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Annatko maailmanjärjestelmän 'merkitä'
sinut? 30 vuotta vanha profetia ennusti
tulevan rokotteen, joka tekee juuri sen.
Will you allow yourself to be ‘marked’ by the world system? 30-year-old
prophecy foretold of a coming vaccine that will do exactly that
By Leo Hohmann, 6.2.2021

On olemassa tuntematon profetia hurskaalta kreikkalaiselta ortodoksimunkilta, joka palveli Athosvuoren luostarissa vuoteen 1994 saakka, jolloin kuoli 69 vuoden ikäisenä.
Muutama vuosi ennen kuolemaansa, noin vuonna 1990, vanhin Paisios näki ennalta ajan, jolloin
globalistinen eliitti käyttäisi pakollista rokotetta edistämään pahaa agendaansa.

Kreikkalainen vanhin Paisios eli vv. 1924 - 1994.

Nämä pahantekijät kaipaavat luoda maailmanjärjestyksen, jossa jokaisen ihmisen jokaista liikettä
valvotaan ja heidän elämäänsä ohjaavat digitaaliset algoritmit ja keinoäly. Emme "omista mitään ja
olemme onnellisia", kuten Klaus Schwab Maailman Talousfoorumista (WEF) sanoo.
Tämä suunnitelma täydellisestä valvonnasta on vuosisatojen ajan liittynyt erilaisiin
vapaamuurarillisiin lahkoihin ja salaseuroihin. Mutta ajatus siitä, että ihminen voi rakentaa oman
yksityisen Jumalasta riippumattoman taivaansa maan päälle, juontaa juurensa Baabelin torniin [ks.
11]. Se on ytimeltään lusiferistinen ja johtaa tuhoon.
Seuraavassa vanhin Paisiosin profetia, joka puhuu viimeisestä lusiferistisesta valtapelistä maan
päällä:
"... nyt on uuden taudin torjumiseksi kehitetty rokote, joka tulee olemaan pakollinen ja
sen ottavat merkitään... Myöhemmin kukaan, jota ei ole merkitty luvulla 666, ei voi
ostaa eikä myydä, saada lainaa, saada työpaikkaa jne. Ajatteluni kertoo minulle, että
tämä on se järjestelmä, jonka kautta Antikristus on päättänyt vallata koko maailman ja
ihmiset, jotka eivät ole osa tätä järjestelmää, eivät löydä työtä jne. - olivatpa sitten
mustia, valkoisia tai punaisia; toisin sanoen, kaikki, jotka hän ottaa haltuunsa
globaalia taloutta ohjaavan talousjärjestelmän kautta ja vain ne, jotka ovat
hyväksyneet sinetin, luvun 666 merkin, voivat osallistua liiketoimiin." —p.204, Holy
Monastery of Mount Athos / Distributed by Athos; 1st edition, January 1, 2012
Isä Peter Heers purkaa tätä profetiaa oivaltavassa analyysissä tällä 11 minuutin videolla:
https://youtu.be/PvIL9a4nhBA
Aivan kuten kautta historian on ollut monia antikristuksia, jotka johtavat lopulliseen Antikristukseen,
maailmassa on oleva monia ihmisten hyväksymiä "merkkejä", mikä johtaa lopulta lopulliseen
merkkiin, Pedonmerkkiin.
Ne, jotka ottavat rokotteen, hyväksyvät maailmanjärjestelmän "merkin", koska he "luottavat tämän
maailman vapahtajiin". He uskovat enemmän propagandaan, jota kuulevat vallanpitäjiltä,
valtamediasta, kuin vakaisiin neuvoihin tuhansilta totuutta kertovilta muurinvartijoilta, joihin kuuluu
monia ansioituneita tiedemiehiä ja lääketieteen tohtoreita.
Sen sijaan, että uskoisivat viisaisiin tiedemiehiin, kuten tohtori Peter McCullough, joka on eniten
kiitetty lääkäri koskien COVID-19:n onnistunutta hoitoa, piikitetyt ihmiset uskovat mieluummin
sellaisia epäilyttäviä hahmoja kuin tri. Anthony Fauci ja Bill Gates.

Monet ovat vain tietämättömyyttään seuranneet laumaa, joka menee jyrkänteen yli. Säälin todella
näitä ihmisiä, koska useimmat eivät ole koskaan kohdanneet totuutta. He kuulivat vain toisen
puolen - valheet.
Toiset kuitenkin ovat kuulleet totuuden. He punnitsivat kummankin vaihtoehdon ja päättivät seurata
valheen tietä. He päättivät uskoa hallitsevien äänten esittämään maailmanjärjestelmään, joko
kuuntelematta valistetumpia ystäviään ja perheenjäseniään, tai eivät uskoneet viisaita lääkäreitä,
jotka pahat Big Tech -oligarkit ovat pyyhkineet pois tärkeiltä alustoilta ja joita valtamedia ei ole
huomioinut.
Nämä ihmiset eivät ole toivon ulkopuolella. He voivat pelastaa (reclaim) mielensä ja sielunsa näiltä
pahoilta oligarkeilta. Mutta heidän täytyy herätä ja lopettaa huonojen valintojen tekeminen. Mitä
enemmän päätät linjautua maailman merkitsemien kanssa oppositioon Jumalan kanssa linjassa
oleville, sitä vaikeampaa tulee olemaan hyljätä tuo lopullinen merkki, Pedonmerkki, jos se saapuu
sinun elinaikanasi.
Mieti Schwab'in sanoja, kun hän puhui Chicagon Talousfoorumille, jossa hän julisti rohkeasti, että
Suuri Nollaus ja Neljäs Teollinen Vallankumous, kaksi hänen organisaationsa ajamaa globaalia
paradigman muutosta, johtavat transhumanismiin - ihmisen asteittaiseen sulauttamiseen
koneeseen.
"Lopussa se, mihin neljäs teollinen vallankumous johtaa, on fyysisen, digitaalisen ja
biologisen identiteettimme fuusio", sanoi Schwab, joka on myös hankkeen "rokotteita
kaikille" edistäjä Suuren Nollauksen ja YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen aloitteen
puitteissa. [See U.N. Agenda 2030 Goal 3.8].
Katso videoleike, jolla Schwab tekee tämä suurellisen julistuksen.

https://youtu.be/Wu5yZZex2nc
Jos seuraamme maailman humanistisia johtajia, niin se johtaa meidät pimeään paikkaan, johon
emme halua joutua. Transhumanismi loukkaa Kaikkivaltiasta Jumalaa. Sitä edustavat
geenimuokkaus, istutetut mikrosirut, ihmisen kloonaus, kimeerit (sekasikiöt) ja ihmiskehon
biotekniikka.
Globalistinen valtaeliitti perustaa saatanallista "petojärjestelmäänsä” juuri nyt. Jossakin vaiheessa
tämä järjestelmä luovutetaan antikristushahmolle, joka on itse Saatanan valtaama.

Jos tämä eliitti onnistuu rokottamaan suurimman osan maailman väestöstä, sanokaamme 85-90
prosenttia, niin he kääntävät sitten huomionsa niiden tunnistamiseen ja vainoamiseen, jotka
kieltäytyvät ottamasta pistosta. Näitä vastustajia syytetään pistosten kauhistuttavista
terveysvaikutuksista, koska ne, jotka ottavat näitä injektioita, tuhoavat luonnollisen Jumalan
antaman immuunijärjestelmänsä, kuten sellaiset briljantit tiedemiehet, kuin tri. Geert Vanden
Bossche, tri. Sucharit Bhakdi ja Lee Merritt ovat ennustaneet.
Ne, jotka hylkäävät pistokset, estetään pääsemästä yhä useampiin liikkeisiin, kunnes lopulta heidät
on suljettu kokonaan ulos talousjärjestelmästä. Myös monet kirkot sulkevat ovensa
rokottamattomille.
Kaikki tämä toteutetaan digitaalisilla terveyspasseilla, jotka sallivat pahojen "merkitä" puhtaiksi
ja tottelevaisiksi julistamansa erottaen heidät epäpuhtaiksi ja tottelemattomiksi arvioiduista.
Meille jää kaksitasoinen yhteiskunta. Niille, jotka eivät pysty osoittamaan, että ovat ajan tasalla
pistoksissaan, ei ole työpaikkoja, ei ostamista, ei myymistä, ei liikkumisvapautta.
Emme tiedä, milloin lopullinen "merkki" otetaan käyttöön, mutta terveyspassit näyttävät
täydelliseltä edeltäjältä tällaiselle järjestelmälle totuttaen yleisön hyväksymään, että heiltä voidaan
evätä perusoikeudet ja pääsy palveluihin, elleivät alistu kummalliseen uuteen normaaliin.
Jos hyväksyit maailman nykyisen merkin, pistoksen, niin mikä on todennäköisyys, että sinulla olisi
rohkeutta hyljätä lopullinen merkki - Pedonmerkki?
Kuuntele siis yllä oleva video ja päätä itse, sopivatko nykyiset terveyspassit, joita suuret yritykset ja
yliopistot ovat pakottamassa melkein kaikkien hallituksen johtajien hiljaisella hyväksynnällä, yhteen
sen kanssa, mitä vanhin Paisios profetoi 30 vuotta sitten.
Help me continue to wake up the sleeping masses about the dangers of digital health
passports and the globalist Great Reset. We operate free from any corporate influence,
depending instead on reader contributions. You may send donations of any size c/o Leo
Hohmann, PO Box 291, Newnan, GA 30264 or via credit card by clicking the donate button
below.

