Saatanallinen Biden'in järjestelmä mahdollistaa
hallinnon antikristillisen globalistisen oligarkian
alaisuudessa
Satanic Biden regime enables rule under antichrist globalist fascist
oligarchy
Posted on January 29, 2021 by Don Koenig

Saatanallinen Biden'in järjestelmä (regime) otti vallan Washingtonissa viime viikolla. Sanon sitä
saatanalliseksi, koska suuri osa siitä, mitä he puolustavat, vastustaa Raamatun ilmoitusta. Sanon
myös, että se on järjestelmä eikä hallinto, koska uskon, että jopa ne, jotka luulivat Biden'in
voittaneen laillisesti, tulevat tietämään ajan myötä, että Biden ei voittanut laillisesti vuoden 2020
vaaleja. Vasemmistolainen globalistinen Oligarkia peukaloi Amerikan vaaliprosessia. Minulle on
myös selvää, että järjestelmä on sopivampi nimi hallitukselle, jota johtaa rikollisen perheen pää ja
chi-com-sätkynukkeglobalisti (viittaus kommunistiseen Kiinaan. Suom.huom.).
Huolimatta siitä, mitä sinulle kerrotaan, et enää elä demokraattisessa tasavallassa. Elämme nyt
oligarkian alaisina. Näin on tosiasiassa ollut jo useita vuosikymmeniä. Obama'n ja Biden'in aikana
siitä on kuitenkin tullut globalistinen oligarkia, joka on luonteeltaan paljon fasistisempi. Biden'in
valtaan asettamisen takana on globalistinen antikristus Mao, joka rakastaa fasistista oligarkiaa. On
vaikea uskoa sitä pahuutta, jonka tämä sätkynukkepresidentti on jo tehnyt vain yhdessä viikossa
käyttäen fasistisia toimeenpanomääräyksiään.
Mielestäni jokaisen pitäisi lukea tämä loistava artikkeli, jonka on kirjoittanut Angelo Codevilla. Se
on hyvin pitkä, mutta artikkelin on oltava pitkä tuodakseen asianmukaisen selkeyden olennaisiin
kysymyksiin. Tutkielma kertoo, kuinka jouduimme tähän, se asettaa Trump'in ja Covid-19:n
oikeaan näkökulmaan ja siinä sanotaan myös, mihin tämä kaikki johtaa. Kehotan voimakkaasti
jokaista lukemaan tämän artikkelin, koska se on parasta, mitä olen lukenut siitä, mitä Amerikassa
todella tapahtuu. (Suomennos Aasin edellisessä postissa).
Trump edusti oikeita asioita. Hän oli todellinen amerikkalainen patriootti ja kristillisen kulttuurin
todellinen kannattaja. Hän sai aikaan monia asioita huolimatta kaikesta vastustuksesta itseään
kohtaan. Kuitenkin kysymyksissä koskien suon kuivaamista ja oikeuden tuomista laittomille syvän

valtion vasemmistolaisille maanpettureille, jotka vehkeilevät tasavaltaamme vastaan, Trump ei
koskaan ryhtynyt tarvittuihin koviin toimiin. Kukaan ei mennyt vankilaan, tiedotusvälineet jatkoivat
kumouksellista valehtelevaa narratiiviaan ja suurin osa laittomasta toiminnasta sallittiin salata.
Seuraus on, että elämme nyt radikaalin vasemmistolaisen hallinnon alaisina, jota Trump'in
lupauksen mukaan ei koskaan tulisi Amerikkaan. Trump'in suurin virhe oli hänen ihmisten
arvioimisensa. Hän asetti Washingtonissa valtaan ihmisiä, jotka nousivat valtaan Washington'in
vallanpitäjien kautta. Hän odotti vallanpitäjien tutkivan vakiintunutta valtahierarkiaa. Sitten, kun
Washingtonin vallanpitäjät vehkeilivät häntä vastaan ja salasivat totuuden, Trump ei noussut esiin
käyttämään toimeenpanovaltuuksiaan erottaakseen heidät, eikä hiljentämään kumoukselliset
valehtelevat median puhetorvet vasemmistolaisten oligarkkien valvonnassa.
Näyttää, että Trump pelkäsi liian paljon syytteeseen asettamista tai, että media leimaisi hänet
hulluksi. Hän yritti tehdä sen turvallisesti. Tuosta arkuudesta virassa hänet leimattiin natsiksi ja
hulluksi joka tapauksessa ja parlamentti syytti häntä kahdesti. Trump'in olisi pitänyt olla enemmän
autoritaarinen, kuin mistä vasemmisto häntä syytti. Sen sijaan hän suostui heidän syntipukikseen.
Jos hän olisi ryhtynyt tarvittaviin toimiin syvän valtion rikollisten tuomiseksi oikeuden eteen, hänet
olisi voitu asettaa Rushmore-vuorelle, mutta nyt vallanpitäjät ei salli hänen kasvojensa näkyä edes
Trump -tornissa.
Sellaisista syistä en usko, että Trump olisi oikea valinta vuodelle 2024. Trumpi'n uusi kampanja
olisi hölmön yritys, joka varmasti päättyisi tappioon. Kaikki tulevat Trumpin tappiot voisivat merkitä
vapausliikkeen vastustuksen loppua. Vaikka Trump voittaisi vuonna 2024, Oligarkian valvomat
vallanpitäjät löytäisivät vain keinon estää häntä palaamasta valtaan, tai toisen tavan poistaa hänet.
Trump'in on jatkettava Biden'in sätkynukkehallintoon kohdistuvan vastustuksen johtamista. Ennen
vuoden 2024 vaaleja hänen kuitenkin pitäisi päästä jonkun taakse, jolla on todistetusti selkärankaa
tehdä enemmän kuin vain puhua. Se tarkoittaa pääsemistä todellisen patriotin taakse, joka Patrick
Henry'n tavoin on valmis vangittavaksi, tai jopa kuolemaan todellisen perustuslaillisen hallituksen
palauttamisen puolesta. On selvää, että ellei Washington'in ja muiden suurten sinisten kaupunkien
rikollisia, valehtelijoita ja maanpettureita tuoda oikeuden eteen, "me ihmiset" pysymme
vasemmistolaisen oligarkian alaisina, joka valvoo näitä vallan keskuksia.
En oikein usko, että vapausliike voisi voittaa vaalit uuden puolueen alaisuudessa. Myös Trump
näyttää nyt ymmärtävän sen. Demokraattinen puolue pysyisi enemmistöpuolueena, samalla kun
republikaanien kanssa äänestävät jakautuisivat kahteen leiriin. Se tarkoittaa varmaa tappiota
kyselyissä, koska esivaaleissa republikaanit, eikä uusikaan puolue, pystyisi saamaan riittävää
prosenttiosuutta demokraattisen kilpailijan kukistamiseksi. Vastarinnan jakautuminen johtaisi

demokraattien super-emmistöön lähes kaikissa valtion ja kansallisissa viroissa. Sitten he saavat
läpi radikaaleimmat hullut agendat, joita AOC:n kaltaiset kommunistiset hylkiöt voivat keksiä.
Uskon, että veisi vähintään 8 vuotta, ennen kuin uudesta puolueesta voisi edes tulla hallitseva
voima republikaanien tilalle. Se merkitsee vähintään 8 vuotta, jolloin demokraateilla olisi maamme
täydellinen valvonta. Amerikassa ei olisi enää mitään arvokasta herätettäväksi kuolleista
demokraattien yli 8 vuoden täydellisen valvonnan jälkeen. Tämän tultua sanotuksi, uusi puolue
osasyyllisen republikaanisen puolueen alaisuudessa voisi joskus olla tarpeen vain edustamaan
vastustusta vakiintuneelle oligarkialle. Silti kenenkään ei pitäisi kuvitella, että Oligarkia koskaan
enää tulee tieten tahtoen sallimaan vapaat vaalit.
Epäilen myös vahvasti, että vapausliike voisi republikaanipuolueen ongelmahenkilöistä olla
tarpeeksi ensisijainen republikaanipuolueen saamiseksi linjaan. Olemme yrittäneet sitä
vuosikymmeniä. Tea Party -liike yritti sitä ja epäonnistui. Voimme saada joitakin RINOja (vain
nimellisesti republikaaneja) vaihdetuksi, mutta tietyt republikaaniset piirikunnat tulevat edelleen
valitsemaan ihmisiä ilman todellisia konservatiivisia ja libertaristisia arvoja. Kansakuntamme
vaalijärjestelmä on nyt manipuloitu suosimaan virassa olevia ja valta ja raha korruptoivat helposti
vallassa olevia. Järjestelmä mahdollistaa virassa oleville kerätä paljon enemmän rahaa
kampanjoihinsa, kuin haastajat. Kaikkien näiden Tea Party -liikkeen jälkeisten vuosien jälkeen
republikaanipuolueen sisäinen vapausliike ei ole saanut edes republikaanien johtoa vaihdetuksi
parlamentissa ja senaatissa. Vasemmisto rökittää republikaanipuoluetta jatkuvasti, koska he ovat
joko osasyyllisiä vasemmistolaisen oligarkian kanssa, tai se pelottaa heitä.
Siksi en usko, että republikaanit tulevat enää koskaan valvomaan senaattia tai presidentinvirkaa,
ainakaan ennen suurta heräämistä tai vallankumousta Amerikassa. Voimme voittaa parlamentin
takaisin vuonna 2022, mutta sekin epäilyttää yhä enemmän päivittäin, kun vasemmistolainen
media valvoo narratiivia ja vasemmistolainen hallitus muuttaa sääntöjä suosimaan demokraattista
puoluetta. Laittomat tehdään pian laillisiksi ja suurkaupungit jatkavat vaalitulosten valvontaa. Tätä
kirjoittaessani kongressissa on lakiesitys, joka tekee kaiken tulevan manipuloimisen ja petoksen
väistämättömäksi. Se on: For The People Act of 2021 (HR 1) . On olemassa myös lakiesitys
Washington DC:n tekemisestä osavaltioksi. Jos se menee läpi senaatissa, se tietää kahta
senaattoria lisää demokraateille. Jos he saavat sen, demokraattien hallitsemat Yhdysvaltain alueet
olisivat todennäköisesti seuraavana heidän luettelossaan. Kuinka sitten republikaanit voivat enää
koskaan valvoa senaattia?
Joten hyvät ihmiset, meillä on pulma. Voimme perustaa uuden puolueen ja nopeuttaa
kansakuntamme hajoamista, tai voimme jatkaa samojen asioiden yhä uudelleen tekemistä
republikaanipuolueen kanssa odottaen erilaisia tuloksia. Oikeusjutut ja liittohallituksen

perustuslainvastaisten toimien mitätöiminen valtiollisella ja paikallisella tasolla voivat olla ainoa
vaihtoehto, joka on jäljellä ennen täydellistä vasemmistolaista autoritaarista tyranniaa tai
sisällissotaa.
Voi käydä niinkin, että vasemmistolainen kaappaus korjaa itsensä lyhyessä ajassa, koska heittiöt
(reprobates) luonnostaan toimivat niin irrationaalisesti tuoden tuomion oman päänsä päälle.
Biden'in tai Harris'in hallinnon alaisena kansakunta voi tuhota itsensä ja tulla niin pahaksi, että
sisällissota on todennäköinen. Kun se tapahtuu, joku pääsee niskan päälle ja asettaa
sotilasdiktatuurin joksikin aikaa, kunnes perustuslaillinen hallitus voidaan palauttaa. Näin on käynyt
monesti muualla. Möhlivien demokraattien alaisena voi myös tulla sota ulkomaita vastaan, tai
taloudellinen romahdus, joka muuttaa koko pelin.
Jopa presidentti Obama sanoi kerran, "älä aliarvioi Joen kykyä munata asioita". Ja Harris on
antikristustyperys ja ilveilijä. Hän koisasi tiensä valtaan, valehtelee kaiken aikaa ja muuttaa
kantojaan tuulen mukaan. Peter'in periaate sopii sekä Biden'iin että Harris'iin (”hierarkian
ihmisillä on taipumus nousta epäpätevyytensä edellyttämälle tasolle”). Kun Biden on nyt vain
puolet puoliälyisestä, jota hän kerran oli, Obama'n sanat voivat osoittautua profeetallisiksi
Kaikki on Amerikalle alamäkeä tästä lähtien niin kauan, kuin Biden'in hallinto pysyy vallassa. Sen
ensimmäisenä päivänä Portland'issa ja Seattle'ssa oli mellakoita, jotka toteutti Antifa. Muista, että
Biden sanoi kampanjassaan: "Antifa ei ollut todellinen, se oli vain idea". Näyttää, että hänen on
muutettava nuottiaan, kunhan hän huomaa, että Frankensteinin hirviö, jonka mahdollistamisessa
hän auttoi, ei ole täysin hänen valvonnassaan.
Asiat tulevat hyvin pian radikaalisti pahenemaan. Hyvin rikkaat rikastuvat suuresti ja se, mikä
kerran oli keskiluokka, tulee yhä riippuvaisemmaksi hallituksesta samoin kuin köyhät. Kymmenet
tuhannet pienyritykset ovat hukkumassa. Työttömyys tulee nousemaan jälleen, kun Biden on
sammuttamassa vähäistä jäljellä olevaa osaa taloudellisesta järjestä. Meillä ei todellakaan ole
enää paljon vapaan yrittäjyyden järjestelmää. Suuri osa taloudellista järjestelmäämme ja jopa
osakemarkkinat ovat oligarkian valvonnassa ja hallituksemme luulee voivansa lainata, tai painaa,
rahaa rajattomasti pitääkseen asiat käynnissä, ikään kuin sillä ei olisi seurauksia tulevaisuudessa.
Heillä on edessä tyly herääminen, kuten kaikilla amerikkalaisilla, kun käteislehmän maito
happanee ja rahavirrat tyrehtyvät. Dollari on jo laskenut yli kymmenen prosenttia ja se putoaa
edelleen kuin kivi. Se tarkoittaa, että maahan tuomamme asiat kallistuvat. Dollarin ostovoima voi
helposti pudota vielä 25 prosenttia syksyyn mennessä.
Vähintäänkin monet vääristä profeetoista, jotka väittävät puhuvansa Jumalan puolesta, on
paljastettu valehtelijoiksi, joita he ovat kaikessa tässä. Minulla on uutisia kaikille väärille

profeetoille, jotka keksivät asioita omassa päässänsä ja sanovat sitten: "Jumala kertoi minulle".
Trump ei pysynyt virassa! Nämä väärät profeetat pyrkivät saamaan aseman tai rahaa
valheistaan, joten he vain pyörittelevät tosiasioita ja jatkavat harhaluuloissaan tai huijauksissaan.
He tietävät, että kristittyjen keskuudessa on paljon kutisevia korvia, jotka rakastavat uskoa siihen,
mitä haluavat kuulla, ikään kuin Jumala kertoisi heille sellaista typeryyttä. Häpeä kaikille väärille
profeetoille ja heidän mahdollistajilleen!
Nämä röyhkeät ihmiset odottivat Jumalan huolehtivan heihin kohdistuvasta vasemmiston
valloitusuhasta, joten he eivät tehneet itse paljonkaan jumalisen hallituksen edistämiseksi. Monet
näistä luulevat, että itsensä nöyryyttäminen paastolla ja rukouksella on päänsä painaminen
myöhäisen aamiaisen aikana. Sitten he olettavat, että koska voivat lainata kohtaa 2.Aik.7:14, niin
Jumala parantaa maamme. Tällainen on laodikealaisen kristikunnan tila Amerikassa!
QAnnon-seuraajien pitäisi nyt myös nähdä, että he antoivat syvän valtion heidän
rauhoittamisekseen alullepaneman psykologisen operaation harhauttaa itsensä. Heidät
harhautettiin uskomaan, että Trump'illa oli homma hanskassa ja että hän kohta pidättää kaikki
rikolliset ja maanpetturit. Heille kerrottiin, mitä he halusivat kuulla ja he uskovat siihen. Tämä
psykologinen operaatio oli hyvin tehokas rauhoittamaan miljoonia oikealla, etteivät he vaatisi
lisätoimiin ryhtymistä kumouksellista vasemmistoa vastaan.
Perustuslaillinen tasavallamme on kaatunut ja siitä on tullut globalistisesti valvottu oligarkia ja
nähtäväksi jää, voimmeko koskaan saada tasavaltaamme takaisin. Jossakin vaiheessa kaikki
maalliset hallitukset epäonnistuvat, koska ihmiset ovat kohtalokkaan viallisia. Ilmestyskirja kertoo,
että jopa täydellisen hallinnon jälkeen, jota Jeesus on johtanut tuhannen vuotta, ihmiset tulevat
kapinoimaan Herran valtakuntaa vastaan, koska haluavat heittää pois ne, jotka hallitsevat heitä
(Ilm. 20 7-9). Niille, jotka haluavat jumalattoman kansakunnan, tulee pian selviämään, että
päätöksestä tehdä Amerikka tällaiseksi paikaksi on seurauksia. Niiden meistä, jotka vastustivat
saatanallisen globalistisen Biden'in hallinnon kaappausta, täytyy olla valppaina kaikille tuleville
realistisille vaihtoehdoille. En kuitenkaan usko, että mitään muutoksia tähän antikristilliseen,
globalistiseen ja fasistisen agendaan voi enää tulla rauhanomaisesti.

