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Globalistinen totalitaarinen fasismi etenee maapallolla niin nopeasti, että maailma on hyvin pian
joko tai -tilanteessa. Joko maailma globalisoituu Global Reset (= Suuri Nollaus) -ohjelmassa, jota
elitistit ajavat, tai tämä agenda epäonnistuu, koska olemme maailmansodassa lyhyessä ajassa.
Mielestäni ensin täytyy olla maailmansota, koska asiat eivät ole vielä täysin kohdallaan
profeetallisten tapahtumien toteutumiseksi, kuten on kirjoitettu. En myöskään usko, että voimme
päästä siihen vain Suuren Nollauksen suunnitelman kautta. Tämän lisäksi sitä, mitä nyt tapahtuu
maan päällä, orkestroivat ilmeisest hengelliset hallitsijat taivaan avaruuksissa. Heidän demoniset
profeettansa ovat jo kertoneet meille, että tarvitaan kolme maailmansotaa tuomaan heidän
globalistinen yhden maailman agendansa.
Minusta näyttää, että olemme nyt näkemässä vasta alustavaa näyttämön pystyttämistä
globalistiselle agendalle, joka todella otetaan käyttöön seuraavan maailmansodan jälkeen. Tämä
sota todennäköisesti alkaa pian johtuen toimista Iranin ja Kiinan taholta. Seuraava maailmansota
tullaan käymään Iranin johtamaa sotaisaa shiialaista Islamia sekä Kiinaa ja Pohjois-Koreaa
hallitsevaa gangsterifasismia vastaan.
Edellisen kerran, kun maailma oli yhtä rikollisen hullu, se oli juuri ennen suurta vedenpaisumusta.
Vastaukseksi siihen Jumala suoritti oman suuren nollausohjelmansa. Luulen, että olemme jälleen
kerran tulleet sellaiseen aikaan. Jeesus sanoi, että juuri ennen lopunajan tuomioiden lankeamista.
se olisi kuin Nooan päivinä
Olosuhteet maan päällä näyttävät myös paljolti samanlaisilta, kuin ennen edellisten
maailmansotien alkamista. Juuri ennen toista maailmansotaa ja sen aikana tämän aikakauden
hengelliset hallitsijat yrittivät korottaa uusimman Antikristuksen Euroopasta, nimeltä Hitler.
Ilmeisesti hänen maailmanvalloituksensa ei vielä sisältynyt Jumalan aikatauluun ja hän
epäonnistui, samoin kuin muutkin antikristuksen prototyypit ennen häntä. Samat pahat voimat

yrittävät toista Antikristusta meidän ajassamme. Tällä kertaa väärennetyn Messiaan ilmestymisen
ajoitus näyttää mitä sopivimmalta.
Tänä päivänä on globaalia viestintää, globaalia rahoitusta ja globaalia valvontaa. Muutamassa
vuodessa, kun suunnitellut kymmenettuhannet satelliitit ovat täysin paikoillaan, jokaista ihmistä
maan päällä voidaan seurata ja valvoa. Tällaista globaalia valvontaa ei ole koskaan ennen
tapahtunut. Voit olla varma, että tämän aikakauden hallitsijat suunnittelevat käyttää niin modernia
teknologiaa valvomaan jokaista.
Tällä hetkellä Suuren Nollauksen agendan alaisina globalistiset pankkiirit ja yritysteknokratia ajavat
globalismia Punaisen Kiinan ohjauksessa. En usko, että se toimii. Kiinassa on suuria sisäisiä
ongelmia ja ihmiset muualla maailmassa eivät anna Punaisen Kiinan gangsterien hallita kaikkea
elämässään.
Ilmestyskirja osoittaa, että Idän Kuninkaat ovat sidottuja suuren ahdistuksen myöhäiseen
vaiheeseen saakka. Siihen asti Eurooppa halltsee alueita Eufratista länteen. Nämä länsimaat ovat
Rooman valtakunnan jäännökset. Roomalainen peto on neljäs ja viimeinen peto, jonka Daniel
mainitsi, ennenkuin Jumala perustaa oman valtakuntansa maan päälle. Ei ole mitään viidettä
Israelia hallitsevaa pakanavaltakuntaa. Danielin pieni sarvi tulee alueelta, joka on Israelista
luoteeseen, kuten alkuperäinen Rooman valtakuntakin (Dan. 8:9). Kaikki historialliset
Antikristuksen prototyypit tulivat Danielin mainitsemien valtakuntien alueilta ja niin tulee myös
lopullinen Antikristus.
Maailmanuskonnon pää (Portto) on ollut Roomassa siitä saakka, kun Kristukseen samaistettu
uskonto liittyi maailmanjärjestelmään. Jopa Islam on vain juutalaisuuden ja kristinuskon äpärä
(bastardization). Nyt paavi yrittää koota Ilmestyskirjan 17. luvun porton Aabraham-sopimuksen
(Abrahamic Accords) ja Krislamin nimissä. Paavi Fransiskus käyttää Marian nimeä ja samaistaa
hänet Islamiin saadakseen sen aikaan. Silti se ei todennäköisesti onnistu, ennenkuin uskonnolliset
ihmiset pelkäävät henkensä puolesta. Seuraavan maailmansodan aikana he pelkäävät suuresti,
etteivät selviydy ja Taivaan kuningattaren ilmestykset edistävät maailmanuskonnon asiaa
maailman pelastamiseksi. Sillä ei ole väliä, ovatko Marian ilmestykset yliluonnollisia vai
ihmistekoisia petoksia. Uskonnolliset ihmiset todistavat, että he tarrautuvat lillukanvarsiin ja vääriin
profeettoihin, jos niillä on sanomia vääristä toiveista. Kristikuntaa ja Islamia edustavat
todennäköisesti toisen Pedon kaksi sarvea (Ilm. 13:11).
Yhdistetty maailmanuskonto on syy, miksi tosi uskovien maailmanlaajuinen vaino alkaa. He
luulevat tekevänsä Jumalalle palveluksen vapauttamalla maailman fundamentalisteista, jotka

uskovat, että Jeesus on ainoa tie Jumalan tykö. He väittävät, että inklusiivinen maailmanuskonto
on ainoa keino pysäyttää maailma tuhoamasta itseään enempää.
Globalistit väittävät, että valtioiden on menettävä suurin osa itsenäisyydestään maailmanhallinnon
hyväksi, että maan päällä olisi kestävä rauha, mutta se ei tietenkään voi tapahtua, ennenkuin joku
valloittaa suuren osan maailmasta. Juuri tätä koskee Ilmestyskirjan neljän ratsastajan ratsastus.
Kuten sanoin, tämä ratsastus ei tule idästä, vaan se tulee Israelin luoteispuolelta (Dan 8:9). Kaikki
antikristuksen prototyypit maailmanhistoriassa tulivat Euroopasta ja valloittivat sodan, ei rauhan,
kautta. Se ei tule olemaan erilaista nytkään.
Sak. 5:11 mukaan jumalattoman Antikristuksen maailmanhallituksen päämaja siirretään Sinearin
tasangolle Irakissa. Muutto tapahtuu, koska globalistisilla diplomaateilla ei ole enää mahdollisuutta
asua New Yorkissa. On mitä todennäköisintä, että Yhdysvallat joutuu sotaan Kiinan, Iranin ym.
kanssa, ja sodan aikana sen sähköverkko ajetaan alas ja kaupungit joutuvat täydelliseen
itsetuhotilaan. Jotkut jo ajavat muuttoa Babyloniin.
Paavi ei mennyt Irakiin vain ilmaston vuoksi. Hän ajaa siellä maailmanuskontoa. Näyttää, että pieni
Sarvi kasvaa hyvin suureksi niin kauas itään kuin Eufrat-joki. Se tarkoittaa, että Babylonin maa
tulee lopulta olemaan Antikristuksen länsirintama.
Maailma on niin pahasti velkaantunut, ettei ole muita vaihtoehtoja kuin globaali velkanollaus tai
maailmansota. Luuletko todella, että ihmiset tulevat rauhallisesti hyväksymään kahden kolmasosan
laskun elintasossaan ilman vallankumouksellista vastareaktiota? Populismi vastauksena
globalismiiin ja hallituksen asetuksiin on jo nousemassa kaikkialla maailmassa. He eivät koskaan
hyväksy globalistisia asetuksia, jotka köyhdyttävät jokaisen paitsi rikkaat. Hyväksytkö sinä?
Globalistit väittävät, että nämä populistiset liikkeet ovat demokratian vastaisia, mutta populistisiin
liikkeisiin liittyvät tietävät, että todellista demokratiaa ei ole. Valtioita johtaa oligarkia, ja
vähemmistöjen tyrannia johtaa oligarkiaa. Ihmisille kerrotaan, kuinka ajatella ja mihin
"herännäisyyden (woke)" hölynpölyyn heidän on uskottava, ettei heitä leimattaisi rasistisiksi. Elitistit
rakastavat kutsua hallitustaan demokratiaksi, mutta todellisuudessa ihmisten sallitaan äänestää
vain niitä, jotka eliitti on jo hyväksynyt.
Kun globalistiset pankkiirit kertovat ihmisille, että heidän on konvertoitava vähintään 3 dollaria
saadakseen yhden erityisnosto-oikeuden ja että sillä saa vain saman verran, kuin yhdellä dollarilla
ennen pandemiaa, niin hyväksyisitkö rauhallisesti sellaisen asetuksen? Tällaisia hallituksen
asetuksia voidaan antaa vain maailmansodan aikana, kun hallitukset ja armeija selviytyäkseen
valvovat kaikkia resursseja.

Lue mitä tapahtuu, kun Ilmestyskirjan punainen, musta ja hallava hevonen lähtevät liikkeelle:
Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: "Tule!" Niin
lähti toinen hevonen, tulipunainen ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois
rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka. Ja
kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!"
Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka.
Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta
nisuja yhden denarin ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä
äläkä viiniä." Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon
äänen sanovan: "Tule!" Ja minä näin ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan
nimi oli Kuolema ja Tuonela seurasi hänen mukanaan ja heidän valtaansa annettiin
neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen
kautta (Ilm. 6:3-8).
Siksi globaali valvonta ei todellakaan tule ehdotetun Suuren Nollauksen agendan kautta.
Maailmansodan aikana kaikki kansallistetaan ja tavalliset ihmiset saavat vain perustoimeentulon.
Näiden hevosten ratsastuksen aikana kuolee yli miljardi ihmistä ja se on vasta väestön
vähentämisen alkua. Kaikkien näiden ihmisten kuolema on osa kokonaissuunnittelua, koska
saatanallinen eliitti uskoo, että planeetalla on liikaa väkeä. He tarvitsevat maailmansodan
vähentämään populaatioita. Heidän mielestään planeetan väestön väheneminen on hyvä asia.
Sitten seuraa viidennen sinetin avaaminen ja niiden suuri vaino, jotka uskovat eri tavalla kuin
maailmanuskonnon Portto:
Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat
surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he
huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät
tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" Ja
heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa
pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä
luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin. (Ilm. 6:9-11)
Maailmanuskonnossa olevat luulevat todella tekevänsä Jumalalle palveluksen vapauttamalla
planeetan sellaisista ihmisistä. Tämän jälkeen, pieni sarvi Antikristus menee Jumalan temppeliin
väittäen olevansa kaiken Jumalaksi kutsutun yläpuolella kehottaen maan päällä olevia johtajia
tuhoamaan Porton. Siinä vaiheessa maailma palaa pakanuuteen, joka alkoi ensimmäisen kerran

Babylonissa. Ihmiset palvovat langenneita enkeleitä ja demoneja. Tämä johtaja vaatii palvontaa ja
kaikki, jotka eivät palvo häntä Jumalana, tuomitaan kuolemaan. Hän hallitsee 42 kuukautta
langenneiden enkeleiden ja syvyyden kuilusta nousevien demonisten olentojen avustuksella.
Nämä tapahtumat ovat itse asiassa se, mitä on tulossa yllemme, ei globalistien ja heidän
valvomansa median ehdottama rauhanomainen siirtyminen maailmanhallitukseen. Ota kaikki tämä
puhe globalismista suolarakeen kera. Lopun ajan profeetalliset tapahtumat toteutuvat, kuten on
kirjoitettu, ei kuten liberaalit utopistit kuvittelevat. Maailma joutuu pian suureen myllerrykseen ja
jumalattomat hallitusvallat ja pahuuden henkiolennot taivaan avaruuksissa.käyttävät myllerrystä
edistämään viimeisintä väärää messiastaan.
Suuri Nollaus, jonka globalistit väittävät tuovan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon
maan päälle, ei tule tapahtumaan ennen uutta maailmansotaa. Kun noiden päivien ahdistus
toteutuu, demonien näkymätön maailma ottaa hallinnan maahan ja kaikki sen päällä korjaavat
seuraukset. He eivät sääli ketään, eivätkä välitä, jos tuhoavat koko ihmisrodun. Kristillisen ajattelun
on oltava linjassa profeetallisten kirjoitusten kanssa. Emme ole kehittyneet. Langennut ihmiskunta
on toivottoman turmeltunut. Näemme sen tulevan esiin kaikkialla. On pahuuden syklejä, jotka
aiheuttavat kuolemaa ja tuhoa maan päälle melko säännöllisesti ja se tapahtuu uudelleen.
Meidän ei pitäisi edes uskotella, että mistään, mitä nämä globalistit kaavailevat ihmiskunnalle,
todellisuudessa tulee globaalia todellisuutta.

