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"Ja ihmiset menehtyvät peljätessään"! (Jeesus, Luukas 21:26)
Kun rahoitusmarkkinat näyttävät siltä, kuin romahdus voisi tapahtua minä päivänä tahansa,
on hyvä tietää, että maailmaa tarkoituksellisesti alistetaan finanssihuhuille ja tapahtumille,
jotka on suunniteltu saamaan meidät menehtymään pelosta, jotta Globaali Eliitti voisi
suorittaa ne laaja-alaiset muutokset, joita he niin palavasti halajavat.
Arvioikaamme joitakin tarinoita, jotka on suunniteltu pelästyttämään meidät kuoliaiksi.
Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät, mikä tämä UMJ
todella on ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen
päivittäisissä uutisissa!!
Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!
Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.
OLET NYT TERÄNSUULLA

"Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä
kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät." (Luukas 21:6)
Yksi tärkeistä Lopunajan profetioista ilmoittaa, että tapahtumat käyvät niin vakaviksi, että ihmiset
saavat sydänkohtauksia. Kuinka vakaviksi tapahtumat sitten käyvät? Jopa “taivaitten voimat
järkkyvät”.
Vaikka tämän profetian konteksti on Ahdistuksen Ajassa, en voinut olla muistamatta sitä yhteydessä
moniin tapauksiin, joissa satojen miljoonien ihmisten tavallinen elämä järkkyy kuin ei koskaan
ennen. Kuten puuta ravistellaan voimakkaasti niin, että sen kypsä hedelmä putoaa maahan, niin
myös lukemattomien ihmisten elämää kehittyneessä maailmassa järkytetään tarkoituksellisesti kuin
ei koskaan ennen.

Maailmaa järkyttävät tapahtumat
Tarkastelkaamme nyt muutamia kaikkein pelottavimpia uutisia, jotka järkyttävät maailmaa.
UUTISKATSAUS: "Is now the time to panic (Onko nyt paniikin aika)?", Sydney Morning
Herald, October 7, 2008
"PERJANTAIN 700 miljardin US-dollarin pelastusta tervehdittiin rahamaailman pelastajana –
mutta se ei ole pysäyttänyt pelkoa, joka leviää kaikkialle maailmantalouteen. Hallitusten
epätoivoiset toimet Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pankkisysteemin vakauttamiseksi eivät
onnistuneet yön aikana estämään paniikkia globaaleilla markkinoilla keskellä syvenevää
toivottomuutta, mitä tulee finanssikriisiin ... Maailmantaloutta ajaa pelko. Kuluttajat odottavat
vaikeita aikoja ja vähentävät kulutusta, pankit eivät luota toisiinsa ja ovat vastahakoisia lainaamaan
rahaa ja markkinat ovat paniikissa, koska USA:n pelastus ei estä Wall Street'iä ja
maailmanmarkkinoita sukeltamasta.”
UUTISKATSAUS: "Advisers warn clients not to sell in a panic (Neuvonantajat varoittavat
asiakkaita myymästä paniikissa)", The State, October 7, 2008
"Keskellä paniikkipäivää Wall Street'illä Columbia-alueen sijoitusneuvojat kehottivat asiakkaita
pysymään rauhallisina. Useimmat sijoittavat osakkeisiin pitkän tähtäyksen tuoton vuoksi, joten ei
ole mitään syytä myydä salkkua tässä kriisissä, he sanoivat ... ““Systeemissämme toimii paniikin
perinne (We have a patina of panic working into the system),” sanoi Steven Mann, rahoituksen

professori USC:n (Etelä-Carolina'n yliopiston) Moore -bisneskoulusta
"Seurauksena osakkeet, IRA- ja 401(k) -eläkesäästötilit menettivät arvoa. Paperilla ihmiset
menettivät rahaa. Anchor Investment Management LLC.ssä asiakkaita valmennetaan pysymään
pitkään, sanoi Pat Dorn, firman johtaja. Firma sijoittaa konservatiivisiin osakkeisiin ihmisten
puolesta, jotka haluavat ansaita rahaa eläkkeelle, hän sanoi.
“ 'Myydä nyt merkitsee myymistä pohjahintaan', hän sanoi."
UUTISKATSAUS: "People are panicked (Ihmiset ovat paniikissa)", The State, October 7, 2008
"Päivänä numero yksi 700 miljardin dollarin suunnitelma ei auttanut. Päinvastoin ... Aasiasta
Eurooppaan ja Wall Street'ille vallitsi pelokas myyminen, kun hallintovirkailijat alkoivat
työskennellä suunnitelman kimpussa, jonka sijoittajat pelkäsivät olevan liian pieni ja myöhäinen
torjumaan maailmanlaajuisen laman. Samalla kun markkinat maailmalla romahtivat nopeasti
leviävän pelon keskellä, virkailijat Washington'issa työskentelivät kuumeisesti saadakseen uuden
rahoitussuunnitelman voimaan voidakseen lapioida lisää rahaa pankkisysteemiin.”
Paniikki ja pelko näyttävät olevan näiden päivien operatiivisia sanoja. Ja hyvä näin, sillä se on
Illuminaatin suunnitelma. Mitä enemmän ihmiset tuntevat paniikkia, sitä todennäköisemmin he
toimivat yhteistyössä Globaalien Pankkiirien kanssa, jotka haluavat epätoivoisesti valtaa, sellaista
kontrollivaltaa, jota Fasistinen Talousjärjestelmä heille antaa.
Pankkiirit ja poliittiset johtajat ovat jo saastaisen rikkaita; nyt he haluavat ehdotonta kontrollia ja se
merkitsee hallituksen valvomaa fasistista taloutta.
UUTISKATSAUS: "Germany takes hot seat as Europe falls into the abyss (Saksan takapuolta
polttaa, kun Eurooppa putoaa kuiluun)", The Telegraph (London), October 7, 2008
"Olemme äärimmäisessä vaarassa. Elleivät kaikki tärkeät voimat puutu asioihin toimien
yhteistyössä kaikilla rintamilla, meillä on vaara, että globaali rahoitus hajoaa muutamassa päivässä.
Kukaan ei säästy, ellei omista kultaharkkoja.”
UUTISKATSAUS: "Financial crisis: Iceland's banks to sell assets to shore up financial system
(Finanssikriisi: Islannin pankit myyvät omaisuutta rahoitussysteemin pönkittämiseksi)", The
Telegraph (London), 6 October 2008
"Islannin pääministeri Geir Haarde on vahvistanut, että maan tärkeät pankit ovat sopineet
ulkomaisen omaisuutensa myymisestä ja toimintansa vähentämisestä ulkomailla', kun paine nousi
hallitusta kohtaan, että se varmistaisi pelastussopimuksen vaikeuksissa olevalle
rahoitussysteemilleen.”
Keskushallitukset kaikkialla maailmassa toimivat yhteistyössä ensimmäistä kertaa
maailmanhistoriassa!
UUTISKATSAUS: "Fed joins global scramble to contain credit crisis (Keskuspankki liittyy
globaaliin ponnisteluun luottokriisin suitsemiseksi) ", Reuters News, October 7, 2008
"NEW YORK (Reuters) – Keskuspankki tuli esiin kaupallisena lainaajana viimeisenä keinona
tiistaina, kun valtiot maailmalla ponnistelivat kukin tahollaan hidastaakseen globaalia finanssikriisiä
huolimatta vaatimuksista yhteistoimintaan.”
Pane merkille lause: “ valtiot maailmalla ponnistelivat kukin tahollaan hidastaakseen globaalia
finanssikriisiä”.
Toisin sanoen keskuspankit maailmalla ovat äkkiä yhdistämässä ponnistuksensa “ratkaistakseen”
finanssikriisin, jonka ensikädessä itse loivat! Tämä yhteinen ponnistus tulee luomaan sen globaalin
finanssisysteemin, jota Illuminaatti niin epätoivoisesti haluaa. “Ratkaistuaan” kriisin yhteisillä
ponnistuksillaan, heitä tullaan kiittämään yhteistyöstä, joka tekee helpommaksi jatkaa tätä uutta
globaalia yhteistyötä, kunnes hiljainen lähes näkymätön sulautuminen yhdistetyksi globaaliksi
pankkikartelliksi tapahtuu luonnollisesti.

Ennenkuin kriisi iski, useat voimakkaat tekijät estivät aina keskuspankkeja kaikkialla kehittyneessä
maailmassa käynnistämästä sellaista ilmeisen koordinoitua toimintasuunnitelmaa. Uusi
maailmanlaajuinen pankkivalvonta on muotoutumassa silmiemme edessä ja me annamme sen
tapahtua, koska olemme niin helpottuneita, kun globaali finanssiromahdus torjutaan.
Kirjaimellisesti luovumme rahallisesta itsenäisyydestä saadaksemme rahallisen turvallisuuden.
Seuraava uutinen kertoo uuden puolen tästä koordinoidusta ponnistuksesta.
UUTISKATSAUS: "Australia Cuts Rate, Raising Specter of Global Coordinated Response To
Credit Crisis (Australia laskee korkoja nostaen esiin pelon globaalista koordinoidusta
reaktiosta luottokriisiin)", Bloomberg Financial News, October 7, 2008
"Australian keskuspankki laski vertailukorkoaan yhdellä prosentilla, eniten sitten vuoden 1992
laman, saaden Aasialaiset osakkeet taas nousuun johtuen spekulaatioista, että muut maat tulevat
perässä ja vapauttavat luottomarkkinat. 'Nyt kierrätetään huhuja, että tämänpäiväinen Australian
keskuspankin aggressiivinen toimi on edeltäjä globaalien keskuspankkien koordinoiduille
koronlaskuille', sanoi Katie Dean, Australia & New Zealand Banking Group Ltd'n vanhempi
ekonomisti Melbourne'ssa.”
"Globaalien keskuspankkien koordinoidut koronlaskut"!
Siinä päivän sana. Koordinoitu keskuspankkien toiminta on luomassa globaalia pankkisysteemiä,
jota Illuminaatti halajaa.
Palatkaamme nyt “paniikkinappulakertomuksiin.”
UUTISKATSAUS: "Germany guarantees savings to avert panic (Saksa takaa säästöt paniikin
torjumiseksi)", Financial Times, October 5, 2008
"Saksa ilmoitti sunnuntaina takaavansa kaikki yksityiset saksalaiset pankkitilit – nykyarvoltaan 568
miljoonaa euroa – dramaattisessa toimessa estää paniikkiotot, kun pelot maailmanlaajuisesta
finanssikriisistä levisivät Euroopan suurimpaan talouteen.”
UUTISKATSAUS: "Congress hits the panic button (Kongressi painaa paniikkinappulaa)",
Salon.com, September 25, 2008
"Kun George Bush puhuu synkistä ajoista, lainsäätäjät murehtivat, kumpi on pahempi, hyväksyäkö
pelastussuunnitelma vai olla hyväksymättä. Ja republikaanit hermostuvat.”
Mikä sitten on “paniikin” päämäärää, kun on kysymys Illuminaatin suunnitelmasta?
Tapahtumat suunnitellaan sellaisiksi, että amerikkalaiset saadaan paniikkiin niin, että ovat valmiita
luovuttamaan vapautensa ja perustuslaillisen hallituksensa hintana “rauhasta ja turvallisuudesta”.
Olemme toistuvasti sanoneet, että täydellisen paniikin oikealla hetkellä Yhdysvaltojen presidentti
ilmestyy televisioon ilmoittaakseen, että tämän paniikin käsittelemiseksi hän “väliaikaisesti”
lakkauttaa perustuslain, sille määritellyt lisäoikeudet (Bill of Rights) ja kaikki muut vapaudet sekä
hajottaa Kongressin ja Korkeimman Oikeuden. Tuosta hetkestä lähtien FEMA [Federal Emergency
Management Agency, Liittovaltion hätätilavirasto] toteuttaa kaikki presidentin määräykset.
Tämän 200 vuotta vanhan illuministisen antikristus-suunnitelman mukaan presidentti kuitenkin
vakuuttaa kaikille “amerikkalaisille tovereille”, että hän tulee olemaan diktaattori vain niin kauan
kuin on “välttämätöntä” rauhan vihollisten tukahduttamiseksi ja järjestyksen palauttamiseksi.
Liberaalit kannattavat häntä, koska he luottavat vaistomaisesti Isoon Hallitukseen; maltilliset
kannattavat häntä, koska hän näyttää niin mukavalta kaverilta ja hänhän on luvannut palauttaa myös
varallisuuden.
Kuinka kauan sitten presidentti pitää ottamiansa valtuuksia? Kuuntele jällee (Siionin Viisasten)
Pöytäkirjoja: “Ei kannata mainita mitään siitä, kuinka kauan heitä pidetään odottamassa
vapauksiensa palauttamista ....”

Tämä Illuminaatin Suunnitelma käyttää paniikkia haluamanaan operatiivisena tunteena, joka
mahdollistaa täyden kontrollin ottamisen.
Samanaikaisesti Jeesuksen sanat kaikuvat voimakkaina ja todellisina: "Ja ihmiset menehtyvät

peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten
voimat järkkyvät." (Luukas 21:6)
Älä erehdy tässä. Maailma hoipertelee kohti viimeisiä profetioita Antikristuksesta ja hänen
seitsenvuotisesta valtakunnastaan. Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja
riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja
sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut
perinpohjaisen harjoituksen, voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun
pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena
ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme
saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.
Jos olet jo vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut penseä
hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä
anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla.
Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan
tutkimisessa.
Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen
todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen
elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana,
olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit
levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti.
Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry Pelastuksen sivullemme nyt. Toivomme, että olet tullut
siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he
voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – Antikristuksen Valtakunnan –
jokapäiväisissä uutisissaan.
Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä.
Voitte lähettää meille joko etana tai sähköpostia.
Jumala siunatkoon teitä!

