynyt kaikkialla maailmassa, ja
viimeisen parin kuukauden aikana olemme nähneet tulivuorten ympäri maailman poksahtelevan kuin
sähikäiset. Yksi merkittävimmistä purkauksista, joita olemme nähneet viime päivinä, oli Mount Merapi'n
purkaus ensimmäisen kerran 90 vuoteen …
Yksi Indonesian aktiivisimmista tulivuorista, Mount Merapi, koki juuri voimakkaimman purkauksensa
sitten vuoden 1930! Tulivuorenpurkauksen ilmoitettiin tapahtuneen torstaina ja se kuvattiin videolle, jolla
näytettiin voimakas ja kauhistuttava purkaus, jossa nähtiin hetki kun kraatteri räjähti ja sylkäisi laavaa
sekä tuhkaa arviolta 2000 metriä ilmaan pakottaen paikalliset asukkaat pysymään no-go-alueen
ulkopuolella, joka on 3 kilometrin säteellä (1.8 mailia) kraatterista.

#6 Koronavirus – Sanomattakin on selvää, että koronaviruksen puhkeaminen Kiinassa on saanut
enemmän otsikoita kuin mikään muu tässä luettelossa. Lukumäärät nousevat edelleen, ja monet
spekuloivat, että tästä voisi tulla pahin maailmanlaajuinen pandemia espanjantauti-pandemian jälkeen
vuonna 1918.
Epätoivoisessa yrityksessä estää totuutta pääsemästä esiin, Maailman terveysjärjestö (WHO) pyytää
merkittäviä sosiaalisen median yhtiöitä sensuroimaan käyttäjiään...
Maailman terveysjärjestö on käynyt neuvotteluja teknologiajättiläisten kanssa koronavirusta koskevan
"väärän tiedon" leviämisen estämiseksi, huolimatta siitä, että jotkut asiat, jotka kerran on leimattu
disinformaatioksi, ovat jälkeenpäin osoittautuneet todeksi.
Kokouksen järjesti WHO, mutta sitä isännöi Facebook Menlo Park'in kampuksella Kaliforniassa.
Osallistujien joukossa oli edustajia Amazon'ista, Twilio'sta, Dropbox'ista, Google'sta, Verizon'ista,
Salesforce'sta, Twitter'istä, YouTube'sta, Airbnb'istä, Kinsa'sta ja Mapbox'ista.
#7 Afrikkalainen sikarutto – "Sika-Ebola" on jo tuhonnut miljoonittain sikoja Kiinassa, ja se on levinnyt
yli 40 muuhun maahan. Sianlihan hinta on huimassa nousussa Kiinassa juuri nyt, ja kysynnän
täyttämiseksi kiinalaiset tuovat yhä enemmän sianlihaa Yhdysvalloista...
Tyson Foods Inc. sanoo, että se on vasta alkamassa nähdä hyötyjä afrikkalaisen sikaruton
puhkeamisesta Kiinassa, johon sisältyy 600%:n vuotuinen lisäys sianlihan tilauksille Kiinaan vuoden
2020 ensimmäisellä neljänneksellä.
#8 H1N1-sikainfluenssa – toisin kuin afrikkalainen sikarutto, H1N1-sikainfluenssa voi todella tappaa
ihmisiä. Itseasiassa se on jo tappanut enemmän ihmisiä Kiinan ulkopuolella kuin koronavirusepidemia
on tehnyt. Esimerkiksi Taiwanissa 13 ihmistä kuoli viruksen ansiosta yksin viime viikolla...
Nykyään H1N1-virus on jälleen kerran suuri uhka, koska se on vaatinut 13 henkeä Taiwanissa viime
viikolla. Tämä virus on erittäin tarttuva ja sen tiedetään leviävän ihmisestä toiseen. Se on erityisen
vaarallinen niille, joilla on vaurioitunut immuunijärjestelmä, kuten niillä, jotka kärsivät kroonisista ja
pitkäaikaisista sairauksista.
#9 H5N1-lintuinfluenssa – Tämä lintuinfluenssa-kanta aiheutti massiivisen maailmanlaajuisen paniikin
useita vuosia sitten, ja nyt se kokee ällistyttävän elpymiseen. Kiinan on tähän mennessä täytynyt tappaa
tuhansia kanoja, ja asiantuntijat varoittavat, että tämä tautiepidemia voi olla vasta alkamassa...
South China Morning Post'in mukaan, Kiina on kuulemma joutunut tekemisiin tappavan kanoissa
esiintyvän H5N1-lintuinfluenssan kanssa myös Hunan'in maakunnassa, alueella, jolla on raja provinssiin,
jossa koronavirus syntyi.
Kiinan maatalous- ja maaseutuasiainministeriön lausunnon mukaan paikallisviranomaiset olivat alkaen
1. helmikuuta 2020 lopettaneet 17 828 siipikarjaan kuuluvaa eläintä H5NI-taudinpurkauksen jälkeen.
#10 H5N8-lintuinfluenssa – Tämä kanta eroaa H5N1-lintuinfluenssasta, mutta monet uskovat sen
olevan vielä pelottavampi. Se on alkanut esiintyä monissa paikoissa ympäri maailmaa, ja asiantuntijat
olivat todella yllättyneitä, kun sitä äskettäin esiintyi Saksassa...
Saksa on ilmoittanut erittäin patogeenisen H5N8-lintuinfluenssaviruksen puhkeamisesta maan
lounaisosan takapihalla, Maailman eläintautijärjestö (OIE) sanoi maanantaina.
Pariisissa sijaitsevan OIE:n mukaan virus tappoi 44 lintua 69 linnun parvesta Bretzfeld'issä, BadenWürttemberg'in alueella, siteeraten Saksan elintarvike- ja maatalousministeriön raporttia.
Voiko joku teistä muistaa ajan, jolloin meitä on kohdannut kriisi toisensa jälkeen, kuten kaikki tämä
kerralla?
Vuosi 2020 on varmasti alkanut melko räjähdysmäisesti, ja monet odottavat globaalien tapahtumien

kiihtyvän edelleen.
Joten pitäkää kiinni hatuistanne, koska asiat muuttuvat todennäköisesti vielä hullummiksi tulevina
kuukausina.
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