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TÄTÄ KIRJAA KUKAAN EI HALUA SINUN LUKEVAN.
TÄMÄ KIRJA PALJASTAA AIVAN LIIKAA.
Joten lue tämä kirja - ja levitä kirjaa eteenpäin.
-------------------------------------------------Vaikka kirja on kirjoitettu jo vuonna 1994,
on se nyt ajankohtaisempi kuin koskaan aiemmin.
Koska kirja vedettiin pois myynnistä pian julkaisun jälkeen,
ei se ole tätä ennen päässyt suuren yleisön tietoon.
-------------------------------------------------(Pahoittelen mahdollisia kirjoitusvirheitä tässä
kirjan ensimmäisessä sähköisessä versiossa)
-------------------------------------------------MAAILMAN YHDENTYMINEN
Miksi Suomen päättäjät ovat EU:n kannalla?
Miksi ja miten Suomen ja koko maailman taloutta ajetaan alas?
Kuinka kasvihuoneilmiö liittyy maailman yhdentymispyrkimyksiin?
Totuus AIDSista ja sen synnystä - miksi tiedotusvälineet vaikenevat?
Mitä vapaamuurarien rituaaleissa tapahtuu ... mitä heidän ylin johtonsa
salaa tavallisilta jäseniltä?
Mitkä ovat salamyhkäisen bilderberg-ryhmän päätavoitteet?
Maailma on parhaillaan voimakkaiden muutosten kourissa. Käyttäen apunaan
luomiaan ongelmia, uhkakuvia ja velkaa kulissien takainen valtaeliitti
tekee kaikkensa ajaakseen maailmaa uuteen järjestykseen, jossa
yksityisyys ja itsenäisyys ovat historiaa. Pekka Lahtinen osoittaa tässä
kirjassa kiistattomasti, että Euroopan Unioni on osa tuota suurta ja
salaista suunnitelmaa, se on tärkeä virstanpylväs yhden ainoan
maailmanhallituksen aikaansaamiseksi.
Elämme todella hyvin erikoista aikaa. Samalla kun salaliittojen
vuosisatoja vanha suunnitelma maailman yhdentymiseksi on toteutumassa
myös Raamatun profetiat käyvät kirjaimellisesti toteen. Jos haluat
selityksen maailman tilaan ja myös elämän perimmäisiin kysymyksiin, lue
tämä kirja. Se on erittäin paljastava.
-------------------------------------------------MAAILMAN YHDENTYMINEN
Historian petollisin hanke toteutumassa
Pekka Lahtinen
"Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä
ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon" (Luuk. 8:17)
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ESIPUHE
Tämä kirja ei ole mikään laman tuote yrittäen selittää syitä Suomen ja
koko maailman ongelmiin. Tämä kirja ei ole myöskään novelli. Sen sisältö
ei perustu mihinkään satunnaiseen epäilykseen tai olettamukseen, vaan
sitä tukee suunnaton määrä kirjoja, dokumentteja, tutkimuksia ja
uutisia. Syy siihen, miksi aihe ei kuitenkaan ole päässyt
päätiedotusvälineisiin, tulee tekstin myötä esille.
Kun perehdyt kirjan sisältöön, tulet huomaamaan, että ns. yleinen ja
virallinen mielipide eri asioista ei välttämättä olekaan oikein.
Kuitenkin totuuksia voi olla vain yksi, koska toisilleen vastakkaiset
asiat eivät voi molemmat olla totuuksia. Ketä sitten uskoa, perustuu
viime kädessä Sinun omaan valintaasi. Kirjaa lukiessasi tulet myös
toteamaan, että tätä maailmaa johtavat kokonaan toiset henkilöt, kuin
mitä olet luullut. Heidän päämääränsä ja toimintatapansa eivät myöskään
siedä päivänvaloa.
Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole peloitella. Uskovana kristittynä minulla
on velvollisuus tuoda julki ne tiedot, jotka olen tutkimuksissani saanut
käsiini. Jokaisella on oikeus tietää, mitä maailmassa tapahtuu myös

kulissien takana. Maailman valtaeliitin salaisuudet kuuluvat jokaiselle.
Valtion EU-tiedotuskeskukset ja päätiedotusvälineet eivät saa olla
ainoita tietolähteitämme. Mielipiteen Euroopan ja koko maailman
yhdentymisen puolesta tai sitä vastaan voi muodostaa vain tutkimalla
aihetta kaikista näkökulmista. Tulen esittämään kirjassa myös
konkreettisen ratkaisun Sinun ja meidän kaikkien ongelmiin. Lue avoimin
sydämin!
Tampereella helmikuussa 1994
Pekka Lahtinen

1. MIEHET KULISSIEN TAKANA
"Siitä lähtien kun menin mukaan politiikkaan, olen tavannut miehiä
uskoutuen minulle henkilökohtaisesti kertomalla näkökantojaan. Jotkut
Yhdysvaltojen suurimmista miehistä kaupan ja teollisuuden aloilla
pelkäävät jotain. He tietävät, että jossain on olemassa mahti, joka on
niin järjestäytynyt, niin ovela, niin tarkkaavainen, niin toisiinsa
liittynyt, niin täydellinen, niin kaikkialle tunkeutuva, ettei sitä
tuomittaessa kannata puhua ääneen."
(Presidentti Woodrow Wilson - The New Freedom 1913)
NYKYINEN JÄRJESTYS MURENEMASSA
Marraskuun ensimmäisellä viikolla 1993 julkaistiin Suomen Gallupin
tekemä tutkimus, jonka mukaan suomalaisista vain seitsemän prosenttia
luottaa puolueisiin, 14 prosenttia hallitukseen ja 17 prosenttia
eduskuntaan. Suomalaiset ovat selvästi tyytymättömiä valitsemiinsa
edustajiin.
Suomen ulkomaanvelka kasvaa hirvittävällä vauhdilla. Kustantaja ja
kirjailija Paavo Haavikko on ennustanut, että varsinainen katastrofi on
vasta tulossa. Samoin pelkää entinen sijoittaja Taito Tuunanen
Aamulehden haastattelussa 15.3.1992: "Jos korot eivät käänny laskuun,
kaatuvien yritysten määrällä ei pian ole mitään rajaa. Silloin
Suomi-laiva sukeltaa syvälle. Pankit joutuvat todella vaikeuksiin ja
ajautuvat valtion syliin yksi toisensa jälkeen kuten SKOP. Seuraavassa
vaiheessa vaikeudet kipataan veronmaksajien kannettaviksi. Silloin
Suomi-laiva pöllyttelee jo pohjamutia... Ulkomainen velkaantumisemme
pitää katkaista. Hallitus yrittää jarrutella sitä, mutta vain yrittää.
Ulkomaiset rahalähteet tukkivat pian hanat... Nyt on jonkinlainen
maailmanlopun meininki päällä." Taito Tuunanen oli haastattelun aikaan
työtön, jolla oli 40 miljoonan markan velat.
Aamulehti kirjoitti 18.1.1993 Suomen Pankin vieneen harhaan: "Professori
Paavo Yli-Olli Vaasan yliopistosta sanoo, että keskuspankki johti
jääräpäisellä linjallaan maan talouden umpikujaan." Miksi päättäjät
eivät sitten saa mitään aikaan, vaan tekevät jopa ilmiselviä virheitä?
Ovatko heidän kätensä sidotut? Onko olemassa jokin korkeampi
auktoriteetti, jonka sanelemaa politiikkaa päättäjämme joutuvat
noudattamaan?
Pastori Pekka Viirre sanoo Aamulehdessä 14.2.1993, että tämä maa
räjähtää käsiin. Kän epäilee, että Suomen alasajo on harkittu teko. Myös
presidenttikandidaatti psykologi Pertti Virtanen on sanonut julkisesti,
että Suomen taloutta ajetaan ajas tarkoituksella. Vt. apulaisprofessori
Ilkka Ruostesaari väittää Ilta-Sanomissa 7.12.1992 otsikon "Etäiset
vallankäyttäjät" alla, että yhä pienempi piiri päättää kansalaisten
elämään vaikuttavista asioista. Kansanedustaja Marjatta Stenius-Kaukonen
sanoo Tamperelaisessa 19.12.1993: "Eduskunnalla on vaikutusvaltaa, mutta
se antaa valtansa muille. Asiat ratkaistaan jo ennen kuin ne tuodaan
kansanedustajien käsittelyyn."
Tämä kaikki on totta. Suomen valtaeliitti ei kuitenkaan keksi itse
harjoittamaansa politiikkaa. Jäljet johtavat maamme rajojen ulkopuolelle.

SALALIITTO - TOTTA VAI KUVITTELUA?
Tal Brooke kirjoittaa kirjassaan "When The World Will Be As One" (Kun
maailma yhdistyy): "Verkko maailman vangitsemiseksi on ollut salaliitto
piilossa yleisöltä. Sen suuret tapahtumat ovat ohjailtu salaisissa
kokouksissa, missä pieni eliitti siirtelee valtavia määriä pääomaa.
Superrikkaat ja superälykkäät ovat kokoontuneet samalla kun massat
katsovat televisiota ja syövät McDonald'sissa. Heidän pienet,
tunteettomat, proosalliset maailmansa eivät koskaan käsitä todella
valtavaa perspektiiviä heidän ympärillään. Ja jos joku massoista epäilee
hetken, asiantuntijoiden, älykkäiden ja skeptikoiden armeija saattaa
naurunalaiseksi kaikki epäilyt."
Texe Marrs, joka on kirjoittanut kolmisenkymmentä kirjaa, piti
kummallisina ja tärähtäneinä ihmisiä, jotka uskoivat, että on olemassa
maailmanlaajuinen salaliitto tämän maailman hallitsemiseksi. Tutkiessaan
ns. uuden ajan liikettä vuonna 1986 hän teki hätkähdyttävän löydön, jota
hän ei halunnut ensin uskoa todeksi. Se, mitä hän löysi, oli kiistaton
todistuskappale salaliiton olemassaolosta. Ensin Texe Marrs hämmästyi,
sitten hän pelästyi ja lopulta hän tuli vihaiseksi. Hän totesi, että
häntä oli petetty koko hänen elämänsä ajan. Se loukkasi häntä syvästi.
Mutta se muutti hänen elämänsä. Marrs alkoi kerätä lisää
todistusaineistoa ja julkaisi lopulta aiheesta melkein 300-sivuisen
kirjan "Dark Majesty" (Salaperäinen majesteetti) vuonna 1992.
Marrs selittää kirjassaan, että totuus suunnattoman maailmanlaajuisen
salaliiton olemassaolosta häiritsee tavallisen kansalaisen mukavuutta.
Kansalainen tuntee nykyistä järjestelmää koskevan turvallisuudentunteen
uhatuksi. Ihminen ei halua tietää totuutta, koska se olisi liian
epämiellyttävä ja hälyyttävä. Salaisen eliitin suurin ase on ihmisten
itsepetos. Ihmiset haluavat uskoa valheen ja olla vakuuttuneita, että
kaikki on hyvin huolimatta valtavasta määrästä päinvastaista
todistusaineistoa. Mutta Texe Marrsin oli kirjoitettava tuo kirja, koska
ihmisten on saatava tietää totuus.
Amerikkalaisten Harvardin ja Princetonin yliopistojen täysinpalvellut
professori Carroll Quigley on myöntänyt kuuluvansa maailmaa johtavaan
eliittiryhmään. Hän julkaisi vuonna 1966 aiheesta 1300-sivuisen kirjan
"Tragedy and Hope: A History of Our Time" (Murhenäytelmä ja toivo:
Aikamme historia). Professori Quigley paljasti kirjassaan liian paljon.
Kirjan ensimmäinen painos hävisi yhtäkkiä myynnistä ja jopa
kirjastoista. Myöhemmin kirjasta on painettu Taiwanissa alkuperäistä
vastaava kopio.
Quigley nimeää kirjassaan sisäpiirin päävaltaryhmittymät, jotka
manipuloivat maailman sosiaalista järjestelmää. Määrätyllä
pankkiiriryhmällä on jättiläismäinen valta maailmassa. Quigley tiivistää
sisäpiirin suuren suunnitelman: "Heidän päämääränsä ei ole vähemmän kuin
luoda maailmanlaajuinen järjestelmä, joka on taloudellinen kontrolli
yksityisessä omistuksessa tarkoituksena hallita jokaisen maan
poliittista järjestelmää ja maailman taloutta kokonaisuudessaan.
Yhteistyössä toimivat maailman keskuspankit tulisivat kontrolloimaan
järjestelmää läänitysjärjestelmällisellä tavalla. Yhteistyö saataisiin
aikaan salaisin sopimuksin usein pidettävissä yksityisissä kokouksissa
ja konferensseissa."
Professori Quigley tuki suunnitelmaa kiihkeästi. Ainoa asia, missä hän
oli eri mieltä, oli se, että sisäpiiri halusi pitää kaiken salaisena.
Siksi Quigley kirjoitti kyseisen kirjan.
Lontoossa pidettiin kansainvälinen konferenssi nimeltä
"Maailmanlaajuinen petos" 9-10.1.1993. Paikalla oli kahdeksan eri maista
saapunutta puhujaa paljastaen maailmanlaajuisen salaliiton juonia.
Vaikka Wembleyn areena, missä konferenssi pidettiin, pystyisi
majoittamaan 12.000 henkilöä, vain 102 kuulijaa osallistui. Niin hyvin
suunnitelma on pysynyt salassa yleisöltä.
TÄYDENNYSTÄ HISTORIANKIRJOITUKSIIN
Monet tutkijat ovat saaneet selville, että kansainväliset pankkiirit

ovat rahoittaneet molempia osapuolia jokaisessa sodassa ja
vallankumouksessa vuodesta 1776 lähtien. Sekä brittiläisillä että
amerikkalaisilla tiedustelu-upseereilla on aiheesta luotettavaa
asiakirjoihin perustuvaa todistusaineistoa. Esimerkiksi New Yarkilainen
pankkiiri Jacob Schiff Paul Warburgin pankkiiriliikkeestä lahjoitti
Venäjän vallankumouksen aloittamiseksi 20 miljoonaa dollaria vuonna
1917. Lahjoituksen vahvistaa "The New York Journal-American"-lehti
3.2.1949 kirjoittamalla: "Jacobin pojanpoika John Schiff on arvioinut
nykyään, että hänen isoisänsä sijoitti noin 20.000.000 dollaria
bolsevismin lopulliseen voittoon Venäjällä."
Englantilainen valtiomies Winston Churchill uskalsi paljastaa salaliiton
kirjoittaessaan 8.2.1920 lontoolaisessa lehdessä "Illustrated Sunday
Herald": "Weishauptin päivistä Karl Marxin, Tortskyn, Bela Kuhnin, Rosa
Luxembourgin ja Emma Goldmanin päiviin tämä maailmanlaajuinen salaliitto
on jatkuvasti kasvanut. Tämä salaliitto on näytellyt ehdottomasti
tunnistettavissa olevaa roolia Ranskan vallankumouksen murhenäytelmässä.
Se on ollut jokaisen kumouksellisen liikkeen päävaikutin 1800-luvulla;
ja nyt lopulta tämä joukko merkillisiä persoonallisuuksia Euroopan ja
Amerikan suurten kaupunkien alamaailmasta on tarttunut venäläisiä
tukasta ja heistä on tullut käytännöllisesti katsoen tuon suunnattoman
keisarikunnan kiistämättömiä herroja."
Englantilainen, aikaisemmin Kalifornian osavaltion yliopiston
taloustieteiden professorina toiminut Antony Sutton on kirjoittanut
60-luvun lopulla kirjan "Western Technology and Soviet Economic
Development 1917-1930" (Länsimainen teknologia ja Venäjän talouskehitys
1917-1930) sekä kirjan 1945-1965. Sutton toteaa kirjoissaan, ettei ole
olemassa venäläistä teknologiaa, 90-95% tulee suorasti tai epäsuorasti
Yhdysvalloilta tai sen liittolaisilta. USA kuluttaa 80 miljardia
dollaria vuodessa puolustaakseen vihollista vastaan, jonka USA ja
Länsi-Eurooppa ovat itse varustaneet.
Lisäksi Sutton väittää, että amerikkalaisella teknologialla on tapettu
100.000 amerikkalaista ja että Washington ja Nixonin
hallintoviranomaiset painavat asian villaisella. Sutton lähetti kirjat
kahdelle suurelle lehdistöfirmalle, jotka pitivät ne salassa. Kirjassaan
"National Suicide" (Kansallinen itsemurha) professori Sutton osoittaa,
kuinka Rockefellerit sekä muut rahoittajat ja kannattajat rahoittivat
Vietnamin sodan molemmat osapuolet.
Ilmavoimien majuri George Racey Jordan vahvistaa Suttonin väitteet
vuonna 1952 ilmestyneessä kirjassaan "Major Jordan's Diaries" (Majuri
Jordanin päiväkirjat). Jordan työskenteli varaston toimittajana ja
yhdysupseerina kahdella lentokentällä Yhdysvalloissa vuosina 1942-1944.
Jordania alkoi epäilyttää Venäjälle lähetetyn materiaalin valtava määrä
ja siksi hän alkoi pitää kirjaa toimitusten sisällöstä. Jordanin
päiväkirjat todistavat, että Yhdysvallat itse asiassa rakensi Venäjän
sotakoneiston ja lähetti Venäjälle jopa salaisuudet ja materiaalit
atomipommin rakentamiseksi. Näin venäläiset pystyivät rakentamaan
atomipommin vuosia ennen kuin amerikkalaiset tiedemiehet ennustivat.
Taustalla toimivat Valkoisen talon korkeat viranomaiset ja jopa itse
presidentti Franklin D. Roosevelt.
"Prophetic Alert"-lehti kirjoitti syyskuussa 1985 kunniamerkein
koristetun 2. maailmansodan venäläisen sotaveteraanin, joka palveli
ennen virkamiehenä Venäjän puolustusministeriössä ja joka on nyt vapaana
lännessä, sanoneen: "Ilman Amerikan apua Venäjän sotajärjestelmä
luhistuisi 18 kuukaudessa." Mieleeni tulee myös televisio-ohjelma
ryhmästä, joka yrittää osoittaa juutalaisten joukkomurhat valheeksi 2.
maailmansodan aikana. Ryhmän edustaja myönsi haastattelijalle, että he
ovat saaneet suurehkoja summia tuntemattomalta lahjoittajalta.
Englantilaisen pääministeri Benjamin Disrealin vuonna 1844 kirjoittamat
sanat ovat tosiaan totta: "Maailmaa hallitsevat kokonaan toisenlaiset
henkilöt, kuin mitä kuvitellaan kulissien ulkopuolella."
Anatoly Golitsyn, entisen KGB:n majuri, joka pakeni länteen vuonna 1961,
on kirjoittanut mielenkiintoisen kirjan "New Lies for Old" (Uusia
valheita vanhojen valheiden sijaan), joka julkaistiin vuonna 1984.

Golitsyn kuvasi kirjassaan tarkalleen Itä-Euroopan vapautumisen viisi
vuotta etukäteen. Hän kertoi, että valtaan tulisi johtaja, joka saisi
aikaan uudistukset. Vuosi kirjan ilmestymisen jälkeen tuo ennustettu
mies nousi johtoon: Mikhail Gorbachev. Golitsyn kirjoitti, että
liberalisoituminen on taktinen suunnitelma lännen tuudittamiseksi
väärään turvallisuudentunteeseen. On mielenkiintoista, että
Yhdysvalloissa eräs CIA:n jaostojohtaja, joka uskoi Golitsynin
kertomukseen, erotettiin.
Miksi tiedotusvälineet pääasiallisesti vaikenevat näistä asioista? Eikö
sana olekaan vapaa? New York Newsin ja myöhemmin Timesin päätoimittaja
John Swinton esitti todellisuuden tiedotusvälineiden takana jo vuonna
1914 Amerikan lehdistöliiton vuosittaisella päivällisellä: "Amerikassa
ei ole riippumatonta lehdistöä. Kukaan teistä ei uskalla sanoa
rehellistä mielipidettään. Me olemme kulissien takana olevien rikkaiden
työkaluja ja orjia. Olemme sätkynukkeja. Nämä miehet vetävät naruista ja
me tanssimme. Aikamme, lahjakkuutemme, elämämme ja kykymme ovat näidet
miesten omaisuutta - olemme intellektuelleja prostituoituja." Nykyään
Amerikan pääsanomalehtien sekä radion ja television henkilökuntien
avainhenkilöt löytyvät ulkomaansuhteiden neuvoston jäsenlistalta.
Ulkomaansuhteiden neuvosto (Council on Foreign Relations) on voimakas
sisäpiirin valtaryhmittymä.
Mitä nämä sisäpiirien raharuhtinaat sitten haluavat? Mitä varten he
halusivat rahoittaa esimerkiksi Venäjän vallankumouksen? Kahden
vastakkaisen maailman johtovaltion aiheuttama jännitys ja mahdollinen
sota ovat tienä aivan uudenlaiseen järjestykseen. Neuvostoliitto oli
heille myös ilmeinen harjoituskenttä, koealue siitä, mitä he haluavat.
Heidän vuosisatojen unelmansa on jo hyvin lähellä. Se on tämän maailman
yhdentyminen heidän valtansa alle. Se on Uusi Maailmanjärjestys.

2. UUSI MAAILMANJÄRJESTYS
"Maailmanhallitus on tulossa. Itse asiassa se on väistämätön. Ei mitkään
perustelut puolesta tai vastaan voi muuttaa sitä tosiasiaa."
(Norman Cousins, ulkomaansuhteiden neuvoston jäsen - Human Events,
10.8.1985)
MYSTINEN TERMI
Aamulehti kirjoitti 4.10.1992 artikkelin "Kaikkien sota kaikkia
vastaan", jossa valtionarkistonhoitaja professori Veikko Litzen näkee
nykyajassa pelottavia yhtymäkohtia Rooman hajoamiseen, jolloin valtio
syötti lihan ja leivän ihmisten suuhun, kunnes rakenteet romahtivat.
Professori Litzen toteaa: "Keskitetyn valtiomahdin aika on
peruuttamattomasti ohi ja siirrymme hajoamisen ja samalla
ylikansallisten instituutioiden aikaan. Talouteen liittyvä aate saattaa
nousta uudeksi hallitsijaksi. Tiedonvälitys pitää huolen siitä, että
tämä avaruudessa kiitävä pallo on pian yksi iso kylä." Emme kuitenkaan
siirry vapaaehtoisesti, vaan meitä siirretään uuteen järjestykseen.
Termin uusi maailmanjärjestys todellinen merkitys on kuitenkin vain
harvoille selvä. "Los Angeles Times" kirjoitti 18.2.1991: "Bushin visio
uudesta maailmanjärjestyksestä vielä epäselvä." Artikkelin mukaan
Yhdysvaltojen Ulkoministeriön virkamiehiltä tiedusteltiin sanojen uusi
maailmanjärjestys merkitystä. Kukaan ei oikein tiennyt, mitä sanat
tarkoittivat. Kuitenkin termiä on käytetty jo kauan. Myös Adolf Hitler
on sanonut: "Kansallissosialismi käyttää omaa vallankumoustaan uuden
maailmanjärjestyksen luomiseen."
Uusi maailmanjärjestys tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että koko tätä
maailmaa, mukaanlukien sen talous, rahajärjestelmä, teollisuus,
raaka-aineet ja myös uskonto, hallitsee yksi ainoa maailmanhallitus.
Amerikan presidenttikilpaan osallistunut Pat Robertson sanoo myös
suomeksi ilmestyneessä kirjassaan "Uusi maailmanjärjestys", että uuden
maailmanjärjestyksen ajattelua leimaa neljä perusedellystä:
1) Omistajaluokan eliminoiminen

2) kansallisten hallitusten ja kansallisen riippumattomuuden eliminoiminen
3) perinteisen juutalais-kristillisen teismin eliminoiminen
4) maailmanhallitus, jota valvoo paremmiksi arvioitujen eliitti, tai
okkultistisessa mielessä "mestarit" tai "valaistuneet".
Ajattelutapa, että ihmiset eivät ole tasa-arvoisia, vaan heidät voidaan
jakaa eri luokkiin, on juuri ominaista valtaeliitille. Sama ominaisuus
tuli selvästi ilmi Hitlerin rodunjalostusohjelmassa. Hindujen kastijako
Intiassa perustuu samaan periaatteeseen, joka on peräisin muinaisista
jumalaistarustoista.
PERSIANLAHDEN SOTA
Persianlahden sodan aikaan sanat uusi maailmanjärjestys tulivat koko
maailman tietoon presidentti George Bushin välityksellä. Miksi Saddam
Hussein hyökkäsi Kuwaitiin? Mikä oli tämän sodan takana, joka
televisioitiin jokaiseen kotiin? Kaksi viikkoa ennen kuin Irak miehitti
Kuwaitin 2.8.1990, venäläinen kenraali Makashov saapui Bagdadiin
yllyttämään Husseinia hyökkäykseen. Amerikan suurlähettiläs April C.
Glaspie on vastannut televisiossa kongressin kyselyssä ilmoittaneensa
Irakille ennen kiehitystä, että USA ei sekaantuisi Irakin mahdollisesti
hyökätessä Kuwaitiin. USA:n johtama 29 valtion liittouma aloitti
kuitenkin operaatio Aavikkomyrskyn 17.1.1991 pommittamalla Bagdadia.
Saddam Hussein totesi tulleensa hämätyksi.
Presidentti Bush puhui 29.1.1991 Amerikan kansalle: "Panoksena on
enemmän kuin yksi pieni valtio, kysymyksessä on suuri ajatus - uusi
maailmanjärjestys, jossa erilliset kansakunnat liittyvät yhteen yhteisen
asian merkeissä saavuttaakseen ihmiskunnan universaalit toiveet: rauhan
ja turvallisuuden, vapauden ja laillisuuden. Tällainen maailma on
taistelumme arvoinen ja se on arvokas lastemme tulevaisuudelle." Mikhail
Gorbachev sanoi jo 31.12.1990, että "Persianlahden kriisi tulee olemaan
uuden maailmanjärjestyksen alku."
Presidentti Bush totesi San Franciscossa 28.2.1990 puheessaan, jonka
tarkoituksena oli varojen keräys: "Maailman poliittinen kartta on
muuttunut kerran toisensa jälkeen tällä vuosisadalla. Ja jokaisessa
tapauksessa uuden tyrannin tulon tai verisen maailmanlaajuisen sodan
syttymisen tai loppumisen välityksellä tapahtui uusi maailmanjärjestys."
Tämä puhe tapahtui siis melkein seitsemän kuukautta ENNEN kuin Saddam
Hussein miehitti Kuvaitin!
Myöhemmin on todettu, että USA avusti salaa Irakia ennen Kuwaitin
valtausta (kts liite). Samoin Iso-Britannian hallitus salli aseiden
myynnin Irakille ennen sotaa. Aamulehti kirjoitti 17.11.1992 otsikon
"John Major kiisti syytökset salailusta" alla: "Thatcherin, Majorin ja
useiden muiden ministerien väitetään tienneen brittiyhtiöiden kaupoista
ja sulkeneen niiltä silmänsä. Viimeiselle kaupalle hallitus antoi
sinettinsä kaksi viikkoa ennen Kuwaitin valtausta."
Persianlahden sota lisäsi Yhdistyneitten Kansakuntien mahtia ja lähensi
valtioiden, varsinkin Neuvostoliiton ja USA:n välisiä suhteita yhteistä
vihollista vastaan. Saddam Husseinista, joka tietenkään ei ole mikään
viaton pulmunen, tuli uuden maailmanjärjestyksen taustavoimien pelinappula.
YHDEN DOLLARIN SETELI - MERKKI VANHASTA SUUNNITELMASTA
Yhdysvaltojen yhden dollarin setelin takapuolella on valtion Suuri
Sinetti, joka on kuvattu molemmilta puolin. Moni ei ole kuitenkaan
katsonut sinetin kuvaa lähemmin. Ihmiset tuhlaavat rahojaan eivätkä
ryhdy tutkimaan niitä. Sinetin etupuolella on kuvattuna pyramidi, jonka
yläpuolella lukee latinaksi ANNUIT COEPTIS, mikä tarkoittaa "Ilmoittaa
syntymisen". Pyramidin alapuolella on teksti NOVUS ORDO SECLORUM eli
"Uusi sekulaarinen maailmanjärjestys". Sekularismi on maallistumista,
uskonnollisesta elämästä luopumista.
Pyramidin yläosa on irti muodostaen kolmion, jonka sisälle on piirretty
silmä. Silmä on otettu mytologiasta ja sitä kutsutaan Horus-jumalan
silmäksi. Itse asiassa se on kuitenkin Luciferin silmä. Jotkut väittävät
silmän olevan Jumalan silmä. Silmää käyttävät kuitenkin myös

vapaamuurarit ja tulemmekin myöhemmin toteamaan, että vapaamuurarius sen
korkeimmilla asteilla onkin Luciferin eli saatanan palvontaa. Myös Adolf
Hitlerin bunkkerissa on sama kolmion sisällä oleva silmä. Hitler ei
varmaankaan palvellut Jumalaa.
Pyramidin alaosa koostuu kolmestatoista kivikerroksesta. Alimmassa
kerroksessa ovat roomalaiset numerot MDCCLXXVI eli 1776. Vuosiluku
viittaa joko illuminaattisalajärjestön perustamiseen 1.5.1776 tai
Amerikan itsenäistymiseen 4.7.1776. Sinetin takapuolella on kuvattuna
kotka, jonka yläpuolella on lause E PLURIBUS UNUM eli "Monesta yhdeksi".
Tämä luciferista uutta maailmanjärjestystä kuvaava sinetti laitettiin
yhden dollarin seteleihin presidentti Franklin D. Rooseveltin
määräyksestä vuonna 1933 ja sinetti on seteleissä vielä tänäänkin niin
kauan, kunnes käteinen raha otetaan pois käytöstä. Presidentti Roosevelt
oli 32. asteen vapaamuurari.
Vapaamuurarien ylimmille asteille kuuluva Manly P. Hall selostaa
kirjassaan "The Secret Teachings of All Ages" (Kaikkien aikakausien
salaiset opetukset): "Yhdysvaltojen hallituksen monet perustajat eivät
olleet ainoastaan vapaamuurareita, vaan he saivat apua salaiselta ja
korkealta järjestöltä Euroopassa, joka auttoi heitä perustamaan tämän
maan erityistä tarkoitusta varten, jonka tietävät vain muutamat asialle
vihityt. Suuri Sinetti on tämän ylevän järjestön allekirjoitus näkymätön ja enimmäkseen tuntematon - ja keskeneräinen pyramidi sen
vastakkaisella puolella on työpöytä, esittäen vertauskuvallisesti
tehtävän päätökseen saattamista, johon Yhdysvaltojen hallitus oli
omistautunut alusta lähtien."
Lisäksi Manly Hall paljastaa kirjassaan: "Sinetin huolellinen analyysi
paljastaa joukon salatieteellisiä ja vapaamuurariuteen liittyviä
symboleja, joista tärkein on ns. Amerikan kotka... Amerikan kotka
Suuressa Sinetissä on kuitenkin yleiseksi tavaksi tehty Feeniks-lintu."
Manly Hallin mainitsema "erityinen tarkoitus" on kuitenkin paljastettu.
Se on uusi maailmanjärjestys.
[Kirjassa kuva yhden dollarin setelistä]
ILLUMINAATTIYHTEYS
Espanjalainen Ignatius de Loyola perusti salaisen valaistuneiden
järjestön 1500-luvun alkupuolella Euroopan johtajien kontrolloimiseksi.
Loyola oli niin syvällä okkultismissa, että hän pystyi jopa levitoimaan
eli leijumaan ilmassa käyttäen apunaan mm. hypnoosia, meditaatiota,
visualisaatiota ja noituutta. Loyolan toimien johdosta Espanjan
inkvisitiossa mukana olleet dominikaanimunkit pidättivät hänet ja veivät
paavi Paavali III:n puheille.
Ignatius de Loyola esitti kuitenkin paaville idean jesuiittaveljeskunnan
perustamisesta. Paavi innostuikin asiasta ja päästi vapaaksi Loyolan,
joka perusti jesuiittaveljeskunnan vuonna 1534. Vuonna 1540 paavi
vahvisti veljeskunnan ja nimitti Loyolan sen ensimmäiseksi kenraaliksi.
Jesuiittojen virallinen pyrkimys on harhaoppisuuden hävittäminen ja
katolisen uskon levittäminen.
1700-luvun puolivälin jälkeen julkisuuteen pääsi tietoa
jesuiittaveljeskunnan ja sen perustajan harjoittaneesta okkultismista.
Järjestö lakkautettiinkin vuonna 1773. Vähän myöhemmin eli vuonna 1814
se tosin perustettiin uudelleen. Jesuiitat kouluttivat kuitenkin uuden
miehen jatkamaan omissa nimissään illuminismin periaatteita. Tuon miehen
nimi oli Adam Weishaupt.
Baijerilainen professori Adam Weishaupt perustikin 1.5.1776 salaisen
järjestön Illuminaatit eli valaistuneet. On syytä mainita, että suuri
englanninkielinen tietosanakirja Encyclopedia Britannica on poistanut
uudemmista painoksistaan kaikki tiedot niin illuminaateista kuin
Weishauptistakin. Illuminaatit olivat alunperin vapaamuurareita. Heihin
kuuluivat myös kolme Yhdysvaltojen perustajajäsentä Benjamin Franklin,
Thomas Jefferson ja John Adams. Nämä miehet antoivat muutamalle

illuminaatille tehtävän laatia sinetti vastaperustetulle tasavallalle.
Tuo samainen sinetti laitettii yhden dollarin seteleihin vuonna 1933
kuten olemme jo todenneet.
Weishauptin ja hänen seuraajiensa päämäärät olivat:
1. Kaiken järjestetyn hallinnon kumoaminen.
2. Yksityisen omistusoikeuden ja perintöjen lakkauttaminen.
3. Isänmaallisuuden ja kansallismielisyyden kumoaminen.
4. Perhe-elämän ja avioliittokäsitteen kumoaminen.
5. Kaiken uskonnon ja varsinkin kristinuskon lakkauttaminen.
6. Saattaa heidän miehensä "Valontuoja" maailman valtaistuimelle. Sana
valontuoja on latinaksi lucifer.
Keinoja heidän päämääriensä saavuttamiseksi olivat ja ovat vieläkin mm.
1. Raha- ja seksilahjuksien käyttäminen hallitusten korkeiden
virkamiesten kontrolliin saamiseksi.
2. Yliopistoissa työskentelevien illuminaattien tuli kouluttaa
oppilaita kansainvälisyyteen. Tuli myöntää stipendejä ja opettaa, että
yksi maailmanhallitus oli vastaus kansainvälisiin ongelmiin.
3. Illuminaattien kontrolloimia vaikutusvaltaisia henkilöitä tuli
sijoittaa asiantuntijoiksi kaikkien hallitusten taustalle aiheuttamaan
niille tuhoa.
4. Illuminaattien tuli saada tiedotusvälineiden kontrolli.
Illuminaattijärjestön anarkistiset suunnitelmat paljastuivat, kun heidän
kuriirinsa kuoli salamaniskuun vuonna 1785. Sen seurauksena järjestö
lakkautettiin. Van Knigge-niminen paroni ja temppeliherra vei kuitenkin
jo vuonna 1778 illuminaattien suunnitelman maailman hallitsemiseksi
vapaamuurarien johtoon. Sen lisäksi illuminaatit yhtyivät
vapaamuurareihin 16.7.1782 Wilhelmsbadin kongressissa ja siksi
illuminismi elää vieläkin voimallisesti vapaamuurarien johtoportaissa.
Wilhelmsbadin kongressin osanottajat joutuivat tietenkin vannomaan valan
salaisuuksien säilyttämiseksi. Mukana ollut vapaamuurari Comte de Virieu
mainitsee elämäkerrassaan traagisista salaisuuksista: "En usko niitä
sinulle. Voin vain kertoa, että kaikki tämä on paljon vakavampaa kuin
uskotkaan. Punottu salaliitto on niin hyvin suunniteltu, että monarkian
ja kirkon on mahdoton päästä sitä pakoon."
Illuminismin henkeä osoittaa myös vapaamuurarien pitämä kokoussarja
Baselissa Sveitsissä vuonna 1897. Sen seurauksena syntyi asiakirja "The
Protocols of the learned elders of Zion" (Siionin oppivanhempien
pöytäkirjat). Mainittakoon, että Adolf Hitler oli tämän asiakirjan
innokas tutkija ja kannattaja.
Asiakirjan mukaan kristitty kulttuuri tulee panna sekaisin ja nostaa sen
tilalle maailman valtio. Keinoina tulee käyttää mm. väärien
periaatteiden ja teorioiden opetusta kouluissa, työläisten yllytystä
lakkoihin, liberalismia, sosialismia sekä kaikenlaisia kumouksellisia
liikkeitä, jotka jakavat ihmisiä vastakkaisiin leireihin koskien
poliittisia, sosiaalisia, rodullisia, taloudellisia ja uskonnollisia
asioita. Nämä ryhmät tulee aseistaa ja rohkaista taistelemaan toisiaan
vastaan. Tätä jatketaan niin kauan, kunnes kaikki poliittiset ja
uskonnolliset instituutiot on eliminoitu. Tämän jälkeen ryhmän oman
diktaattorin tulee saada koko maailman valta.
Se, onko asiakirja aito vai väärennös, on aiheuttanut väittelyä.
Virallisesti sitä pidetään väärennettynä. On kuitenkin helppo löytää
yhtäläisyyksiä asiakirjan ja tämänhetkisen maailmantilanteen kanssa.
Tutkimukset osoittavat, että myös kommunismi on illuminismin tuote.
Illuminaatit pitivät 1850-luvun alussa New Yorkissa salaisen kokouksen.
Suunnitelman mukaan ateistit ja muut komoukselliset ryhmät tuli yhdistää
"Kommunismi"-nimiseksi internationaaliksi eli kansainväliseksi
työväenliitoksi. Tarkoitus oli saada aikaan vallankumouksia ihmiskunnan
yhdistämiseksi. Ensimmäinen internationaali muodostettiinkin Lontoossa
28.9.1864. Vaikka sen oli tarkoitus ajaa työväen asiaa, palveli se
todellisuudessa illuminaattien ja vapaamuurarien päämääriä.
Myös kommunismin isänä pidettyyn Karl Marxiin liittyy vähemmän

tunnettuja piirteitä. Kun hän nuoruusvuosinaan väitti kirjoituksissaan
olevansa kristitty, muuttui hän viimeisenä oppikouluvuotenaan hyvin
uskonnon vastaiseksi. Hänen kirjeidensä ja runojensa tekstit sisälsivät
yhtäkkiä pimeyttä, tuhoa ja kuolemaa. Marxin ystävä Moses Hess oli
ilmeisesti tutustuttanut hänet satanismia harjoittavaan korkeamman
asteen illuminismiin. Tätä todistavat myös eräässä Marxin runossa
esiintyneet selvät kuvaukset illuminaattien vihkiseremoniasta.
Moskovassa sijaitsevan Marx-Instituutin varajohtaja professori M.
Mtchedlov kirjoitti eräässä kirjeessään vuonna 1980, että heillä on
kokoelmassaan sata Marxin teosta, joista vain 13 on nyt
uudelleenpainettu yleisön luettavaksi. Mtchedlov ei selittänyt
kirjeessään todellista syytä siihen, miksi suurin osa Marxin teoksista
on pidetty yleisöltä piilossa: kirjat ovat liian paljastavia ilmaisten
Marxin todellisen luonteen ja hänen yhteytensä satanismiin.
Kirjassaan "Pääoma" Karl Marx hyökkää voimakkaasti kapitalismia vastaan.
Kuitenkaan Marx ei mainitse kirjassaan sanaakaan sen ajan suurimmasta
kapitalismin edustajasta Rothschilldin pankkiirisuvusta, jolla sanottiin
yleisesti olevan yksistään valta koko Euroopassa. Se on selvä osoitus
siitä, että Marx ei ollut vilpitön tuomitessaan kapitalismin. Hänen
päämääränsä olivat toiset. Varsinkin Venäjän historia osoittaa, että
Karl Marx ei palvellut ihmiskuntaa, työväkeä tai sosialismia. Hänen
oppinsa levittivät ateismia, tuhoa ja kuolemaa palvellen oivasti
illuminismin päämääriä.

3. UUTEEN MAAILMANJÄRJESTYKSEEN AJAVIA RYHMITTYMIÄ
"Maailman kehitys on mahdollista ainoastaan etsimällä ihmisten
yleismaailmallista yksimielisyyttä, kun siirrymme uuteen
maailmanjärjestykseen."
(Mikhail Gorbachevin puhe YK:lle 7.12.1988)
ULKOMAANSUHTEIDEN NEUVOSTO
Ulkomaansuhteiden neuvosto (Council on Foreign Relations eli CFR)
käsittää noin 3000 Yhdysvaltojen vaikutusvaltaisinta henkilöä. Siitä
tiedetään kuitenkin vähän, koska se saa hyvin vähän julkisuutta
osakseen. CFR perustettiin vuonna 1921. Tärkeimmät sen perustamisessa
mukana olleet henkilöt olivat kansainväliset pankkiirit J.P. Morgan,
John D. Rockefeller, Paul Warburg ja Jacob Schiff, joka oli
eurooppalaisen pankkiiri Rotschildin pääedustaja Yhdysvalloissa. Kuten
mainitsin aikaisemmin, Jacob Schiff oli mukana Venäjän vallankumouksen
rahoittamisessa.
Ulkomaansuhteiden neuvostoa pidetään maailman yhdistämistä ajavana
haamuhallituksena, joka johtaa Amerikkaa presidentistä ja senaatista
koostuvan nukketeatterin välityksellä. CFR:n päämäärä löytyy sen omasta
asiakirjasta "Tavoite No 7: Amerikan ulkopolitiikan perustavoitteet":
"rakentaa uusi kansainvälinen järjestys, minkä täytyy olla vastaus
maailman pyrkimyksille rauhaan sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen
muutokseen... sisältäen valtioita luokitellen itsensä sosialistisiksi."
Ulkomaansuhteiden neuvoston jäsen Saul Mendlovitz kirjoitti
toimittamassaan lehdessä "Alternatives: A Journal of World Policy"
numerossa 1 vuonnas 1975: "Ei ole enää kysymys tuleeko maailmanhallitus
vai ei vuoteen 2000 mennessä. Kysymykset ovat nyt kuinka se tulee
tapahtumaan (mullistus, ajautuminen, suunnilleen järjenmukainen aikomus)
ja tuleeko se olemaan totalitaarinen, hyväntahtoinen vai mukana oleva
(mahdollisuudet tuossa järjestyksessä)."
Richard Falk, myös CFR:n jäsen, suunnitteli julkaisussa "On the Creation
of a Just World Order" (Oikeudenmukaista maailmanjärjestystä luomassa)
vuonna 1975, että 1970-luku oli tietoisuuden nousemisen vuosikymmen,
1980-luku olisi liikkellepanon aika ja 1990-luku olisi muodonmuutoksen
vuosikymmen. Falk kirjoitti samana vuonna julkaisun "A Study of Future
Worlds" (Tulevien maailmojen tavoite), jossa hän neuvoi: "Tämän paremman

maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi keskeiset instituutiot täytyisi
varustaa poliisilla, kun taas kansallisilta instituutioilta
riistettäisiin olennaisesti sotilaallisia kykyjä... Parempaan maailmaan
siirryttäessä ensimmäisenä ja keskeisenä tärkeysjärjestyksessä on
edistyä kohti sotajärjestelmän vähentämistä kansainvälisessä elämässä
sekä kohti kansallisten turvallisuuslaitteiden purkamista maailman
suuremmissa valtioissa."
Kontra-amiraalic Chester Ward, joka toimi laivaston sotaylituomarina
vuosina 1956-1960, oli ulkomaansuhteiden neuvoston jäsen viisitoista
vuotta, kunnes hän käänsi kenkkansa. Chester Ward kirjoitti vuonna 1975,
että CFR:n päämäärä on upottaa Yhdysvaltojen itsenäisyys ja kansallinen
riippumattomuus kaikkimahtavaan maailmanhallitukseen. CFR:n
kansainväliset pankkiirijäsenet haluavat maailman pankkimonopolin
vallalta, joka saa maailmanhallituksen johdon.
Amiraali Ward kuvailee CFR:n toimintatapoja: "Kun CFR:n määräävät
jäsenet ovat päättäneet, että Yhdysvaltojen hallituksen tulee omaksua
määrätty toimintatapa, CFR:n hyvin tehokkaat tutkimuselimet pannaan
töihin järkiperäisten ja tunteellisten perusteiden luomiseksi tukemaan
uutta politiikkaa ja tekemään tyhjäksi ja saattamaan häpeään kaikki
vastustus niin älyllisesti kuin poliittisestikin."
Ulkomaansuhteiden neuvostoon ovat kuuluneet mm. jokainen Yhdysvaltojen
sota/puolustusministeri ja ulkoministeri yhtä lukuunottamatta vuodesta
1940 lähtien. CFR on valvonut Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelua eli
CIA:ta melkein koko sen olemassaoloajan. CFR:n jäseniin kuuluu tai on
kuulunut myös Bill Clinton, David Rockefeller, Henry Kissinger, Gerald
Ford ja Jimmy Carter. George Bush on ollut CFR:n kuten myös
trilateraalisen komission jäsen.
TRILATERAALINEN KOMISSIO
Puolalainen Zbigniew Brzezinski sai 1970-luvun alussa idean, että
Yhdysvaltojen, Länsi-Euroopan ja Japanin tulisi ryhtyä yhteistyöhön eri
ongelmien voittamiseksi. Hän kirjoitti kirjan "Between Two Ages" (Kahden
aikakauden välissä), jonka mukaan kansantalous, puolustus ja poliittinen
toiminta pitäisi kietoa yhteen. Suunnitelma koski kapitalistisia maita,
koska kommunistisissa maissa oli jo hänen hyväksymänsä kontrolli.
Brzezinski esitti ideansa David Rockefellerille, joka vei asian
eurooppalaisen bilderberg-ryhmän kokoukseen. Sen seurauksena Brzezinski
ja Rockefeller alkoivat kerätä jäseniä uuteen ryhmään, josta syntyi
virallisesti trilateraalinen komissio vuonna 1973.
Yksi komission tavoitteista on maailman talouden johtaminen. Näin
Yhdysvaltojen, Länsi-Euroopan ja Japanin taloudellinen yhdentyminen
pohjustaa tietä maailmanhallitukselle. "Washington Post"-lehden
kolumnisti Jeremiah Novak kirjoitti 5.2.1977 America-lehdessä:
"Trilateraalisen komission välittömin tehtävä on luoda uusi maailman
rahajärjestelmä korvaamaan kulta ja dollari kansainvälisinä
vaihtoyksikköinä uudella valuutalla, jonka nimi on "erityiset
nosto-oikeudet" eli SDR. Askeleena tuohon suuntaan komissio itse asiassa
myötävaikutti siihen, että Kansainvälinen valuuttarahasto myi kultansa
ja että luotiin järjestelmä, jossa kaikki valuutat merkitään
SDR-määräisinä. Tämä oli ensimmäinen askel yrityksenä luoda uusi
maailmanjärjestelmä."
Amerikkalainen senaattori Barry Goldwater varoitti pari vuotta myöhemmin
vuonna 1979 trilateraalisesta komissiosta kirjassaan "With No Apologies"
(Ei anteeksipyynnöillä): "Mielestäni trilateraalinen komissio edustaa
taitavaa, rinnastettua yritystä käyttää hyväkseen kontrollia ja yhdistää
kokonaisuudeksi neljä valtakeskusta - poliittinen, rahallinen, henkinen
ja kirkollinen. Hengellisellä, poliittisella ja taloudellisella
vapaudella ei ole sijaa ensi vuosisadan trilateraalisessa rakenteessa...
Trilateraalien todellinen pyrkimys on luoda maailmanlaajuinen
taloudellinen valta, joka on suurempi kuin mukana olevien valtioiden
poliittisten hallitusten valta... Järjestelmän johtajina ja luojina he
tulevat hallitsemaan tulaveisuutta."
David Rockefeller kutsui vuonna 1973 maapähkinäviljelijä Jimmy Carterin

trilateraaliseen komissioon. Jimmy Carter oppi maailmanhallitusaatteet
ja myöhemmin hänet valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi. Onkin syytä
todeta, että Yhdysvaltojen presidentit valitsee sisäpiiri käyttämällä
apunaan hallitsemiaan tiedotusvälineitä sekä sponsoroimalla valitsemiaan
ehdokkaita jokaisesta suurimmasta poliittisesta puolueesta. Saatuaan
presidentinviran Jimmy Carter totesi, ettei hän itse voi valita
avustajiaan ja henkilökuntaansa. Hän toimi kuitenkin neljä vuotta
presidenttinä palvellen hyvin tukijoitaan.
Presidentti John F. Kennedyn murha 30 vuotta sitten on esimerkki siitä
miten käy, jos presidentti haluaa ottaa ohjat omiin käsiinsä. Useimmat
amerikkalaiset uskovat Kennedyn murhan takana olleen laajan salaliiton
ja tutkijat ovatkin löytäneet viitteitä, että itse CIA olisi murhan
takana. Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton ilmoitti vielä
vaalikampanjansa aikana olevansa tyytymätön hallituksen tekemiin
murhatutkimuksiin. 22.11.1993 Clinton kuitenkin ilmoitti, että hän
hyväksyy virallisen selvityksen, jonka mukaan Lee Harvey Oswald oli
yksin vastuussa Kennedyn murhasta. Mitäpä muutakaan hän uskaltaisi sanoa!
BILDERBERG-RYHMÄ
Bilderberg-ryhmän isänä pidetään puolalaista tri Joseph Retingeriä,
jolla oli yhteyksiä maailman johtajiin. Retinger järjesti ensimmäisen
Euroopan konferenssin Haagissa vuonna 1948, josta sai alkunsa Euroopan
neuvosto. Retinger sai idean, että tärkeiden henkilöiden tulisi
kokoontua epävirallisesti. Alankomaiden prinssi Bernhard innostui
asiasta ja kutsui sopivia henkilöitä Euroopasta ja Yhdysvalloista.
Ryhmän ensimmäinen neuvottelu tapahtui toukokuussa 1954 pienessä
hollantilaisessa Oosterbeckin kaupungissa sijaitsevassa
Bilderberg-nimisessä hotellissa, josta ryhmä sai nimensä. Prinssi
Bernhardista tuli bilderbergiläisten ensimmäinen puheenjohtaja. Hänen on
mainittu sanoneen: "Ihmisiä, jotka on kasvatettu kansallismielisyyteen,
on vaikea uudelleenkouluttaa ajatukseen luovuttaa osa itsenäisyydestään
ylikansalliselle järjestölle. Tämä on tragedia."
Bilderberg-ryhmä on Yhdysvaltojen ulkomaansuhteiden neuvostoa vastaava
organisaatio Euroopassa. Sen vuosittain pidettävät neuvottelut ovat
hyvin salaisia. Sen ensimmäisestä neuvottelusta on kuitenkin päässyt
jotain julkisuuteen: "On kiinnitetty riittämätöntä huomiota pitkän
tähtäyksen suunnitteluun sekä kansainvälisen järjestyksen kehittämiseen,
joka näkisi tämän hetken kriisiä pidemmälle. Kun aika on oikea, nykyiset
käsitteemme maailman asioista tulisi laajentaa koko maailmaa
koskeviksi." Vuoden 1955 neuvottelusta vuotanut tieto koskee juuri
tämänhetkistä tilannetta Euroopassa: "Tunnustettiin yleisesti, että on
yhteinen vastuumme päästä mahdollisimman lyhyessä ajassa korkeimman
asteen integraatioon aloittaen Euroopan yhteisestä markkina-alueesta."
Myöhemmin on saatu selville bilderbergiläisten kaikki kolme
päätavoitetta: uusi kansainvälinen talousjärjestys, uusi poliittinen
järjestys sekä uusi uskonnollinen maailmanjärjestys. Viimeinen tavoite
tähtää kristillisen kirkon tuhoamiseen käyttämällä apunaan
tiedotusvälineitä ja koulutusta.
Vuoden 1986 kokous Iso-Britanniassa kuvastaa hyvin ryhmän ympärillä
olevaa salaisuuden verhoa. Kyseiseen hotelliin asennettiin massiivinen
turvajärjestelmä. Sanomalehdissä ei kirjoitettu mitään olennaista paitsi
miehestä, joka joutui oikeuden eteen eksyttyään ryhmän
neuvottelu-tiloihin yrittäessään löytää oikotietä hotellin läpi.
Sanomalehtiraportin mukaan miehellä oli onnea, koska häntä ei ammuttu!
Vuoden 1989 kokousta Espanjaan kuuluvalla saarella paljastaa
amerikkalainen lehti "The Spotlight" Washingtonista, joka väittää
kertovansa uutisista myös toisen puolen. Seuraavassa otteita lehden
artikkelista: "Bilderberg"-ryhmä löytyi piilosta Espanjan Atlannin
puolella olevalta saarelta La Toja lähellä Pontevedraa 11-14. toukokuuta
punoen salajuonia Englannin pääministeri Margaret Thatcherin
poliittiseksi salamurhaksi... Bilderberg.ryhmä on onnistunut pysymään
täydellisessä uutispimennossa... Yhdysvaltojen pääsanomalehtien
johtohenkilöt ovat vuosien ajan olleet mukana salaisissa tilaisuuksissa
luvaten, ettei mitään julkaista... Kansainvälisten rahoittajien ja

poliittisten johtajien salaisen järjestön sisäiset lähteet sanoivat,
että heidän salavihkainen kokouksensa tänä vuonna painotti tarvetta
pistää rva Thatcher matalaksi, koska hän kieltäytyi luovuttamasta
Britannian itsenäisyyttä Euroopan supervaltiolle, joka on syntymässä
vuonna 1992... Suunnitelma Euroopan supervaltiosta on ollut
bilderberg-ryhmän työjärjestyksessä jo vuosia. Sitä pidetään
pääaskeleena heidän päämäärässään luoda maailmanhallitus ja se luo
suotuisan ilmaston suurille pankeille syödä pienet ja suunnattomille,
kansainvälisille jättiyhtiöille sulattaa itseensä pienemmät yritykset...
Näiden kansainvälisten juonittelijoiden pahaenteistä luonnetta kuvaa
heidän liialliset yrityksensä pitää ehdoton salaisuuden verho koskien ei
ainoastaan heidän kokouksiaan, vaan koko heidän ryhmänsä olemassaoloa."
"Spotlight" julkaisi myöhemmin kesäkuussa 1991 Baden-Badenissa Saksassa
pidetyn bilderberg-ryhmän kokouksen osanottaja luettelon. Sen mukaan
myös Suomesta oli mukana kaksi osanottajaa: Elinkeinoelämän
vastuuskunnan puheenjohtaja, sosiaalidemokraatti Jaakko Iloniemi sekä
Helsingin Sanomien pääomistaja Aatos Erkko. Mukana osanottajaluettelossa
oli myös Bill Clinton, tuolloin vielä Arkansasin osavaltion kuvernööri.
David Rockefeller piti aloituspuheen Baden-Badenissa alkaen kiittämällä
tunnettujen sanomalehtien johtajia vaiteliaisuudesta: "Olemme
kiitollisia The Washintog Postille, The New York Timesille,
Time-lehdelle ja muille julkaisuille, joiden johtajat ovat ottaneet osaa
kokouksiimme ja kunnioittaneet hienotunteisia lupauksiaan melkein 40
vuotta. Meille olisi ollut mahdotonta kehittää suunnitelmaamme
maailmalle, jos olisimme näiden vuosien aikana olleet alttiita
julkisuuden kirkkaille valoille."
Näin myös Helsingin Sanomat sai kiitokset vaiteliaisuudestaan, ettei
tämä maailmanlaajuinen salaliitto pääsisi yleisön tietoon.
ROOMAN KLUBI
Rooman klubin perusti bilderberg-ryhmään kuuluva italialainen
taloustieteilijä tri Aurelio Peccei vuonna 1968. Rooman klubiin kuuluu
noin 200 jäsentä koostuen eri maiden talous- ja tiedemiesten eliitistä.
Klubi tiedottaa ympäristöasioista ja tutkii uhmiskunnan tulevaisuuden
vaihtoehtoja. Taustalla se kuitenkin ajaa maailman yhdentymisen asiaa.
Se kannattaa myös maailman väkiluvun vähentämistä, johon paneudumme
hieman myöhemmin.
Rooman klubi on ilmaissut, että "vain maailmanlaajuinen vallankumous,
uusi maailman taloudellinen järjestys voi pelastaa meidät". Klubi
julkaisi vuonna 1976 raportin "RIO: Reshaping the International Order"
(RIO: Kansainvälisen järjestyksen uudelleenmuotoileminen) sanoen: "Uusi
maailmanjärjestys täytyy välttämättä perustua siihen, että tunnustetaan
rikkaiden ja köyhien valtioiden välinen toisistaanriippuvaisuus.
Aloittamisen prosessi ja johtava muutos parempiin suuntiin voidaan ja
pitäisi järjestää." Kun Rooman klubi piti kymmenettä vuosijuhlaansa
vuonna 1978, 400:lle suurlähettiläälle, valtiomiehelle, tiedemiehelle,
taloustieteilijälle ym. kerrottiin, että "meillä on aikaa enintään
vuoteen 1988 yhdistää kaikki valtiot uuteen ja varauksettomaan
yhteistyöhön tai muuten maaplaneetta on tuhon oma".
Aikakauslehti "Midnight Cry" sanoi toukokuun 1984 numerossa Rooman
klubin olevan yksi uuden ajan liikkeen tai salaisen maailmanhallituksen
päähallintakeskuksista. Lehti kertoi klubissa olevan jäseniä ns.
"Euroopan mustasta aatelistosta", joka taas on hyvin läheisesti
sidoksissa "German Marshall Fund"-rahastoon. Rahasto on David
Rockefellerin johtama salainen järjestö.
Rooman klubi tukee myös voimakkaasti kehitystä sellaisen yhteiskunnan
luomiseksi, jossa ei käytetä ollenkaan käteistä rahaa. Friedrichsin ja
Schaffin toimittamassa kirjassa "Microelectronics and Society: A Report
To the Club of Rome" (Mikroelektroniikka ja yhteiskunta: Raportti Rooman
klubille) sanotaan: "Siirtyminen yhteiskuntaan, jossa ei käytetä
käteistä rahaa, näyttää väistämättömältä. Sen saa aikaan teknologinen
kehitys, jonka tuo mikroelektroniikka ja sähköiseen rahojen siirtoon
liittyvä huomattava kulujen säästö." Käsittelen aihetta tarkemmin

luvussa kahdeksan.
Barry Smith kertoo kirjassaan "Warning" (Varoitus) tapahtumista, kuinka
uusiseelantilainen mies keksi vedelläkäyvän moottorin. Sanomalehdet
olivat täynnä artikkeleita keksinnöstä, kunnes kirjoitukset yhtäkkiä
loppuivat. Sitten ilmestyi uutinen, että Rooman klubi oli kiinnostunut
keksinnöstä. Smith kuuli myöhemmin, että keksijä sai tukuittain rahaa,
mutta kuoli pian sen jälkeen hyvin pahannäköisessä onnettomuudessa.
Rooman klubia ei voi tietenkään ilman todisteita syyttää
onnettomuudesta, mutta sen voi jokainen huomata, että vedelläkäyvää
autoa ei ole ilmestynyt markkinoille. Se ei ilmeisesti sovi maailman
valtaeliitin suunnitelmiin.
YHDISTYNEET KANSAKUNNAT
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen maailmaa yhdistävät taustavoimat
yrittivät saada aikaan kansainvälisen hallituksen Kansainliiton (League
of Nations) avulla. Kansainliiton toi rauhanomaisen yhteistyön nimessä
julkisuuteen Yhdysvaltain presidentti Woodrow Wilson apunaan hänen
neuvonantajansa eversti House. Kansainliiton peruskirja astui voimaan
yhdessä Versaillesin rauhansopimuksen kanssa vuonna 1920.
Kansainliittoon liittyivät monet maat mukaanlukien myös Suomi. Wilson,
House ja salainen valtaeliitti kokivat kuitenkin nöyryyttävän takaiskun
Yhdysvaltojen kieltäytyessä jäsenyydestä. Sen seurauksena Kansainliitto
menetti mahtinsa. Vähitellen siitä tuli yhä heikompi, kunnes se
lakkautettiin vuonna 1946. Sen sijalle tuli YK, joka myös peri
Kansainliiton varat.
YK on maailmanjärjestö, joka virallisesti pyrkii säilyttämään
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden. Lisäksi se yrittää ratkaista
poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuuriongelmia. YK:n
säännöt muotoiltiin San Franciscon konferenssissa keväällä 1945.
Paikalla olleet Yhdysvaltojen valtuutetut olivat käytännöllisesti
katsoen kaikki ulkomaansuhteiden neuvoston eli CFR:n entisiä, sen
hetkisiä tai tulevia jäseniä. Säännöt astuivat voimaan 24.10.1945.
Rockefellerin suku hankki YK:lle maa-alueen New Yorkista, minne sen
päämaja rakennettiin vuonna 1951. Rockefellerin paneeliselostus vuodelta
1958 sisälsi lausunnon: "YK on lopulta symboli maailmanjärjestykselle,
joka tullaan rakentamaan jonakin päivänä."
YK ilmoitti toukokuussa 1974: "Me YK:n jäsenet julistamme juhlallisesti
yhdistyneen päätöksemme tehdä hellittämättömästi työtä uuden
kansainvälisen taloudellisen järjestyksen perustamiseksi." CFR:n
johtajistoon kuuluva C. Douglas Dillon, joka toimi
valtionvarainministerinä presidentti Kennedyn aikana, on todennut:
"Tulee kestämään ennenkuin ihmiset tässä maassa kokonaisuutena ovat
valmiita luopumaan olennaisesti itsenäisyydestä maailmanlaajuisten
ongelmian ratkaisemiseksi. Tulee kehittymään maailmanlaajuisia
viranomaisia mahdollisesti YK:n tai vastaavien järjestöjen välityksellä."
1950-luvulla, jolloin Yhdysvallat oli hyvin kommunismin vastainen, YK:n
palveluksessa todettiin olevan paljon kommunisteja. Kommunistinen puolue
myös tuki YK:ta. Entinen kommunistisen puolueen johtohenkilö Joseph Z.
Kornfeder paljasti vuonna 1955 tunnistavansa, että YK:n "suunnitelma" on
kommunistinen. Hän oli ollut melkein kolme vuotta Moskovassa
kommunistisen puolueen päämajassa, missä hän oppi heidän
toimintamallinsa. YK:n taustavoimat eivät koskaan aikoneet tehdä siitä
rauhanturvajärjestöä, vaan valtavan Troijan puuhevosen. Kornfeder on
sanonut: "YK:n sisäinen rakenne, kommunistisesti suunniteltu, on
sosiologisen valloituksen malli, malli joka on tarkoitettu palvelemaan
kommunismin tunkeutumista länteen. Se on nerokas ja petollinen."
Toimittaja William F. Jasper on tutkinut YK:ta perusteellisesti ja
sanookin kirjassaan "Global Tyranny - Step by Step" (Maailmanlaajuinen
sortovalta - Askel askeleelta): "CFR on täysin luonut YK:n ja
suunnitellut, että siitä lopulta tulisi kaikkimahtavan
maailmanhallituksen työkalu." Jasper on monen muun tutkijan ohella myös
todennut, että YK:n ja sen alajärjestöjen antama kehitysapu on
itseasiassa aiheuttanut paljon enemmän tuhoa kuin hyötyä kehitysmaissa.
Samat yksilöt ovat käyttäneet samoja tuhoavia menettelytapoja lukuisissa

kehitysmaissa samoin traagisin tuloksin. Ja hyödyn korjaavat aina samat
yksilöt ja järjestöt. Miksi YK:n ulkomaanapuviranomaiset eivät opi
virheistään?
YK:n toimia Somaliassa on arvosteltu hiljattain. Lehdet kirjoittivat
otsikoissaan, kuinka YK rikkoo ihmisoikeuksia, Amnesty arvosteli
YK-sotilaita, YK:n helikopteri tulitti siviilejä jne. Klaanipäällikkö
Mohamed Farah Aideedin syytteet somalien kansanmurhasta saattavatkin
pitää paikkansa. Asiaan toi odottamatta valoa uutinen Radio Suomen
Aamunpeilissä 9.12.1993, jonka mukaan Somalian nälänhätä oli voitettu jo
ennen YK-joukkojen väliintuloa. Operaation sanottiin tapahtuneen USA:n
sisäisten pyrkimysten takia. Uutisraportti perustui vastajulkaistuun
kirjaan "Operaatio Somalia", jonka ovat kirjoittaneet suomalainen
toimittaja Peik Johansson ja somalialainen toimittaja Abdulcadir Mohamed
Diesow.
Hankin kyseisen kirjan ja suosittelen sitä kaikille, jotka haluavat
lukea suomenkielellä paljastuksia YK:n likaisesta pelistä Somaliassa
sekä siihen liittyvistä harhaanjohtavista uutisista maailman
tiedotusvälineissä. Kirjan mukaan Somalia-operaatio on esimerkki YK:n
täydellisestä fiaskosta. YK ei ollut edes yrittänyt ratkaista ongelmia
humanitäärisesti ja poliittisesti. YK:n toimesta tapettiin ja
kidutettiin lukuisia siviilejä. YK:n sotilaat pommittivat myös täynnä
potilaita ollutta sairaalaa, jolloin yli 60 somalia sai surmansa ja
sadat haavoittuivat.
Kirjoittajat sanovat olevan monia syitä Yhdysvaltojen
Somalia-operaatioon kuten esim. syksyllä 1992 käytä presidenttipeli
USA:ssa. Johansson ja Diesow mainitsevat kirjassaan myös todellisen syyn
operaatioon: "Yhdysvallat on puhunut "uudesta maailmanjärjestyksestä" ja
nyt oli helppo paikka todistaa maan kiistaton maailmanpoliisin rooli."
Johansson ja Diesow eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka ovat
arvostelleet YK:ta Suomessa. Tekstikombinaatti Paavo Haavikko, Tuomas
Keskinen ja Kimmo Pietiläinen julkaisivat joulukuun 1993 alussa
ajankohtaiskirjan "Tässä sitä ollaan. Optimistinen arvio", jossa
kirjoittajat paljastivat näkemyksensä YK:sta: "Martti Ahtisaari on
kasvanut järjestelmässä, jonka koko olemassaolo on tarkoin harkittua
propagandaa ja sitä seuraavaa päätöntä toimintaa muiden maksamin
kustannuksin, jotka tahtovan jäädä velaksi. YK:ta ruokitaan kuin
käenpoikasta, liian vähän."
Aamulehti kirjoitti 9.4.1993: "Yli 7500 ammusta löytyi torstaina Bosnian
saarrettuun pääkaupunkiin Sarajevoon pyrkineestä YK:n avustusrekasta,
kertoivat YK-lähteet torstai-iltana. Kätkön löysivät tiesulkua
vartioivat serbit. Löytö oli paha arvovaltatappio YK:lle, joka on
kiistänyt serbien aikaisemmat väitteet avustuskuljetusten mukana
olevista aseista." Kuinka rauhanturvajoukoilla voi olla aseita
avustusrekassa? Tämä kirja on jo antanut ja tulee antamaan vielä
yksityiskohtaisemman vastauksen.
MAAILMANPANKKI JA KANSAINVÄLINEN VALUUTTARAHASTO
Maailmanpankki eli Kansainvälinen jälleenrakennuspankki sekä
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ovat YK:n vuonna 1945 perustamia
erityisjärjestöjä. Ne syntyivät Bretton Woodsin konferenssin tuloksena.
Suurin osa maailmanpankin pääjohtajista on pankin perustamisesta lähtien
ollut CFR:n jäseniä. Kun maailmanpankin tarkoituksena on "lainoin
helpottaa kansainvälisiä investointeja tuotannon ja elintason
kohottamiseksi", ovat seuraukset osoittautuneet katastrofiksi.
Matti Kuusela esitteli 4.4.1993 Aamulehdessä Susan Georgen kirjan "The
Debt Boomerang" (Velkabumerangi). Amsterdamin yliopistossa työskentelevä
amerikkalaistutkija Susan George pitää maailmanpankin ja IMF:n
ammattijohtajia palkkamurhaajina, jotka vievät maapalloa kohti
taloudellista katastrofia. Georgen mukaan Afrikan nälänhädän syitä eivät
ole väestönkasvu ja sodat, koska ne ovat pääosin velkaongelman seurauksia.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana Afrikan valtiot ovat saaneet apua ja
tukea yhteensä 214 miljardia dollaria. Samalla ne ovat lyhentäneet

velkojaan eli lähinnä maksaneet korkoja 217 miljardia dollaria.
Kuitenkin yhteenlaskettu velkamäärä on vain kasvanut johtuen
erääntyneiden lainojen huimista koroista. Susan George sanoo, että
maailmanpankin ja IMF:n vääristyneiden ajattelumallien takana on outo
myytti "kehityksestä" ja "rakenteellisesta sopeuttamisesta". George ei
tiedä, että taustalla on suunnitelma ja sen nimi on uusi
maailmanjärjestys. Hän ei ole myöskään huomioinut, että käytännöllisesti
katsoen kaikki maailman valtiot ovat korviaan myöten velassa
maailmanpankille, IMF:lle, kansainväliselle järjestelypankille (BIS),
G7:lle jne., jotka ovat mukana uuden maailmanjärjestyksen luomisessa.
Näin valtioista Suomi mukaanlukien on tullut näiden pankkien sätkynukkeja.
Ihmiset ympäri maapalloa ihmettelevät, miksi poliitikot eivät pidä
vaalilupauksiaan. he eivät voi pitää lupauksiaan, koska heidän kätensä
ovat sidotut. Lainan mukaan maailmanpankki kumppaneineen asettaa EHTOJA.
Jos ette noudata neuvomaamme politiikkaa, ette saa lainaa. Maiden
poliittiset johtajat ovat allekirjoittaneet sopimuksia, jotka ovat
voimassa riippumatta siitä, mikä on ollut vaalien tulos. Myös YK:n
kanssa on solmittu monia salaisia kansainvälisiä sopimuksia.
Etelä-Afrikkalainen sanomalehti "Sunday Tribune" uskalsi paljastaa tämän
asian 28.7.1991 artikkelissa "IMF:n rahoitus todennäköinen mutta
ehdoilla": "IMF:n avustus on merkinnyt sitä, että ne ovat alistaneet
taloutensa julmaan sokkiterapiaan, jota IMF on määrännyt ehtona
taloudellisen avustuksen saamiseksi." Tämä on perimmäinen syy, miksi
suuri osa Suomen ja muun Länsi-Euroopan poliittisesta johdosta vie
itsenäisiä valtioita Euroopan Unionin jäseniksi. Euroopan Unioni, jota
tarkastelemme tarkemmin myöhemmin, on tärkeä välietappi yhden
maailmanhallituksen luomiseksi. Nämä sopimukset ovat myös syy, miksi
kaikkialla maailmassa harjoitetaan samanlaista uuteen
maailmanjärjestykseen johtavaa turmiollista politiikkaa. Suuri osa
poliitikoista ei kuitenkaan varmaan tiedä, mistä on kysymys. Niiden,
jotka tietävät, tulisi myöntää asia sensijaan, että kansalle syötetään
valheita. On syytä muistaa Franklin D. Rooseveltin sanat, jotka ovat
tänäkin päivänä voimassa: "Politiikassa ei tapahdu mitään sattumalta.
Jos jotain tapahtuu, voit olla varma, että niin suunniteltiin tapahtuvaksi."
Susan Georgen tutkimuksia tukee myös Bruce Richin kirja "Mortgaging the
Earth" (Maapallon kiinnitys), josta Radio Suomi raportoi 22.3.1994
Tänään kymmeneltä-lähetyksessä. Raportin mukaan vain pieni osa
maailmanpankin projekteista on onnistunut. Pääasiassa maailmanpankki on
aiheuttanut vain vahinkoa. Kyseinen raportti ei tosiaan kehunut
maailmanpankin toimia. Kuitenkin maailmanpankin myös länsimaita koskevat
lainaehdot ja taustalla oleva uusi maailmanjärjestys jäivät odotetusti
vaille huomiota.
Aamulehti kirjoitti 29.1.1993 ulkomaanosastossaan, että "Jeltsiniä
syytetään nöyristelystä. Venäjän isänmaallisten ja entisten kommunistien
julkaisema lehti Den on vuotanut julkisuuteen presidentti Boris
Jeltsinin ja Yhdysvaltain entisen presidentin George Bushin käymiä
luottamuksellisia keskusteluja. Keskustelut osoittavat lehden mukaan,
että Jeltsin noudattaa ulkopolitiikassaan täysin amerikkalaisten
ohjeita." Kuinka Raamattu onkin oikeassa sanoessaan: "Rikas hallitsee
köyhiä, ja velallinen joutuu velkojan orjaksi" (San. 22:7).
Sama koskee myös yksityisiä ihmisiä. Ennen teollisuuden vallankumousta
Englannissa on ollut ajanjakso, jolloin mies on pystynyt elättämään
itsensä ja perheensä tekemällä ainoastaan 15 viikkoa työtä vuodessa.
Apunaan hänellä oli tuolloin vain yksinkertaiset työkalut, kotieläimet
ja tuulimyllyt. Nykyään hän joutuu otsa hiessä rehkimään kymmeniä vuosia
maksaakseen moninkertaisena takaisin asuntoonsa lainaaman summan.
Asuntoa ei rakenneta enää sukulaisten ja ystävien vaan pankin avulla.
Meistä on tullut velkojien orjia.
PÄÄKALLON JA SÄÄRILUIDEN JÄRJESTÖ
Oli toukokuinen yö vuonna 1947. Nuori mies makaa silmät sidottuna
alastomana ruumisarkussa. Ryhmä miehiä kummallisissa asuissa huput tai
naamiot kasvoilla ja kynttilät kädessä saapuu noutamaan häntä. Mies
kannetaan rakennuksen keskiosaan. Naamioituneet miehet messuavat ja

mutisevat outoja loitsuja arkun ympärillä. Johtaja korottaa äänensä:
"Tänä yönä hän kuolee maailmalle ja syntyy uudestaan Järjestykseen,
niinkuin hän tästä lähtien tulee sitä nimittämään. Järjestys on maailma
itsessään, jossa hän tulee saamaan uuden nimen ja neljätoista uutta
veriveljeä, jotka myös saavat uuden nimen."
Sitten nuoren miehen käsketään aloittaa tunnustus. Maatessaan vielä
arkussa hän joutuu paljastamaan kaikki seksuaaliset kokemuksensa ja
fantasiansa. Häntä syytetään kuitenkin peittelystä ja valehtelemisesta.
Tunnustus jatkuu, kunnes pienimmätkin yksityiskohdat on kerrottu.
Seuraavaksi mies joutuu mutapainiin muiden veriveljien kanssa. Lopuksi
mies saa uuden esoteerisen nimen johtajan sanoessa: "Tämä on uusi
veljemme "Poppy". Hän on ritari. Hänen tulee aina muistaa, että hän on
luumies ja Järjestyksen jäsen, ja hänen ei tule koskaan unohtaa, että
nuo olennot Järjestyksen ulkopuolella ovat barbaareja, vandaaleja ja
pakanoita." Luu, jossa lukee "Poppy", heitetään luukasaan.
Tuo nuori mies oli meidän kaikkien tuntema George Bush, Yhdysvaltain
aikaisempi presidentti, liittyessään hyvin salaiseen ja
vaikutusvaltaiseen pääkallon ja sääriluiden järjestöön (The Skull &
Bones), josta he itse käyttävät myös nimitystä järjestys (The Order).
Voiko tuo järjetön touhu olla tosiaan totta? Ikävä kyllä. Texe Marrs,
joka kuvaa luumiesten vihkiseremoniaa kirjassaan "Dark Majesty", antaa
todistusaineistona kolme toisistaan riippumatonta lähdettä:
tutkimuspaperin, kirjan ja lehtiartikkelin.
Kenraali William H. Russell perusti pääkallon ja sääriluiden järjestön
Yalen yliopiston yhteyteen vuonna 1832. Hänestä järjestö sai nykyisen
virallisen nimensä "The Russell Trust". Russell sai ajatuksen järjestön
perustamisesta vieraillessaan vuonna 1832 salaisessa
illuminaattijärjestössä Saksassa. Luumiesten järjestöön otetaan
vuosittain vain 15 vaikutusvaltaista, rikasta ja etuoikeutettua jäsentä
Yalen yliopistosta. Tällä hetkellä järjestössä on runsaat 600
korkea-arvoista jäsentä. Järjestön logo on pääkallo ristissä olevine
sääriluineen, jonka alla on mystinen luku 322.
Steven M.L. Aronson kirjoitti "Fame"-lehdessä elokuussa 1989
artikkelissaan "George Bushin suurin salaisuus", kuinka vuonna 1873
muutama opiskelija oli mennyt luvatta järjestön rakennukseen ja nähnyt
siellä pääkalloja. Aronson jatkaa, kuinka vuonna 1979 useampi nainen
Yalen yliopistosta pääsi pujahtamaan järjestön pyhäkköön ja näki siellä
mm. pääkalloja, kokonaisen luurangon pystyssä olevassa ruumisarkussa
sekä hakaristejä. hakaristejä ovat historian kulussa käyttäneet Hitlerin
ja natsien lisäksi myös buddistit ja hindut pakanallisissa menoissaan.
Myös George Bushin isä Prescott Bush kuului luumiehiin. Texe Marrs sanoo
kirjassaan, että on olemassa valtava määrä selvää todistusaineistoa
siitä, että Prescott Bush oli suurin taustatekijä, joka rahoitti
Hitlerin ja natsismin nousun Saksassa. Tämä tapahtui "Brown Brothers
Harriman" -nimisen firman välityksellä, jossa Prescott Bush oli
osakkaana. Tri Antony Sutton esittää näistä asioista täyden
todistusaineiston kirjoissaan "How the Order Creates Revolution" ja
"America's Secret Establishment."
On mielenkiintoista, että sekä pääkallon ja sääriluiden järjestön, että
Yalen yliopiston motto on sama, jonka löydämme Yhdysvaltain yhden
dollarin setelistä: "Novus Ordo Seclorum" eli uusi sekulaarinen
maailmanjärjestys! Siksi George Bush on myös bilderberg-ryhmän jäsen.
Sen tähden hän on ollut CFR:n ja trilateraalisen komission jäsen sekä
toiminut YK:n suurlähettiläänä.
Luumiesten päämäärinä on mm. maailman hallitseminen uuden
maailmanjärjestyksen avulla sekä yhteiskunnan kaikkien osa-alueiden
kuten tiedon täydellinen kontrolli. Menetelminä tulee saksalaisen
filosofi Hegelin oppien mukaan edistää vääriä vaikkakin oikeilta
näyttäviä johdettuja konflikteja, jotka saavat aikaan yhteiskunnassa
vihaa ja kahteen leiriin jakautumista.
Luumiesten vihkiseremonia muistuttaa hyvin paljon vapaamuurarien
ylimpien asteiden seremonioita. Kokemusta on sanottu hyvin voimakkaaksi

sitoen jäsenet toisiinsa tunteellisesti. Uusi jäsen ei tosiaan edusta
enää mitään muuta kuin järjestöä ja sen päämääriä.
MUITA RYHMIÄ
Pohjois-Atlantin liitto perustettiin 9.9.1960 presidentti Eisenhowerin,
joka oli CFR:n jäsen, allekirjoituksella. Liiton komitean varainhoitaja
Elmo Roper piti tuolloin puheen "Päämääränä on koko maailmanhallitus"
sanoen: "On selvää, että ensimmäistä askelta kohti maailmanhallitusta ei
voida saada päätökseen ennekuin olemme edistyneet neljällä rintamalla:
taloudellisella, sotilaallisella, poliittisella ja sosiaalisella.
Sattumalta taloudellinen tapahtui ensin ja se oli hyvin positiivinen
askel. Sotilaallinen on tullut nyt seuraavaksi ja se on välttämätön
puolustuksellinen askel. poliittisen täytyy tulla seuraavaksi ja
sosiaalinen tulee seuraamaan poliittista järjestelmää."
Pohjois-Atlantin liiton muodostavat valtiot, jotka ovat
allekirjoittaneet Atlantin sopimuksen eli NATO:n vuonna 1949 tai sen
jälkeen. NATO:a alettiin uudistaa uuden maailmanjärjestyksen
suuntaviivoihin kesäkuussa 1990 järjestetyssä Lontoon huippukokouksessa.
Tavoitteeksi asetettiin "sotilaallisesti heikompi, mutta samalla entistä
syvempään monikansalliseen yhteistyöhön kykenevän turvallisuuspolitiikan
järjestön luominen". Näin kirjoitti erikoistutkija Olli-Pekka Jalonen
Aamulehdessä 3.1.1994.
Rockefellerin, Rothschildin ja Warburgin pankkiirisuvut ovar
rahoittaneet uuden maailmanjärjestyksen lonkeroisia ryhmittymiä.
Rockefellerin säätiön julkilausuma vuonna 1946 sanoo: "Tulevaisuuden
haasteena on tehdä tästä maailmasta yksi". David Rockefeller on
Rockefellerien maailmanvallan nykyinen patriarkka ajaen tätä maailmaa
uuteen järjestykseen. Lordi Rothschild on sanonut ystävälleen Englannin
pääministeri Benjamin Disraelille: "Niin kauan kun kontrolloin valtion
valuuttaa, en välitä, kuka säätää sen lait". James Warburg julisti USA:n
senaatille 17.2.1950: "Meillä tulee olemaan maailmanhallitus, pidämme
siitä sitten tai emme. Ainoa kysymys on, saavutetaanko maailmanhallitus
valloittaen vai suostumuksella."
On syytä myös huomioida, että Amerikan keskuspankki on yksityisten
pankkien omistuksessa. Amerikan liittohallitus lainaa suunnattomia
summia viikottain keskuspankilta, joka luo tietokoneisiinsa rahaa
tyhjästä! Rahaa, jota ei ollut olemassakaan aikaisemmin. Sisäpiiri sai
tuon keskuspankkiasetuksen läpi vuonna 1913 aivan joulun alla, jolloin
monet edustajat olivat jo joululomalla. Emanuel M. Josephson on
kirjoittanut aiheesta kirjan "The Federal Reserve Conspiracy and the
Rockefellers" (Keskuspankkisalaliitto ja Rockefellerit) vuonna 1968.
Kirjasta selviää myös, kuinka USA:n korkein oikeus määräsi vuonna 1911
Rockefellerien Standard Oil-yhtiön purettavaksi lausuen: "Tasavallan
turvallisuuden vuoksi määräämme, että tämä vaarallinen salaliitto täytyy
loppua 15.11.1911 mennessä." Huomaa, että jopa Korkein oikeus käytti
nimitystä salaliitto, kun kysymyksessä oli Rockefellerit. Kuten olemme
todenneet, Rockefellerit eivät noudattaneet oikeuden määräystä. Myös
Englannin, Ranskan ja Saksan keskuspankit eivät ole näiden maiden
hallitusten omistuksessa, vaan kansainväliset pankkiirit omistavat ne
yksityisinä yrityksinä.
Auktoritäärinen roomalaiskatolinen kirkko haluaisi yhdistää maailman,
jossa nykyinen paavi Johannes Paavali II näkee itsensä maailman
hengellisenä johtajana. Malachi Martin kertoo kirjassaan "The Keys of
this Blood" (Tämän veren selitykset) paavi Johannes Paavali II:n
sanoneen: "Tahdomme sitä tai emme tahdo, olemme valmiit tai emme ole,
kuitenkin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä tulemme elämään
ensimmäisen maailmanhallituksen alaisuudessa, joka on koskaan ollut
olemassa kansakuntien yhteisössä." Kysymykseen, jos Gorbachev, Johannes
Paavali tai joku hyvin voimallinen läntinen johtaja jättäisi paikkansa
tavalla tai toisella, pitäisikö paavin ennustus yhdestä
maailmanhallituksesta yhä paikkansa, on Johannes Paavali vastannut:
"Voimat, jotka ovat ajaneet nämä ihmiset huipulle, mukaanlukien minut,
ovat täsmälleen samat voimat, jotka ajavat meitä kohti yhtä
maailmanhallitusta. Nuo voimat eivät muutu huolimatta siitä, että meidän
johtajamme vaihtuvat."

Suomalainen katolinen hiippakuntalehti "Fides" kirjoittaa numerossa
15/93 Suomessa vierailleen itävaltalaisen katoliseen kirkkoon kuuluvan
Caritas-järjestön edustajan sanoneen: "Kansallismielisyyden torjuminen
on kiireellisimpiä tehtäviä tämän päivän Euroopassa." Ko. edustaja
nimitti kansallismielisyyttä peräti "kuoleman syleilyksi".
Maailmassa on laskettu olevan tuhansia ryhmittymiä ja verkostoja, jotka
ajavat maailman yhdistymisen asiaa. Tärkeimpiä näistä mainittakoon vielä
mm. vapaamuurarit (joista tarkemmin seuraavassa luvussa), kansalliset
tiedustelupalvelut, Pyöreän pöydän ryhmä, Fordin ja Carnegien säätiöt,
World Federalists, Aspen instituutti, Fabian Society, Socialist
International, Worldwatch instituutti, Lucis Trust, World Goodwill ja
Planetary Citizens. Lukuisat tiedotusvälineet ovat valtaeliitin
hallinnassa. Varsinkin Rockefellerin rahadynastia omistaa suuren osan
monikansallisten yritysten osakkeista. Siksi tällaisilta yrityksiltä
liikenee rahaa lahjoitusten muodossa erilaisille ympäristöryhmille ja
rauhanliikkeille, jotka omalta osaltaan muokkaavat yleisön mieltä
lisääntyvälle kansainväliselle yhteistyölle ja yhdistymiselle.
Viereisellä sivulla on yksinkertaistettu kaavio uuden
maailmanjärjestyksen valtaverkostosta. Haluan erityisesti painottaa
sitä, että monet varsinkin alemman portaan ryhmittymät tietämättään
ajavat yhdistymisen asiaa. Myöskään ryhmittymissä työskentelevien
tavallisten virkamiesten ei voida olettaa tietävän maailman valtaeliitin
päämääristä. Samoin kaaviossa mukanaolo ei tarkoita sitä, että kaikki
esim. valtioiden johtohenkilöt tai tiedotusvälineet olisivat mukana
tässä maailmanlaajuisessa salaliitossa.
Ei voida olettaa, että tuhannet maailmaa tavalla tai toisella yhdistävät
ryhmittyvät olisivat syntyneet spontaanisti. Taustalla on suunnitelma ja
valtava määrä rahaa. Suunnitelmia ei kuitenkaan synny ilman aivoja. Tätä
maailmaa johtaa todellisuudessa pieni ryhmä miehiä, jonka lukumäärä on
vähemmän kuin kymmenen. Kukaan ei tiedä heidän henkilöllisyyttääön,
siksi heistä on käytetty erilaisia nimityksiä kuten näkymätön järjestys,
viisauden mestarit, mestareiden neuvosto jne. Tuolla ryhmällä on
suunnaton valta. He ovat valaistuneita, illuminaatteja, jotka
kuvittelevat olevansa monin verroin ylempiarvoisia kuin tavallinen
ihminen. He ovat vakuuttuneita siitä, että he tietävät mikä on parasta
ihmiskunnalle. He haluavat asettaa oman miehensä maailman johtoon.
Miehen, joka tulee lopettamaan kaikki sodat ja ratkomaan ongelmat.
Miehen, jonka valtaosa maailman väestöä tulee ottamaan vastaan suurena
pelastajana, messiaana.
[Valtakaavio]
- SALAINEN JOHTO
-

Vapaamuurarit
Pääkallon ja sääriluiden järjestö
Ulkomaansuhteiden neuvosto eli CFR
Trilateraalinen komissio
Yhdistyneet Kansakunnat
Bilderberg-ryhmä
Rooman klubi
Kansalliset tiedustelupalvelut (CIA, KGB, FBI)

- Maailmanpankki
- Kansainvälinen valuuttarahasto
- Kansainvälinen järjestelypankki
- Säätiöt (Rockefeller, Ford, Carnegie jne.)
- Keskuspankit (U.S.A., Englanti, Saksa, EU)
- Kansainväliset keskuspankit (Rothscildin ja Warburgin pankkidynastiat,
Sassoon, Lazard Freres, Kuhn Loeb & Co, Chase Manhattan Bank, Morgan
Guaranty Bank, Goldman Sachs jne.)
-

Valtioiden ja alueellisten liittojen (EU, NATO jne.) johtohenkilöt
Pyöreän pöydän ryhmä
Rauhanliikkeet
Ympäristöryhmät

- Koulutus
- Roomalaiskatolinen kirkko sekä maailman uskontoja ja kirkkoja
yhdistävät liikkeet
- Tiedotusvälineet (Reuter, NBC, CBS, Time, Life, Look, Newsweek, New
York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Business Week, Helsingin
Sanomat jne.)
- Kansainväliset yritykset (Exxon, IBM, Boeing, Eastman Kodak, Xerox,
Westinghouse, Safeway, Allied Chemicals, Firestone jne.)

4. VAPAAMUURARIT
"Sain valaistumisen vapaamuurareilta... On yksi vaarallinen peruspiirre,
jonka olen kopioinut vapaamuurareilta. He muodostavat jonkinlaisen
papillisen aateliston. he ovat kehittäneet salaisen opin... joka on
annettu heille vihkimisen eri asteissa tapahtuvien symbolien ja
salamyhkäisten menojen välityksellä... toimien mielikuvituksessa
noituuden ja palvonnan vertauskuvien avulla - kaikki nämä ovat
vaarallisia asioita, asioita joihin olen ryhtynyt. Ettekö huomaa, että
puolueellamme täytyy olla tällainen luonne?... Järjestys, maallisen
papiston hierarkkinen järjestys."
(Adolf Hitler - Hermann Rauschning: The Voice of Destruction)
KRISTILLINEN HERRASMIESKERHO?
Ensimmäinen vapaamuurariloosi perustettiin Englannissa vuonna 1717.
Ajatus on kuitenkin peräisin jo vanhasta egyptiläisestä mysteeriuskosta.
Suomen ensimmäinen vapaamuurari-istunto pidettiin Turussa vuonna 1758.
Loosit lopettivat kuitenkin toimintansa vuonna 1813, kunnes vuonna 1922
perustettiin Helsinkiin Suomi-loosi numero 1. Nykyään Suomessa on noin
5000 vapaamuuraria ja 114 loosia. Heitä on maailmassa viisi kertaa
enemmän kuin Jehovan todistajia.
Vapaamuurarit kieltävät yleisesti, että kysymyksessä on uskonto.
Kuitenkin he harrastavat uskonnollisia rituaaleja, käyttävät
uskonnollisia kirjoja ja sanovat uskonnollisia rukouksia. Myös heidän
omassa kirjallisuudessaan myönnetään vapaamuurariuden olevan uskonto,
joka opettaa tien syvempään Jumalan tuntemiseen. Vapaamuurarit sanovat
myös, että heidän opetuksensa on yhteensopiva kristinuskon kanssa. Kun
Raamattu sanoo, että olemme pelastetut armosta uskon kautta, niin
vapaamuurariudessa tie pelastukseen on palvelutyöt, elämän puhtaus ja
toiminta.
On tunnettu tosiasia, että Herramme nimi Jeesus Kristus on jätetty pois
kaikista rukouksista ja rituaaleista. Raamattu kehoittaa myös kertomaan
evankeliumia kaikille kansoille, vapaamuurarius taas kieltää valalla
vannottaen kertomasta kenellekään salaisuuksia, joiden oletetaan vievän
Jumalan yhteyteen "suuren loosin yläpuolella". Moraaliton kielto, mutta
hyvä asia kristityn kannalta.
Vaikka rituaaleissa käytetään Raamattua, se on vain symboli, joka
muslimilaisessa loosissa vaihtuu koraaniin ja intialaisessa loosissa
heidän pyhiin kirjoihinsa. Rituaali onkin verhottu pakanallisilla
vertauskuvilla. Luciferin silmä on heille "Maailmankaikkeuden Suuren
Arkkitehdin" silmä, joka saattaa löytyä vapaamuurarin todistuksestakin.
loosin lattia on värikäs kuin shakkilauta: mustaa ja valkoista ilmaisten
kuinka paha yhtyy hyvään. Joitakin Raamatun sanoja ja sanontoja voidaan
rituaaleissa kuitenkin käyttää silmänlumeeksi.
Jos kysyt joltain vapaamuurarilta loosien salaisuuksia, hän ei varmaan
paljasta niitä. Hän on vannonut vaitiolovalan. Vapaamuurarivala on
itseasiassa suostuminen murhaan. Vuonna 1829 amerikkalainen kapteeni
William Morgan julkaisi vapaamuurarien salaisuudet ja hänet murhattiin.
Tuolloin 45.000 vapaamuuraria 50.000:sta erosi looseista. Yleisö suuttui
niin vapaamuurareihin, että perustettiin jopa vapaamuurariutta
vastustava poliittinen puolue. Vapaamuurarien lait myös nostavat heidän
järjestelmänsä maan lakien yläpuolelle. Royal Arch-asteessa kandidaatti
vannoo puolustavansa muurariveljeä kaikissa tapauksissa, olisi kyseessä

sitten vaikka murha tai maanpetos.
Vapaamuurariudella ei tosiasiassa ole mitään tekemistä kristillisyyden
kanssa. Päinvastoin vapaamuurarit ovat punoneet juonia kristinuskoa
vastaan, kuten seuraavasta käy ilmi. Muutama vuosi Wienin kongressin
(1819-1820) jälkeen ranskalaiset, itävaltalaiset ja saksalaiset ylimpien
asteiden vapaamuurarit laativat ns. pysyvän ohjeen, josta ilmeni
vapaamuurarien johdon suunnitelmat koskien kristinuskoa ja maailman
yhdentymistä. Pysyvän ohjeen sisältö on tosiaan paljastava:
"Meidän täytyy kiinnittää huomiomme ihanteeseen, joka on aina kuulunut
miehille, jotka ovat tavoitelleet ihmiskunnan uudelleensyntymistä... se
on koko maailman vapauttaminen ja veljeyden ja maailmanrauhan tasavallan
perustaminen... Monien parannuskeinojen joukossa on yksi, jota emme saa
koskaan unohtaa: katolisuuden ja jopa kristinuskon täydellinen
tuhoaminen. Meidän täytyy odottaa paavia, joka sopii meidän
tarkoitusperiimme... Tehkäämme nuoremmat, maalliset papit ja jopa
uskonnolliset papit vastaanottavaisiksi opeillemme. Muutamassa vuodessa
nämä nuoremmat papit tulevat väistämättä olemaan vastuullisilla
paikoilla... Joitakin kutsutaan äänestämään seuraavaa paavia. Tätä
paavia, kuten useimpia hänen aikalaisistaan tullaan vaikuttamaan noilla
humanitaarisilla periaatteilla, joita olemme laskeneet liikkelle...
Salaisten järjestöjen unelma tulee toteutumaan hyvin yksinkertaisen syyn
takia, joka perustuu intohimoille..." Kuten huomasimme edellisessä
luvussa, sopiva paavi on nyt löytynyt.
VALOJA VANNOEN
Jäsenyyttä vapaamuurariloosissa pidetään nykyään kunnia-asiana. Siihen
kuuluukin työssään hyvin ansioituneita kansalaisia kuten johtajia,
lääkäreitä, poliitikkoja, pappeja jne. Vapaamuurarit tekevät myös
arvokasta humanitääristä työtä. Mutta mitä kulissien takana tapahtuu?
Minkälaisia valoja vapaamuurarit vannovat - valoja, joista kuoleman
uhallakaan ei saa puhua?
Ensimmäisen asteen vapaamuurarivalassa kandidaatti vannoo pitävänsä
salaisuudet sillä uhalla, että hänen kurkkunsa katkaistaan ja hänen
kielensä revitään juurineen ulos. Hänellä saattaa olla samalla huppu
silmillä, hirttosilmukka kaulan ympärillä ja vasen rinta paljastettuna,
jota pistää kompassipiiru. Tämä varustus saattaa tosin vaihdella tai
puuttua maan ja loosin mukaan. Vala sinetöidään suutelemalla kerran
Raamattua tai muuta pyhää kirjaa vakaumuksen mukaan.
Toisen asteen valassa vannotaan sen rangaistuksen uhalla, että vasen
rinta revitään auki ja sydän nyhtäistään irti. Kandidaatti suutelee
Raamattua kahdesti. Kolmannen asteen vapaamuurarivalassa vannotaan sen
rangaistuksen uhalla, että ruumis leikataan kahtia, sisälmykset
poistetaan, poltetaan tuhkaksi ja kylvetään taivaan tuuliin.
Kandidaattia saatetaan myös viedä paareilla ympäri pimennettyä huonetta
katsomaan ruumisarkkua, jossa on pääkallo ja kaksi luuta ristikkäin sen
alla. Raamattua suudellaan kolmasti.
Ylemmällä asteella (Royal Arch) vapaamuurarien jumalan nimi
paljastetaan: JAH-BUL-ON. Nimi muodostuu sanoista:
JAH - Jahveh, joka on Israelin Jumalan hebreankielinen nimi
BUL - Bul tai baal, joka on assyrialaisten jumala
ON - On tai Osiris, joka on egyptiläisten jumala
Kysymyksessä ei ole sama jumala eri nimillä, vaan synkretismi eli
uskontojen sekoittuminen.
28. vapaamuurariasteen oppitunnilla oppilaalle kerrotaan seuraava
salaisuus: "Tässä maailmassa on olemassa elämän perusaate, kaikki
käsittävä voima, jossa on kaksi luonnetta sekä rakkauden ja vihan
kaksoisvirta... Se on Pyhä Henki, kaikki käsittävä voima, KÄÄRME..."
Tämän kertoo vapaamuurarien oppikirja "Bridge To Light" (Silta valoon),
jonka on kirjoittanut 32. asteen vapaamuurari Rex Hutchens. Kirjan
julkaisi vuonna 1988 "muinaisen ja yleisesti tunnustetun skotlantilaisen
33. asteen vapaamuurariuden korkein järjestö", joka on nykyään maailman
suurin vapaamuurarijärjestö. Samoin Hutchens paljastaa kirjassaan, että
yksi suuri vapaamuurarien valoa edustava symboli on "gnostilainen

ouroboros-mato, joka on yksinkertaisesti häntäänsä syövä lohikäärme tai
käärme". Hutchensin mukaan häntäänsä syövä käärme kuvaa tämän ajan
jaksollisia ilmiöitä. Koska hän myös sanoo näkyvän olevan näkymättömän
ilmenemismuoto, odottaa hän todellisuudessa Luciferin paluuta tuomaan
valoa ihmiskunnalle. Voimme siis todeta, että 28. asteessa
vapaamuurariuden jumalaksi osoittautui käärme.
32. asteen vapaamuurarit ottavat osaa yhteysjuhlaan, jolloin juodaan
viiniä ihmisen pääkallosta. 33. eli yleisesti ylimpänä pidetyn asteen
oppikirjoitukset ovat paljastaneet, kuka on vapaamuurariuden todellinen
jumala: LUCIFER. Albert Pike, joka oli vapaamuurarien johtopaikalla noin
32 vuotta 1800-luvun lopulla, kirjoitti säännöt ja opit kirjaansa
"Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of
Freemasonry" (Muinaisen ja yleisesti tunnustetun skotlantilaisen
vapaamuurariuden moraali ja dogma). Kirja julkaistiin vuonna 1871 ja
siitä otettiin uusintapainos vuonna 1966. Vaikka kirjan nimi puhuu
skotlantilaisesta vapaamuurariudesta, se ei ole lähtöisin Skotlannista,
vaan se oli amerikkalainen versio ranskalaisesta vapaamuurariudesta.
Albert Pike kirjoittaa kirjassaan: "Lucifer on hyvä jumala ja
valonjumala, joka taistelee ihmisyyden puolesta Adonaita (= kristittyjen
Jumala), pimeyden ja pahuuden Jumalaa vastaan." Pike selittää myös,
miksi tavallinen alemman asteen vapaamuurari ei tiedä näistä asioista
mitään: "Vapaamuurarius salaa mysteerinsä kaikilta, paitsi mestareilta
ja viisailta, ja käyttää vääriä symboleja johtaakseen harhaan kaikki ne,
jotka ansaitsevat tulla harhaanjohdetuiksi."
NÄKYMÄTÖN VELJESKUNTA
Vapaamuurari Manly P. Hall, jonka kirjoituksia tutkimme jo aikaisemmin
koskien Yhdysvaltojen historiaa, selvittää myös vapaamuurariuden johdon
ja rivimiesten välistä eroa kirjassaan "Lectures on Ancient Philosophy"
(Luentoja muinaisesta filosofiasta): "Vapaamuurarius on veljeskunta
veljeskunnan sisällä - ulkonainen järjestö salaten valittujen sisäisen
veljeskunnan. On tarpeellista näyttää toteen niiden kahden erillisen,
itsenäisen järjestyksen olemassaolo, toisen, joka on näkyvä ja toisen,
joka on näkymätön. Näkyvä järjestö on suurenmoinen toveripiiri vapaita
ja tunnustettuja miehiä, joille on annettu tehtäväksi omistautua
eettisiin, kasvatuksellisiin, veljellisiin, isänmaallisiin ja
humanitaarisiin asioihin. Näkymätön järjestö on salainen ja erittäin
jalo veljeskunta, jonka jäsenet ovat omistautuneet salamyhkäisen
"arcanum acandrumin" (salaisuus) palvelemiseen. Jokaisessa sukupolvessa
vain harva on hyväksytty Työn sisäiseen pyhäkköön... Vapaamuurariuden
suuret vihityt filosofit ovat tuon salaisen opin mestareita, opin, joka
muodostaa näkymättömän perustuksen jokaiselle suurelle teologiselle ja
rationaaliselle instituutiolle."
Vapaamuurariuden alimmilla asteilla ei siis tiedetä mitään, mitä
huipulla tapahtuu. myös rituaalit vaihtelevat. Voi hyvinkin olla niin,
ettei Suomessa käytetä apuna pääkalloja ja ruumisarkkuja. Järjestö on
kuitenkin sama ja sen asteet jatkuvat vielä 33. asteesta ylöspäin
esimerkiksi asteisiin "9 tuntematonta miestä" sekä "Seitsemän" Luciferin
ollessa hierarkian ylimpänä. Tulee myös muistaa, että illuminaatit
yhtyivät vapaamuurareihin jo vuonna 1782 ja siksi vapaamuurariuden johto
ajaa maailman yhdistämisen asiaa. Sen tähden vapaamuurareilla on
tunnuslause "kaaoksesta järjestykseen" ja siksi heidän oppiensa mukaan
"equilibrium", joka tarkoittaa ykseyttä ja yhdistymistä, on ihmisen
lopullinen kohtalo.
Miksi vapaamuurarit sitten jatkavat ylemmille asteille, vaikka rituaalit
ja opetus muuttuvat entistä okkultistisemmiksi? He saavat mitä
ilmeisimmin arvovaltaa ja korkean yhteiskunnallisen aseman
taloudillisine etuineen. Heitä vaaditaan myös lupautumaan totella
vapaamuurarivanhimpiaan. Virallinen "Scottish Rite Masonry Illustrated,
Vol II" (Skotlantilainen vapaamuuraririitti kuvitettuna, Osa II) kuvaa
30. vapaamuurariasteen rituaalia, jossa suuri mestari sanoo: "Polvistu
kanssani. Tähän asti et ole nähnyt vapaamuurariudessa muuta kuin
vertauskuvia ja symboleja. Nyt sinun täytyy nähdä siinä ainoastaan
todellisuus. Oletko päättänyt hylätä kaikki ennakkoluulot ja totella
varauksetta kaikkea, mitä sinua käsketään tekemään ihmiskunnan hyväksi?"

Näin kandidaatti hylkää ennakkoluulot joita ovat kansallinen
isänmaallisuus, kristillinen siveellisyys ja yhdenvertaisuus Jumalan edessä.
Ei ole mitään eroa sillä, kuuluuko vapaamuurariuden alimpaan vai
ylimpään kastiin, siitä tulee sanoutua irti. On vain yksi keino vapautua
vapaamuurariudesta ja sen valoista, jolloin sen salaisuuksista voi puhua
vapaasti ilman minkäänlaista pelkoa. Tuo keino löytyy tämän kirjan
viimeisestä luvusta.

5. TOIMINTAPERIAATTEET
"Olen samaa mieltä, että kansallinen itsenäisyys on kaiken pahan alku ja
juuri. Kysymykseksi jää menettelytapa. Voidaanko juuri vetää ylös
yhdellä valtavalla vallankumouksellisella nostolla vai pitäisikö se
ensin löysätä kaivamalla ympäriltä ja leikkaamalla pikku juuret yksi
kerrallaan?"
(Philip C. Jessup, CFR - The International Problem of Governing Mankind,
1947)
HEGELIN FILOSOFIA
Uusi maailmanjärjestys ei tule itsestään. Valtaeliitillä on tiettyjä
perusaatteita, joihin sen politiikka perustuu. Kansojen viemiseksi kohti
maailmanhallitusta toimintatapojen tulee olla sellaisia, ettei
kenellekään herää epäilyksiä. Uudistukset otetaankin usein vastaan
myönteisesti. Tarkastelkaamme siis kansoja ohjailevien aivojen
perusaatteita sekä toimintatapoja, joilla meitä viedään kohti uutta
maailmanjärjestystä. Mainitsemani toimintatavat ovat kuitenkin vain
niitä, joita on saatu selville. Valtaeliitillä saattaa olla niitä
moninverroin enemmän.
Friedrich Hegel (1770-1831) oli saksalainen filosofi, jota on pidetty
klassisen saksalaisen idealismin merkittävimpänä edustajana. Hegel keksi
periaatteen "teesi, antiteesi ja synteesi". Tällä kolmiosaisella
prosessilla saadaan aikaan muutos. Ensimmäisessä vaiheessa eli teesissä
luodaan ongelma. Toisessa vaiheessa eli antiteesissä synnytetään
ongelmalle vastakaikua kuten pelkoa ja paniikkia. Kolmannessa vaiheessa
eli synteesissä tarjotaan ratkaisua ongelmalle, joka on muutos, mihinkä
ihmiset eivät olisi missään tapauksessa suostuneet ilman psykologista
säätelyä, joka saatiin aikaan kahdella ensimmäisellä vaiheella eli
teesillä ja antiteesillä.
Eversti Archibald Roberts kirjassaan "The Most Secret Science" (Kaikkein
salaisin tiede) pitää tällaista Hegelin tyylistä politiikkaa hyvin
salaisena tietona, jolla on kontrolloitu ihmisiä, hallituksia ja
kulttuureita jo historian alkuajoilta lähtien. Mikä on sitten
hallituksen tai eduskunnan merkitys hegeliläiselle? Hegel vastaa
kysymykseen Antony Suttonin kirjassa "The Order" (Järjestys): "Tämän
osanoton, omakohtaisen vapauden ja käsityksen ansiosta, yksilöt voivat
osoittaa olevansa kouriintuntuvan tehokkaita ja olla tyytyväisiä tuntien
itsensä tärkeiksi jossakin asiassa."
Pohtiessaan syitä YK:n Somalian operaatioon Johansson ja Diesow ovat
oikeassa sanoessaan kirjassaan "Operaatio Somalia": "Kun kummunismia ei
enää ole, tarvitaan uusia vihollisia, joiden kautta määritellään oma
olemassaolo. Politiikkaa määräävät todellisuuden sijaan tarinat ja
myytit ja viholliskuvat. Tiedotusvälineet ovat saaneet vallanpitäjien
kannalta uuden ratkaisevan roolin."
Hyvä esimerkki hegeliläisestä uhkakuvasta on Venäjän äärioikeistolainen
liberaalidemokraattisen puolueen johtaja Vladimir Zhirinovski, jota on
hänen puheittensa perusteella kutsuttu myös suomensyöjäksi. Sanomalehdet
kirjoittivat 2.1.1994, että Zhirinovski on uhannut Saksaa 300.000
venäläissotilaan sijoittamisella, mahdollisella sodalla ja Saksan
täydellisellä tuholla. Uhkaus johtui siitä, kun Saksa oli kieltäytynyt
antamasta hänelle maahantulolupaa. Iltalehti kirjoitti 11.1.1994
Zhirinovskin uhittelevan, että NATO:n laajeneminen itäiseen Eurooppaan

johtaisi kolmanteen maailmansotaan.
Zhirinovski on oiva keino voimistaa Euroopan yhdentymistä ja NATO:n
laajenemista ja onkin hyvin todennäköistä, että hän saa sekä
taloudellista että henkistä tukea joltain uuteen maailmanjärjestykseen
ajavalta ryhmittymältä. Tiedotusvälineiden mukaan hänellä onkin todettu
olleen nuorempana yhteyksiä KGB:hen. Hän itse ymmärrettävistä syistä on
kieltänyt tällaiset yhteydet.
Zhirinovski ei kuitenkaan ole teennäinen vaan mahdollinen todellinen
uhka. Luvussa kuusi tutkimme muutamaa maailmanlaajuista ongelmaa, jotka
tulevat paljastumaan Hegelin filosofian mukaisiksi teeseiksi, joilla ei
ole mitään todellisuuden pohjaa.
ASTEITTAISUUS
Maailman valtaeliitti ajaa uutta maailmanjärjestystä läpi asteittain,
vähitellen, jolloin prosessi jää valtaosalta ihmisiä huomaamatta. Tämän
luvun alussa siteerasin ulkomaansuhteiden neuvoston jäsentä Philip
Jessupia, joka oli New Yorkissa sijaitsevan Columbian yliopiston
professori ja myöhemmin myös Maailmanoikeuden tuomari. Hän kannatti
asteittaista siirtymistä.
Sman voimme todeta ulkomaansuhteiden neuvoston jäsenestä Henry
Morgenthausta, jota Lester R. Brown lainaa kirjassa "World Without
Borders" (Maailma ilman rajoja): "Voimme tuskin odottaa kansallisvaltion
tekevän itsestään tarpeettoman ainakaan yhdessä yössä. Meidän tulee
mieluummin tähdätä siihen, että kaikki vastuuntuntoiset valtiomiehet
tunnustavat mielessään, että he eivät todella ole muuta kuin
vararikkoisen kansainvälisen puoluekoneiston talonvahteja. Ja tämän
puoluekoneiston täytyy hitaasti muuttua uudeksi. Muutos ei tule olemaan
dramaattinen vaan vähittäinen. Ihmiset tulevat yhä pitämään tiukasti
kiinni kansallisista tunnuksistaan."
CFR:n jäsen Richard N. Gardner kirjoitti vuonna 1974 "Foreign Affairs"
-lehdessä artikkelin "Vaivalloinen tie maailmanjärjestykseen". Hänen
mukaansa toiveet välittömästä maailmanhallituksesta ovat osoittautuneet
kuvitelluksi. Sen takia maailmanjärjestys tulee rakentaa lopettamalla
kansallinen itsenäisyys nakertamalla se "pala palalta". Tämä voitaisiin
saada aikaan sopimuksin ja kansainväsilin järjestelyin perustuen
velkaantumiseen. Nämä järjestelyt voitaisiin tuoda myohemmin YK:n
järjestelmän keskeisiin laitoksiin.
Richard Gardner on kirjoittanut myös kirjan "In Pursuit of World Order"
(Maailmanjärjestystä tavoittelemassa), jonka alkusanat kirjoitti Harlan
Cleveland, hänkin ulkomaansuhteiden neuvoston jäsen. Cleveland esitti
alkusanoissaan, että "sovelias maailmanjärjestys tullaan rakentamaan
ainoastaan tiiliskivi tiiliskiveltä".
FABIANISMI
Fabianismi on vuonna 1883c Lontoossa perustetun Fabian Societyn edustama
aatesuunta. Se pyrkii sosialismin asteittaiseen laajentamiseen ilman
mullistuksia. Juuri käsittelemäni ASTEITTAISUUS onkin yksi fabianismin
keinoista siirtyä sosialismiin. Mutta kuinka maailman valtaeliitti
superrikkaine pankkiireineen voisi olla kiinnostunut sosialismista?
Koska sosialismi on varallisuudenjako-ohjelma, joka saa ihmiset
luovuttamaan vapautensa kaikkimahtavalle yhteisölle. Sen tarkoitus on
vakauttaa ja kontrolloida rikkautta. Tulemme tarkastelemaan myöhemmin
maailman rahajärjestelmää ja mitä siellä tapahtuu kulissien takana
ihmisten saattamiseksi kontrolliin.
POISOTTAMINEN on toinen fabianismin menetelmä. Maapalsta ja asunto
antavat omistajalle turvallisuudentunteen, mikä ei ole sallittua.
Keinona käytetään vähitellen lisääntyvää verotusta. Kiinteistövero
tuotiin Suomeen sillä perusteella, että se yksinkertaistaisi verotusta.
Olemme kuitenkin kaikki todenneet, että verotus nousi huomattavasti
kiinteistöveron myötä. Kyseinen vero on hiljattain otettu käyttöön
jokapuolella maapalloa osoittaen sen, että se on kuulunut maailmanpankin
ja kansainvälisen valuuttarahaston lainaehtoihin. Poisottamisessa

käytetään keinona myös korkoja, jolloin velallinen joutuu vaikeuksiin ja
mahdollisesti menettää asuntonsa tai maapalstansa. Tiedotusvälineet ovat
olleet täynnä esimerkkejä konkurssiin joutuneista kansalaisista.
KÖYHDYTTÄMINEN on kolmas fabianismin menetelmä. Jokainen yhteiskunnan
lokho tulee tuhota kaikin mahdollisin keinoin. Tuhotaan esim. koulutus,
maatalous, kansanterveysjärjestelmä, käydään käsiksi eläkkeisiin ja
aiheutetaan muutoksia kaikilla alueilla, mikä saa aikaan sekaannusta
uuden maailmanjärjestyksen vastaanottamiseksi. Suljetaan
postitoimistoja. Ei ole suinkaan sattuma, että esim. Uudessa Seelannissa
on suljettu 300 postitoimistoa. Australiassa ja Uudessa Seelannissa,
jotka ovat uuden maailmanjärjestyksen koealueita maantieteellisestä
sijainnistaan johtuen, tämä kaikki tapahtui ennen Suomea ja muuta Eurooppaa.
CFR:n, trilateraalisen komission sekä bilderberg-ryhmän jäsen Henry
Kissinger, joka kuuluu uuden maailmanjärjestyksen nokkamiehiin, on
sanonut: "Kntrolloimalla energiaa voidaan kontrolloida kansakuntia,
kontrolloimalla ruokaa voidaan kontrolloida ihmisiä." Australiassa ja
Uudessa Seelannissa on säädetty laki, jonka nojalla kasvien siemenet
muutetaan hybrideiksi eli niistä saadaan vain yhden vuoden vihannessato.
Tällöin on siis hankittava uudet siemenet joka vuosi - niinkauan kun
niitä sitten on saatavilla.
Aamulehti paljasti 10.12.1993 yllättäen, että tämä pirullinen
köyhdyttämis- ja nälkiinnyttämiskeino on leviämässä, tällä kertaa
Gatt-sopimuksen välityksellä: "Jos Gatt-sopimus tulee voimaan, se vie
vähitellen elannon 600 miljoonalta intialaiselta talonpojalta.
gatt-sopimus merkitsee uutta siirtymävaltaa, jonka takana ovat
Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto. Intialaiset
pienviljelijät pakotetaan ostamaan geenimanipuloitua siemenviljaa
teollisuusmaista, vaikka omaa siemenviljaa voisi käyttää ilmaiseksi."
Näin sanoi arvostettu intialainen tutkija Vandana Shiva 9.12.1993
Tukholmassa, jossa hän vastaanotti Right Livelihood-palkinnon, jota
kutsutaan myös vaihtoehto-Nobeliksi.
Sanomalehdet kirjoittivat 9.12.1993, kuinka 200 raivostunutta kalastajaa
osoittivat mieltään Rauman satamassa maatalousministeriä, Suomen
lohipolitiikkaa ja kalastuskiintiöitä vastaan. Kalastajien mielestä
korvauspelleily voitaisiin lopettaa kokonaan ja päästää miehet
töihin.Meressä on heidän mukaansa kalaa enemmän kuin koskaan ennen.
Nykyinen kiintiö vastaa vain yhtä kolmasosaa siitä, mitä yleensä on
kalastettu. Monilla kalastajilla hätä oli suuri pankkien vaatiessa
saataviaan.
Vaikka maatalousministeri kuinka haluaisi auttaa kalastajia, hänen
kätensä ovat sidotut. Kalastuskiintiöt otettiin käyttöön Uudessa
Seelannissa jo vuoden 1987 paikkeilla ja senjälkeen moni yksityinen
kalastaja onkin mennyt konkurssiin. Tällainen politiikka on helppo saada
läpi luonnonsuojelun nimissä, tarkoitusperä on kuitenkin aivan toinen.
Edessäni on vuonna 1989 kirjoitettu uusiseelantilainen kirja, jossa
uutta maailmanjärjestystä tutkinut kirjoittaja ennustaa
kalastuskiintiöiden tulevan EY-maihin ja niiden kanssa kauppaa käyviin
maihin vuonna 1992. Tämä kaikki ei ole sattumaa, vaan takana on nero
suunnitelma!
Tiedotusvälineet ovat myös raportoineet, kuinka Australiassa tapettiin
miljoonia lampaita "tarpeettomina". Täällä Euroopassa on hyökätty
maatalouden kimppuun. Aamulehti kirjoitti 12.11.1993: "EY alkaa maksaa
hiukeasti peltojen metsityksestä." Vaikka Suomessa ja muuallakin
Euroopassa onkin ylituotantoa, perimmäisenä tarkoituksena on luoda
ruuanpuute kontrollin aikaansaamiseksi. Ylimääräistä viljaa voisi hyvin
viedä kehitysapuna vaikkapa Afrikkaan, jossa on kova nälänhätä.
Arvonlisävero on oiva keino tappaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mikä
nopeuttaa taloudellisen romahduksen tuloa. Samalla se helpottaa
kontrollia yritysten yhdistyessä yhä suuremmiksi jättiyhtiöiksi. Veron
nimitys voi hieman vaihdella, mutta se on tulossa tai on jo tullut
kaikkialle maailmaan. Tämä osoittaa taas sen, että arvonlisävero on
kuulunut maailmanpankin ja IMF:n lainaehtoihin. Siksi veroa ajetaan läpi
myös Suomessa astuen voimaan vuoden 1994 kesäkuun alusta, niin

järjettömältä kuin se tuntuukin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.
Fabianisti H.G. Wells kirjoitti kirjassaan "The Open Conspiracy:
Blueprint for a World Revolution" (Avoin salaliitto: Maailman
vallankumouksen suunnitelmia) vuonna 1928: "Tämä on avoin ja
peittelemätön aikomus perustaa maailmanjärjestys... Ensin tulee
itsestäpiittaamattomuus, sitten palvelu, josta on riisuttu viimeisinkin
persoonallisuuden ripe... Avoimen salaliiton käsitys sisältää epäilevää
ja repivää arvostelua henkilökohtaiseen kuolemattomuuteen uskovia
uskontoja kohtaan. Avoimen salaliiton poliittisen työn täytyy heikentää,
hävittää, yhdistää tai korvata olemassaolevat hallitukset... Avoin
salaliitto on sosialistisen ja kommunistisen innostuksen luonnollinen
perijä; se voi olla Moskovan valvonnassa ennenkuin se on New Yorkin
valvonnassa... Avoimen salaliiton luonne ilmaistaan nyt selvästi. Se
tulee olemaan maailmanuskonto. Tämä suuri ryhmien ja järjestöjen vapaa
ja yhtäläinen joukko yrittää varmasti ja ilmeisesti niellä koko maailman
väestön ja tulla uudeksi ihmisten yhteisöksi."
YKSITYISTÄMINEN JA MYYNTI ULKOMAILLE
"Valtio luopuu metsäyhtiöistään. Enso-Gutzeitin yksityistäminen
käynnistynee jo ensi vuonna." Näin kirjoitti Aamulehti etusivulla
16.11.1993. Kansalaiset ajattelivat, että yksityistäminen on Suomen
hallituksen idea. Näin ei kuitenkaan ole asian laita. Lukuisissa maissa
jokapuolella maailmaa mukaan lukien sosialistiset maat on parhaillaan
meneillään voimallinen yksityistämiskampanja. Ei voida olettaa, että
kaikki nämä maat olisivat keksineet yhtäaikaa yksityistämisen.
Israel sai helmi-maaliskuussa 1993 hyvän luottokelpoisuusraportin
kansainväliseltä valuuttarahastolta, jossa sitä kuitenkin painostettiin
voimakkaaseen yksityistämisohjelmaan. Samoin sen talous tuli tehdä
myöntyväisemmäksi ja houkuttelevammaksi ulkomaisille investoinneille.
Miksi maailmanpankin ja IMF:n lainaehtoihin kuuluu yksityistäminen? Eikö
ole järkevää yksityistää varsinkin tappiollista julkista sektoria?
Valtion ja kunnan yrityksiä ja laitoksia ei voi myydä ulkomaille
ennenkuin ne on yksityistetty. Ulkomaalaisomistus vapautui vuoden 1993
alusta ja nyt Suomea myydään sijoittajille. Suomen Kuvalehti kirjoitti
numerossa 46 19.11.1993: "Ulkomaalaiset ryntäsivät ostamaan Suomen
halpoja yrityksiä. Kun ulkomaalaisten oikeus omistaa suomalaisia
yrityksiä vapautui vuodenvaihteessa, se sattui kuin historian oikusta
samaan aikaan, jolloin kolme muuta tekijää veti kehitystä samaan uomaan.
Kellutus pudotti markan ulkoista arvoa, kotimaiset osakekurssit
noteerattiin ennätyshalvoiksi ja ulkomaiset sijoitusrahastot lähtivät
etsimään kohteita Yhdysvaltain ulkopuolelta." Uskon, kuten varmaan jo
sinäkin, ettei tuo ollut sattuman oikkua. Kaikki tapahtui suunnitelman
mukaan.
Suomen kuvalehti mainitsee artikkelissaan myös termit "GLOBAL INVESTOR"
ja "RELATIONSHIP INVESTING". "Käsitteet kuvaavat amerikkalaisten
sijoitusrahastojen maailmanvalloitusta. Kun vielä vuosi tai pari sitten
rahastot sijoittivat vain seitsemän prosenttia pääomistaan Yhdysvaltojen
ulkopuolelle, ne nyt hakevat aktiivisesti uusia kohteita kaikkialta
maailmasta." Nimitys "maailmanvalloitus" osui todella nappiin!
Ulkomaille myyminen on käynnissä voimakkaasti joka puolella maailmaa. On
helppo arvata, että noiden sijoitusrahastojen taustalta löytyy
Rockefellerin säätiö tai jokin muu maailman valtaeliitin lonkero tietysti hyvin naamioituna. Suomen Kuvalehden haastattelemat johtajat
eivät odotetusti nähneet ulkomaisissa sijoittajissa mitään vaaraa.
Valtaeliitin politiikkaan kuuluu myös edistää kaikkien isojen yritysten
yhdistymistä toisiinsa. Tällainen keskittäminen on ollut käynnissä
kaikkialla jo jonkin aikaa. Esimerkiksi kansalliset ja kansainväliset
lentoyhtiöt liittyvät vauhdilla yhteen tai ostavat toistensa osakkeita.
Tarkoitus on tehdä vähitellen tästä maailmasta yksi iso kylä, jossa
sanaa itsenäisyys ei enää tunneta. Sen on korvannut termi
toisistaanriippuvaisuus. Malachi Martin kirjassaan "The Keys of this
Blood" kuvaa uuden maailmanjärjestyksen tuloa näin: "Uuden
maailmanjärjestyksen isä tulee olemaan kansakuntien

toisistaanriippuvaisuus. Sen äiti tulee olemaan erityisen moderni
prosessi, jota kutsutaan kansainväliseksi kehitykseksi. Sen tulee
synnyttämään suuryrittäjä, pankkiiri, teknokraatti, tiedemies ja lopulta
lakimies. Se tulee syntymään painettujen lakanoiden välissä. Lakanoiden,
jotka ovat poliittisen byrokraatin allekirjoittamia ja varmentamia sekä
YK:n leimalla sinetöityjä sopimuksia ja sovintoja, yhteisyrityksiä ja
fuusioita, sitoumuksia ja liittoja ja kainsainvälisiä sopimuksia."
Oiva esimerkki tuollaisesta kansainvälisestä sopimuksesta on aivan
äskettäin esitetty NATO:n rauhankumppanuusehdotus. Kun useimmat
presidenttiehdokkaat suhtautuivat siihen varauksellisesti vaalitentissä,
olin jo tuolloin varma, että Suomi menee siihen mukaan. NATO:n
rauhankumppanuus on selvä valtaeliitin keino valtioiden yhdistämiseksi.
En hämmästynyt laisinkaan, kun Suomen hallitus antoi 19.1.1994
myönteisen kannanoton rauhankumppanuuteen. Bilderberg-ryhmän pääsihteeri
Ernst H. van der Beugel kirjoitti vuonna 1966 kirjan, jota tulen
lainaamaan myöhemmin. Tuon kirjan nimi oli "From Marshall Aid to
Atlantic Partnership" eli Marshallin avusta Atlanninkumppanuuteen.
Kysymys on tuskin sattumasta. NATO:n rauhankumppanuus on vanha suunnitelma!
KOULUTUS
Uutta maailmanjärjestystä on vaikea saada vähitellen läpi, jollei sitä
iskosteta lasten mieliin jo kouluissa. Fabianisti H.G. Wells totesi
kirjassaan "The Shape of Things to Come" (Tulevien olosuhteiden malli)
jo vuonna 1933: "Mikään vallankumous ei voi olla todellinen ja varma
vallankumous, ennekuin se on muuttanut täysin yhteiskunnan
koulutusjärjestelmän." Samaa asiaa ajoi James P. Warburg, CFR:n jäsen ja
sisäpiirin pankkiiri, kirjassaan "The West in Crisis" (Länsi kriisissä)
vuonna 1959: "Meidän täytyy aloittaa hakea harkitusti menetelmiä ja
keinoja, joilla amerikkalaiset lapset voidaan parhaiten opettaa ei
ainoastaan Yhdysvaltojen vaan maailmankansalaisiksi."
Yhdysvallat, joka valtioista ensimmäisenä vie maailmaa uuteen
järjestykseen, onkin onnistunut koulutuspolitiikassaan hyvin. Siellä on
laskettu olevan 500-1000 korkeakoulua ja yliopistoa, jotka opettavat
kansainvälistä järjestystä. Kaiken tuon opetuksen on havaittu olevan
Rockefellerin säätiön rahoittamaa. Muistan jokin aika sitten
televisiossa filmin, joka kertoi mustan opettajan ongelmista selviytyä
vaikeiksi tapauksiksi katsottujen lasten kanssa. Noiden lasten
tehtävissä ja esityksissä toistui fraasi "olemme maailmankansalaisia".
En osaa sanoa, kuinka sanoma on levinnyt Suomen kouluihin, mutta sen on
tarkoitus levitä kaikkialle maailmaan. Tätä todistaa tammikuun 1970
numero lehdestä "War/Peace Report", jossa Ian Baldwin Jr. kirjoitti
artikkelin "Ajatellen uutta maailmanjärjestystä 1990-luvulle". Baldwin
kirjoitti: "Maailman oikeusrahasto (World Law Fund) on aloittanut
maailmanlaajuisen tutkimus- ja koulutusohjelman, joka tulee esittämään
jokapuolella maailmaa opetussuunnitelmaan uuden näkyviintulevan
opinhaaran - maailmanjärjestyksen... se keskittää osan voimavaroistaan
maailmanjärjestyskäsitteiden tuomiseksi massatiedotusvälineisiin,
tämänkin maailmanlaajuisesti."
Maailman valtaeliitti ei hyväksy lapsia, jotka ovat uskollisia
perinteisille arvoille kuten perha ja isänmaallisuus. Vanhanaikainen
ajattelu on sairaus, josta tulee parantua. "Christian Awareness
Newsletter" -lehti siteeraa kesä/syksy-numerossaan vuonna 1991 Harvardin
yliopiston professori Chester Piercen puhetta kansalliselle
opettajienkokoukselle: "Jokainen amerikkalainen lapsi, joka menee
5-vuotiaana kouluun, on henkisesti sairas, koska hänellä tullessaan
kouluun on tietty uskonnollisuus rahoittajiaan, virkämiehiään,
vanhempiaan, uskoa yliluonnollisen olemassaoloa ja tämän kansakunnan
itsenäisyyttä erillisenä kokonaisuutena kohtaan. Teistä opettajat
riippuu kaikkien näiden lapsien parantaminen luomalla heistä
tulevaisuuden kansainvälisiä lapsia."
Mitä sitten voidaan sanoa Yhdysvaltojen koululaitoksen opetuksen
tasosta? Luku- ja kirjoitustaidottomien määrä on lisääntynyt
hälyyttävästi. Monet eivät selviä yksinkertaisimmistakaan
laskutoimituksista. Kurinpito-ongelmat ovat valtaisat. Uskonnonopetus on

kielletty, samoin julkinen rukoileminen ja vakaumuksesta kertominen.
Sensijaan on otettu käyttöön sukupuolivalistus. Tuon
sukupuolivalistuksen olemme saaneet myös tänne Suomeen.
Tampereen AIDS-tukikeskus kierteli Tampereen kouluissa syksyllä 1993
kertoen nuorille, minkälaista seksiä ja millä tavoin voi harjoittaa
turvallisesti. Aamulehden artikkeli aiheesta sai huolestuneet vanhemmat
tarttumaan kynään. AIDS-tukikeskusta syytettiin ja puolustettiin.
Kirjoitin lopulta Aamulehden yleisönosastoon selvittäen, minkälaisia
seurauksia sukupuolivalistuksella on ollut Yhdysvalloissa. Kirjoitustani
ei julkaistu.
Amerikassa sukupuolivalistus tuotiin kouluihin 1970-luvulla. Tri Thomas
Sowell on todennut "Forbes"-lehdessä 23.12.1991, että ennenkuin
sukupuolivalistus tuli Yhdysvaltojen kouluihin, teini-ikäisten
raskauksien määrä oli laskenut yli kymmenen vuoden ajan. Senjälkeen kun
sukupuolivalistus otettiin käyttöön, teini-ikäisten raskauksien ja
aborttien määrä nousi huomattavasti. Samoin mainitaan "Family Planning
Perspectives" -lehdessä syys/lokakuun numerossa vuonna 1980: "Yhä
useammat teini-ikäiset käyttävät ehkäisyvälineitä kuin koskaan
aikaisemmin. Siitä huolimatta raskauksien määrä nousee jatkuvasti." Myös
vuonna 1986 tehty tutkimus (Planned Parenthood - Lou Harris) osoitti,
että lapset, joille oli opetettu ehkäisyä, olivat 50% enemmän
seksuaalisesti aktiivisia.
Kondomien jakelun AIDS:in ehkäisyksi on sanottu olevan hyvin
harhaanjohtavaa. Lisääntyneen sukupuolisen hurjastelun aiheuttama vaara
on suurempi, kuin kondomien suojaava vaikutus. Seurauksena on enemmän
raskauksia ja vielä enemmän AIDS-tartuntoja, koska on helpompi saada
AIDS kuin tulla raskaaksi. Tällaiset tutkimukset eivät kuitenkaan saa
valoa julkisuudessa. Siksi otaksutaan, että valistusta on lisättävä.
Niinpä Suomen Punainen Ristikin tuli aivan äskettäin mukaan kuvioihin
teettämällä kondomitietoutta levittävän pilapiirrosvihkosen, jota on
tarkoitus levittää erityisesti nuorten keskuuteen.
Onko nykypäivän ihminen niin tyhmä, ettei hän - päinvastoin kuin hänen
vanhempansa ja esivanhempansa - tule toimeen ilman koulun
sukupuolivalistusta? Miksei hänelle opeta Raamatun mukaisesti, että
sukupuolinen kanssakäyminen kuuluu avioliittoon? Onko kaiken taustalla
tarkoitus luoda ongelmia, että ottaisimme helpommin vastaan uuden
maailmanjärjestyksen?

6. SILMÄNLUMETTA
"Etsiessämme uutta vihollista yhdistämään meitä, tavoitimme ajatusta,
että saastuminen, ilmaston lämpenemisen uhka, vedenpuute, nälänhätä jne.
sopisivat hyvin... Ihmisen väliintulo on aiheuttanut kaikki nämä vaarat."
(The First Global Revolution - Rooman klubin raportti, 1991)
YMPÄRISTÖN NIMESSÄ
Kesällä 1963 Kennedyn hallintoviranomaisten sisäpiiri kutsui koolle
viidentoista tiedemiehen ja tutkijan ryhmän, joka kokoontui salaisessa
tilaisuudessa Iron Mountain-nimisessä paikassa New Yorkissa. Ryhmän
tehtävänä oli etsiä sodalle vaihtoehtoja, joilla olisi sama sosiaalinen
ja poliittinen "tasapainottava" tehtävä. Taustalla oli ajatus, että
sotien aikana ihmiset hyväksyvät hallituksien päätöksiä, joita he eivät
muuten ottaisi vastaan. Siksi tuli varautua siihen mahdollisuuteen, että
maailma saavuttaisi yleisen rauhan.
Ryhmä sai raportin valmiiksi kaksi ja puoli vuotta myöhemmin. Vaikka se
oli tarkoitettu salaiseksi, yksi ryhmän jäsenistä halusi sen
julkaistavaksi yleisölle. Vuonna 1967 ilmestyikin ilman nimettyä tekijää
kirja "Report From Iron Mountain on the Possibility and Desirability of
Peace" (Raportti Iron Mountainilta rauhan mahdollisuusta ja
toivottavuudesta). Raportin mukaan sodan korvaavia uhkatekijöitä
kehittyy mahdollisesti liian hitaasti, joten niiden syntymistä ja

kehittymistä tulee vauhdittaa. Parhaimmaksi uhkatekijäksi löytyi
ympäristön saastuttaminen. Myös ufot olivat yksi vaihtoehto. Kirjan
julkaiseminen sai aikaan valtaisan huomion. Syntyi kiivasta väittelyä
siitä, oliko raportti aito. Professori John Kenneth Galbraith myönsi
myöhemmin olleensa kirjan takana olleen salaliiton jäsen.
Nykyään saamme melkein päivittäin kuulla tiedotusvälineistä ympäristön
katastrofaalisesta tilasta. Vanha tuttavamme YK on tullut myös mukaan
kuvioihin. Ensimmäinen YK:n ympäristökonferenssi pidettiin Tukholmassa
vuonna 1972. Vuonna 1992 pidettiin maailmanlaajuinen YK:n ympäristö- ja
kehityskonferenssi eli UNCED Rio de Janeirossa. Sen pääsihteerinä toimi
miljonäärimies Maurice Strong, joka on toiminut myös Rooman klubissa ja
Aspen instituutissa. Hänellä on intohimona sosialistinen maailman
yhdistäminen. Konferenssin viimeisenä päivänä mukana olleet 178 valtiota
hyväksyivät ns. esityslista 21:n joka sisälsi 115 erilaista ohjelmaa,
jotka oli muotoiltu siirtymiseksi tiettyyn kehitykseen. Konferenssin
johtajat toivat ilmi päämäärän, joka oli muutoksen tekeminen nykyiseen
itsenäisten valtioiden järjestelmään.
UNCED julkaisi kirjasen "In Our Hands: Earth Summit 92" (Käsissämme:
Maailman huippukokous -92), jossa todetaan: "Ympäristön saastuminen
aiheuttaa nyt maailman yhteisön yhteiselle turvallisuudelle suurempia
vaaroja kuin sodat. Meidän täytyy muovailla nyt uusi "maailman etiikka",
joka innoittaa kaikki ihmiset ja kansakunnat yhtymään uuteen
maailmanlaajuiseen pohjoisen, etelän, idän ja lännen kumppanuuteen."
Samanlaisia suuntaviivoja esittää Ervin Laszlo YK:n koulutus- ja
tutkimusinstituutista. Hän on sanonut, että erilaiset ympäristö-,
ylikansoitus-, taloudelliset ja poliittiset kriisit yhdistettyinä
ihmisen uuteen kuvaan voisivat tuoda hetken kriittistä epävakaisuutta ja
täten muodonmuutoksen uuteen maailmanjärjestykseen.
Saksalainen "Der Spiegel"-lehti hyökkäsi marraskuun puolessa välissä
1993 Suomen metsätalouden kimppuun rinnastaen suomalaisen metsänhakkuun
sademetsien hakkuisiin. Artikkelin lähteeksi tunnustautui Greenpiece
-järjestön suomalainen osasto. Kansanedustaja Heikki A. Ollila
hyökkäsikin Greenpeacea vastaan Aamulehden yleisönosastolla 23.11.1993
ihmetellen "mikä sitten on saanut Suomen Greenpeacen räjäyttämään Suomen
kansantalouden keskeistä perustaa..." Lisäksi Ollila sanoi Greenpeacen
rahoituksen ja päätöksenteon olevan keskitettyä ja salaista. Kun William
F. Jasper sanoo kirjassaan "Global Tyranny... Step by Step"
Greenpeacellä olevan yhteyksiä uutta maailmanjärjestystä ajaviin
organisaatioihin ja niihin sidoksissa oleviin yhtiöihin, alkavat
palapelin palat asettua kohdalleen.
Ympäristön saastuminen on tosiasia. Sensijaan, että ongelmiin
puututtaisiin, saastuttamista jatketaan ja sitä vielä paisutellaan
tiedotusvälineissä. Ihmiskuntaa yritetään yhdistää tämän yhteisen
ongelman edessä. Michael Oppenheimer, CFR:n jäsen, varoitti "New York
Times" -lehden mielipideosastolla 27.3.1990: "Ilmaston lämpeneminen,
otsonikato, metsien hävittäminen ja liikakansoittuminen ovat häämöttävän
2000-luvun ilmestyskirjan neljä ratsastajaa. Kun kylmä sota häviää
näkyvistä, ympäristöstä on tulossa ensimmäinen kansainvälinen
turvallisuutta koskeva huoli."
Jo se, että kirjoittaja oli ulkomaansuhteiden neuvoston jäsen, saattaa
hänen sanansa epäilyksen alaisiksi. Muistakaamme myös Hegelin filosofia:
ensin luodaan ongelma, jolla aiheutetaan pelkoa ja myöhemmin esitetään
ratkaisu, joka on uusi maailmanjärjestys. Varsinkin ilmaston
lämpeneminen eli kasvihuoneilmiö, otsonikato ja liikakansoittuminen ovat
asioita, joista on laskettu julkisuuteen hyvin yksipuolista tietoa. Ne
ovat suurta silmänlumetta.
KASVIHUONEILMIÖ
Maailman luonnonsäätiö eli WWF raportoi 11.8.1993, että
kasvihuoneilmiöllä on tuhoisat vaikutukset niin sademetsille kuin
napajäätiköillekin. YK:n virkailijat toivoivat, että kaikki 50 valtiota
ratifioisivat sopimuksen, jonka mukaan teollisuusmaiden on määrä
vakiinnuttaa kasvihuoneilmiötä aiheuttavat hiilidioksidipäästöt vuoden
1990 päästöjen tasolle vuosituhannen loppuun mennessä. YK:n alainen

Meteorologinen maailmanjärjestö WMO varoitti Ammulehden 2.11.1993 mukaan
merenpinnan nousun aiheuttamista vaaroista: "Erityisesti pienet
saarivaltion ja rannikkoalueet ovat uhattuina." Tämänkaltaiset uutiset
ovat yleisiä nykyään. Entä asian toinen puoli?
"Daily Telegraph" -lehti kirjoitti 30.6.1990: "10 vuoden
satelliittitutkimus maailman lämpötiloista ei löytänyt todisteita
ilmaston lämpenemisestä, jota monet tiedemiehet ovat ennustaneet...
Vuodet 1984, 1985, 1986 olivat vuosikymmenen viileimmät." Jopa
valtaeliitin kontrolloima "Time"-lehti julkaisi 30.4.1990 ilmaston
lämpenemistä arvostelevan artikkelin: "Sihisevä tieteellinen väittely".
Kirjoituksen mukaan ilmaston lämpenemisteoria on joutunut huomattavan
hyökkäyksen kohteeksi. Todisteet siitä, että kasvihuoneilmiö on jo
alkanut, ovat hyvin heiveröiset. Artikkeli viittaa myös havaintoon, että
maapallon keskimääräinen lämpötila ei ole noussut enempää kuin 0,5°C ja
tuokin mittaustulos on epäilyttävä. Vuosien 1940-1970 välillä oli
viilenevä ajanjakso, jolloin jotkut ennustivat jääkauden paluuta...
Tutkimukset Pohjois-Amerikan ja Länsi-Euroopan lämpötilamuistiinpanoista
viimeisten 150 vuoden ajalta osoittavat monia heilahteluita mutta eivät
selvää kehitystä niin lämpimään kuin kylmäänkään suuntaan. Tri Robert E.
Stevenson, joka on valtameritieteitä tutkivan kansainvälisen liiton
pääsihteeri, raportoi vuoden 1993 huhtikuussa, että keskimääräinen
merenpinta ei ole muuttunut kuluneena vuosisatana.
Yhdysvalloissa yli 50 merkittävää ja johtavaa ilmakehään erikoistunutta
tiedemiestä allekirjoitti julkilausuman, jonka mukaan ilmaston
lämpenemisteoria on erittäin epävarma perustuen olettamuksiin, että
fossiilisten polttoaineiden polttaminen aiheuttaisi katastrofaalista
ilmaston lämpenemistä ja vaatisi välitöntä toimintaa. He lopettivat
lausuntonsa yksinkertaisesti: "Emme ole samaa mieltä." Tiedotusvälineet
eivät julkaisseet kyseistä julkilausumaa. Uutispimentoa osoittaa myös
maininta uusiseelantilaisessa "Christchurch Press" - lehdessä 14.1.1989:
"Itseasiassa on olemassa tieteellistä epäilyä monia
kasvihuoneilmiöennustuksia kohtaan, mutta sitä ei yleensä kerrota
yleisölle."
Kasvihuoneilmiön olisi luullut joutuneen epäilyn kohteeksi
Yhdysvalloissa, jossa tammikuussa 1994 yllättänyt pakkasaalto vaati 130
kuolonurhia. Lehdet kuitenkin kirjoittivat, että kasvihuoneilmiöön
uskotaan yhä. Massachusettsin osavaltion tutkimuslaitoksessa toimiva
Michael Brower totesi: "Tällainen pakkastalvi aiheuttaa sen, että
kasvihuoneilmiön vakavuutta on vaikea markkinoida yleisölle."
Kasvihuoneilmiö perustuu tosiaankin tehokkaaseen markkinointiin! Kovat
pakkaset aiheuttivat kuitenkin joitain epäilyksiä. Michael D. Lemonick
kirjoitti 13.2.1994 Aamulehdessä näyttävin otsikoin: "Kuljemmeko kohti
jääkautta? Ihmisen aiheuttama maapallon lämpeneminen on sittenkin
paljolti pelkkää teoriaa."
Hiilidioksidipäästöjen rajoitus vuoden 1990 tasolle on myös
taloudellisesti hyvin kallista. Se vaatisi hiilidioksidiveron, jonka on
arvioitu maksavan jopa 600 miljardia dollaria teollistuneissa valtioissa.
On syytä harkita seuraavia faktoja:
1. Kaikkein kalleimmatkaan tietokoneet eivät pysty ennustamaan säätä
kuin korkeintaan viisi päivää eteenpäin ja tuolloinkin virhe-ennustukset
ovat yleisiä. Kuinka voidaan ennustaa, mitä tapahtuu ilmastolle viiden
tai viidenkymmenen vuoden kuluttua?
2. Hiilidioksidi ei ole ilmansaaste, vaan sitä syntyy poltettaessa tai
hapetettaessa mitä tahansa orgaanista ainetta. Se on erittäin tärkeä
ravintoaine kaikille vihreille kasveille, jotka tuottavat elintärkeää
happea. Kasvit pitävät hiilidioksidista ja kokeellisesti onkin todettu
kaksinkertaisen hiilidioksidimäärän lisänneen 30% kasvua ja satoa.
Lisääntynyt kasvien lehdistä taas viilentää lämpötilaa.
3. Jos tapahtuisi ilmaston lämpeneminen, sen aiheuttaisi vesihöyry ja
pilvet. Hiilidioksidi ei ole kasvihuonekaasu.
4. Jää on laajentunutta vettä. Laita jääkuutio vesilasiin ja odota,
kunnes se on sulanut. Vedenpinta laskee. Kuinka napajäätiköiden
sulaminen voi aiheuttaa vedenpinnan nousun? Etelämantereen alla on tosin
maata, mutta onko sulaminen yleensä mahdollista, kun vuoden

keskilämpötila on -37°C?
Poliittisen tieteen professori Morton Kaplan Chicagon yliopistosta
kirjoitti vaikutusvaltaisessa lehdessä "The World and I" tammikuussa
1990 otsikon "Askelia kohti demokraattista maailmanjärjestystä" alla:
"Demokraattisen maailmanjärjestyksen luominen on tärkeää monista syistä.
Kiireelliset asiat kuten mahdollinen kasvihuoneilmiö vaativat
kansainvälistä hallintoa." Professori Kaplan ilmaisi selvästi syyn,
miksi kasvihuoneilmiöllä peloitellaan.
OTSONIKATO
Otsonikatona pidetään otsonikerroksen ohenemista pohjois- ja
etelänapa-alueiden yllä. Syntipukkina on pidetty varsinkin
CFC-yhdisteitä, joita käytetään ponnekaasuina sekä aineina jäähdytys- ja
ilmastointilaitteissa. Otsonikadosta johtuneen auringon
ultraviolettisäteilyn kasvun on sanottu aiheuttavan ihosyövän
lisääntymistä. Vuonna 1987 24 valtiota ja EY allekirjoittivat ns.
Montrealin pöytäkirjan sitoutuen vähentämään CFC-yhdisteiden käyttöä.
Vuonna 1989 maat sopivat Helsingissä yhdisteiden lopettamisesta kokonaan
vuoteen 2000 mennessä. Mutta miksi otsoniaukkoja ei ole esimerkiksi New
Yorkin tai Lontoon yläpuolella? Onko oikea johtopäätös se, että eskimot
käyttävät liian paljon deodoranttia ja hyttyssumutinta tai syyllistyvät
suunnattomaan jääkaappien tuhoamisoperaatioon?
Otsoni on yksinkertaisesti happea, johon on yhtynyt ylimääräinen
happiatomi auringon ultraviolettisäteilyn ansiosta. Ns. otsonikerros ei
ole täten pysyvä, vaan otsonia syntyy ja hajoaa jatkuvasti
luonnonvoimien vaikutuksesta. Kun esimerkiksi etelänapa-alueella aurinko
ei ole näyttäytynyt pitkän talven aikana ollenkaan, syntyy
otsonikerrokseen aukko. Pohjoisnapa-alueella on vastaavasti valoisa
vuodenaika, jolloin otsoniaukkoa ei ole. Kun vuodenajat vaihtuvat maan
muuttaessa asentoaan, etelänapa-alueen otsoniaukko sulkeutuu ja
pohjoisnapa-alueelle syntyy vuorostaan otsoniaukko. Tohtori ja tiedemies
Gordon Dobson totesi jo 1950-luvun puolivälissä, että otsoniaukko
etelänavan yläpuolella on vuosittain tapahtuva vaaraton luonnonilmiö.
Tämä tapahtui siis vuosia ennen, kuin CFC-yhdisteet olivat yleisesti
käytössä.
Etelänapa-alueen yläpuolella olevan otsoniaukon on todettu vaihtelevan
vuosittain riippuen auringonpilkuista. Myös otsonin määrä
stratosfäärissä vaihtelee jatkuvasti. Vuonna 1961 otsonin määrä laski
dramaattisesti. Sen jälkeen määrä alkoi nousta vuoteen 1979 asti,
jolloin mitattiin ennätyskorkeita pitoisuuksia. Sitten otsonin määrä
alkoi jälleen laskea noin vuoteen 1986 asti ja nyt määrä on taas nousussa.
Maanpintaan osuvan auringon ultraviolettisäteilyn määrää on mitattu
vuodesta 1974 lähtien. Säteilyn määrä on jatkuvasti hieman vähentynyt,
ei siis lisääntynyt, mikä osoittaisi otsonimäärän laskua. Tiedemies
Joseph Scotto julkaisi nämä tiedot "Science" -lehdessä 12.2.1988. Tätä
tosiasiaa ei kuitenkaan kerrota yleisesti tiedotusvälineissä, vaan
ihmisiä peloitellaan sensijaan auringonoton vaaroista.
Julkaistut tilastot ihosyöpien lisääntymisestä ovat joko peukaloituja,
tai ihosyövän mahdollinen lisääntyminen johtuu muista tekijöistä. "Le
Monde" -lehti kirjoitti 28.5.1977, että ranskalainen herpes-rokote on
vedettu markkinoilta, koska on osoitettu, että auringon
ultraviolettisäteiden vaikutuksesta se voi edesauttaa kasvainten syntyä.
Onkin syytä kysyä vakavasti, voisiko nykyisellä valtaisalla
rokottamisella olla yhteyttä ihosyöpiin? Otsonikerroksesta johtuvat
UV-säteilyn muutokset ovat minimaalisia verrattuna muutoksiin, kun
henkilö muuttaa alueelta toiselle. Esim Skandinaviasta
pohjois-Australiaan muuttavan henkilön alttius UV-säteilylle lisääntyy
600%, napa-alueelta päiväntasaajalle muuttavan alttius UV-säteilylle
lisääntyy jo 5000%!
NASA:n Nimbus-7 satelliitin tutkimukset osoittavat kuitenkin
otsonihäviötä. Tämä johtuu siitä, että sen otsoni-ilmaisimen optinen
levy on huonontunut avaruusolosuhteissa menettäen vähitellen
herkkyyttään. Tiedemies S. Fred Singer, joka kehitti ko. laitteen

NASA:lle, on valittanut useaan otteeseen, että laite on kauan aikaa
sitten ylittänyt sille tarkoitetun eliniän.
Otsoniaukkoa koskeva väärä informaatio on herättänyt USA:ssa sen verran
huomiota, että sinne on syntynyt ryhmä "The Ozone Truth Squad" eli TOTS,
joka yrittää levittää totuutta otsonista. Ryhmän edustaja R.H.
Holzknecht kirjoittaa "Florida Today" -lehdessä 17.9.1991 mm.: "Freonit
eli CFC:t, jotka vuotavat autoista ja jääkaapeista, eivät mene
ilmakehään, vaan niiden molekyylit menevät suoraan alas maahan... Freoni
on lempeä, halpa, hyödyllinen ja täysin vaaraton, mauton ja myrkytön
kemikaali. Se ei saastuta maata, merta tai ilmaa." Tässä ryhmän osoite:
The Ozone Truth Squad, 234 King Street, Cocoa, Florida 32922, USA.
Tieteiskirjailijat Maduro ja Schauerhammer ovat myös kirjoittaneet
aiheesta kirjan "The Holes In the Ozone Scare" (Aukot otsonipelossa),
joka kumoaa otsonikatoteorian tieteellisin perustein. Kirjaa voi tilata
englannin-, ranskan- ja saksankielisenä painoksena kustantajalta: 21st
Century Science Assoc., P.O.Box 16285, Washington D.C. 20041, USA.
Huolimatta kaikesta saatavilla olevasta todistusaineistosta Yhdysvaltain
senaattorit äänestivät helmikuussa 1992, että Amerikka lopettaa
CFC-yhdisteiden tuotannon ja tuonnin jo vuonna 1995 vuoden 2000 sijasta.
CFC-12 korvaavaksi yhdisteeksi on hyväksytty vain yksi "Suva" -niminen
yhdiste, joka on syövyttävää, saastuttavaa, syöpää aiheuttava myrkky ja
ainakin viisi kertaa kalliimpaa kuin CFC. Nykyiset jääkaapit ja
ilmastointilaitteet eivät toimi uudella aineella.
Otsoniaukkojen suurentuminen johtuu joko auringonpilkuista tai
suihkukoneista, jotka lentävät stratosfäärissä imien otsonia
koneisiinsa. CFC-yhdisteillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa.
Kysymyksessä on maailman yhdentymistä ajavien ryhmittymien suuri hämäys.
Lester Brown, CFR:n jäsen, Worldwatch instituutin perustaja ja
pääjohtaja, on sanonut 3.6.1992 "Terraviva" -lehdessä olleessa
haastattelussa: "Toisinaan kuulee konservatiivisilta pakinoitsijoilta ja
muilta, että me Yhdysvallat emme halua allekirjoittaa näitä sopimuksia,
jotka uhraisivat kansallisen itsenäisyytemme. Mutta heiltä näyttää
jäävän huomaamatta, että me olemme jo menettäneet paljon
itsenäisyyttämme. Emme voi enää suojella otsonikerrosta stratosfäärissä
USA:n yläpuolella. Emme voi tasapainottaa Yhdysvaltojen ilmastoa ilman
koko maailman maiden yhteistyötä. Jos jopa yksi suuremmista
kehitysmaista jatkaa CFC-yhdisteiden käyttöä, se tulee lopulta
tyhjentämään otsonikerroksen. Emme voi yksin suojella planeetan
biologista moninaisuutta. Olemme menettäneet itsenäisyyden; olemme
menettäneet hallinnan."
VÄESTÖRÄJÄHDYS
Yleisesti ihmisille on annettu kuva, että maapallon väestömäärä on
räjähdysmäisessä kasvussa. Jos ei pian ryhdytä konkreettisiin toimiin
syntyvyyden säännöstelemiseksi, seurauksena on katastrofi ravinnon
loppuessa ja saasteongelman käytyä ylivoimaiseksi. Asiantuntijat ovat
suositelleet jopa pakollista sterilisaatiota suurille väestöryhmille.
Worldwatch-tutkimuslaitos julkisti 15.1.1994 selvityksen, joka
julkaistiin seuraavana päivänä myös Suomessa. Selvityksen mukaan
"maailma ei näytä pystyvän enää paljoa lisäämään ruoan tuotantoaan.
Siksi väestöräjähdys on saatava hallintaan, jos ihmisille halutaan
tarpeeksi ravintoa tulevina vuosikymmeninä". Kun lehdet siteerasivat
Worldwatchia ja sen johtajaa Lester Brownia, ne eivät tietenkään
maininneet, että Worldwatch on maailman yhdentymistä ajava
vaikutusvaltainen laitos ja että Lester Brown on CFR:n jäsen. Vuonna
1972 julkaisemassaan menestyskirjassa "World Without Borders" (Maailma
ilman rajoja) Lester Brown ehdotti maailman ympäristöelimen
perustamista, koska ympäristön tilan huonontumista ei voida pysäyttää
nykyisten itsenäisten kansallisvaltioiden puitteissa.
Maapallolla elää tällä hetkellä noin viisi ja puoli miljardia ihmistä.
Tuo ihmismäärä käyttää noin 16% maailman maapinta-alasta. Jos
pystyisimme kuljettamaan tuon ihmismäärän yhteen paikkaan, laskelmien
mukaan se mahtuisi Arkansasin-osavaltion sisään Yhdysvalloissa. Tuolloin

jokainen saisi reilut kolme neliömetriä itselleen. Kaikki muu maa-alue
maailmassa jäisi vapaaksi ravinnon kasvattamiseen ja muihin tarkoituksiin.
Kiinaa ja Intiaa pidetään yleisesti esimerkkeinä valtioista joissa on
erittäin suuri väestöntiheys. Todellisuudessa Kiinan väestöntiheys on
sama kuin Pennsylvanian osavaltion väestöntiheys Yhdysvalloissa.
Intiassa on sama väestöntiheys kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa,
johonka kuuluvat Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti. Kiinan
ja Intian ongelmat johtuvat siis muista seikoista, joita ovat lähinnä
hallitusten byrokraattinen politiikka ja vallitsevat uskonnot.
On olemassa suuri määrä kirjoja, jotka osoittavat liikakansoittumisen
myytiksi. Seuraavana annan luettelon kirjoista tekijöineen, jotka
käsittelevät tätä aihetta: Rousas J. Rushdoony: "The Myth of
Overpopulation"; James A. Weber: "Grow or Die"; Jacqueline Kasun: "The
War Against Population"; Julian Simon: "The Ultimate Resource"; Colin
Clark: "Population Growth: The Advantages"; Robert Sassone: "Handbook on
Population" ja Ben Wattenberg: "The Birth Dearth".
Välittämättä todistusaineistosta ulkomaansuhteiden neuvosto, YK, Planned
Parenthood, Worldwatch ja varsinkin Rooman klubi jatkavat peloittelua
luomallaan uhkakuvalla. Väestöräjähdys on yksi tekosyy, jonka avulla ne
ehdottavat maailmanlaajuisen "kriisihallinnon" perustamista.
YDINASEUHKA
On olemassa ydinaseita koskeva erittäin salainen tosiasia, jonka
tietävät vain eri maiden huipputason tiedemiehet. Ydinaseita ei voi
räjäyttää koska tahansa ja milloin tahansa! Atomipommi on mutkikas
geometrinen laite, jonka voi räjäyttää vain, kun se on oikeassa
suhteessa maanpintaan ja aurinkoon nähden. Uusiseelantilainen Bruce
Cathie keksi tämän ydinaseita koskevan ominaisuuden. Kun hänen
keksintönsä sai julkisuutta, erilaiset tieteelliset laitokset ottivat
häneen yhteyttä joka puolelta maailmaa ja yrittivät kaikkensa, että hän
pysyisi hiljaa keksinnöstään. Bruce Cathie uskoi kuitenkin, että
yleisöllä on oikeus tietää asiasta. Siksi hän kirjoitti aiheesta kirjan
"Bridge To Infinity" (Silta äärettömyyteen).
Ydinpommin räjäyttäminen on mahdollista vain kaksi kertaa vuodessa,
jolloin aurinko on samassa asennossa. Kaikkien maiden huipputiedemiehet
tietävät tämän. Tällöin he pystyvät laskemaan, koska mahdollinen
ydinasehyökkäys voi tapahtua. Hyökkäys voidaan täten torjua aseellisesti
jo maan rajojen ulkopuolella. Voidaanko nänä väittämät todistaa
tietämättä sen enempää atomipommia koskevasta tekniikasta ja fysiikasta?
1. Historia osoittaa että Yhdysvaltojen lentokone, joka pudotti
ydinpommin 9.8.1945 Nagasakin kaupunkiin Japanissa, lenteli yli tunnin
kaupungin yllä, ennenkuin olosuhteet ja aika olivat oikeat. Tämä siitä
huolimatta, että lentokone oli japanilaisten taistelukoneiden jatkuvien
hyökkäyksien kohteena.
2. Yksikään terroristi ei ole uhannut räjäyttää ydinpommia.
3. Ranskan ydinkokeet ovat tapahtuneet Tyynellä Valtamerellä
sijaitsevalla Mururoan atollilla aina huhti-kesäkuun ja loka-joulukuun
välisinä aikoina. Uuden Seelannin ja muiden valtioiden tarkkailualukset
osaavat olla aina oikealla paikalla oikeaan aikaan. Ranska tuskin
ilmoittaa kokeista etukäteen.
4. Bruce Cathie on osannut ennustaa tarkasti tulevien ydinkokeiden
ajankohdat.
5. Lontoolainen "Daily Telegraph" -lehti kirjoitti 29.3.1990:
"Ydinpommin rakentaminen on helppoa, mutta on kova pala löytää siihen
laukaisin."
Kun Bruce Cathieltä kysyttiin miksi USA ja Venäjä sitten keräävät
varastoihinsa kasoittain näitä ydinaseita, vastasi hän kysyjälle: "Mistä
tiedät, etteivät ne kaikki ole täynnä pahvia?" Vastausta varmisti
artikkeli "Australian" -lehdessä 21.11.1988, jossa paljastettiin
skandaali Coloradon ydinasetehtaalla. Kun tuon huippusalaisen tehtaan
oletettiin tekevän ydinaseita ja niiden malleja, osoittautui, että monet
salaisista toimituksista olivatkin jo 18 vuoden ajan sisältäneet
viininpusertimia, tislauslaitteita, kulta- ja hopeakoruja,
pesäpallolippalakkeja, kelloja jne.

Ydinasehämäystä paljastava pastori Barry Smith kirjoittaa kirjassaan
"Postscript" (Jälkikirjoitus), että ydinaseiden räjäyttämistä koskevaa
tietoa on peukaloitu yliopistoissa. Epäilijöiden on syytä ottaa selville
ydinpommien räjäytysten ajoitukset Mururoan atollilla tai Nevadassa
USA:ssa, hankkia aurinkotaulukot ja käyttäen niitä hyväkseen tarkistaa
auringon asento suhteessa maahan räjäytyshetkillä. Jotkut mukaanlukien
eräs tiedemies ovat tämän tehneetkin ja todenneet, että väittämä pitää
paikkansa. Bruce Cathieltä on ilmestynyt aiheesta uudempi kirja "The
Energy Grid" (Voimaristikko), jonka voi tilata osoitteesta: P.O.Bob 986,
Tehachapi, Ca 93581, USA.
Maailman valtaeliitti on pitänyt miljoonia ihmisiä pelossa tämän
ilmeisen ydinsotahämäyksen avulla. Vaikka viime aikoina onkin pyritty
vähentämään ydinaseita maailmanlaajuisesti, saattaa olla, että
peloitetta tullaan käyttämään vielä jossain vaiheessa. Tätä osoitti
Venäjän hiljattain antama ilmoitus, että se voi tarpeen vaatiessa
käyttää myös ydinaseita.

7. VÄKILUVUN KONTROLLI
"Kysymyksessä ei ole enää se, onko väkiluvun tasapainottaminen
tarpeellista, vaan kuinka ja koska siihen ryhtytään... Väkiluvun ongelma
on laajentunut niin, että vain hallitus voi käydä siihen käsiksi
vaadittavassa mittakaavassa."
(John D. Rockefeller III - Look 9.2.1965)
Vaikka maailman väkiluku ei olekaan ongelma, maailmanhallitusta ajavat
ryhmät yrittävät tehdä kaikkensa väkiluvun alentamiseksi. Mitä vähemmän
on ihmisiä, sitä helpompi heitä on kontrolloida. Erilaiset
väkiluvunvähentämisohjelmat luovat samalla myös ongelmia Hegelin
filosofian mukaan.
YK on ollut varsin aktiivinen väkiluvunvähentämisohjelmissa, joihin
kuuluvat myös abortti ja sterilisaatio. Tukea YK on saanut
maailmanpankilta, jonka pääjohtaja Lewis Preston, CFR:n jäsen, lupasi
mm. Rion huippukokouksessa lisäävänsä huomattavasti maailmanpankin tukea
väkiluvun vähentämiseksi. Maailmanpankki on tukenut myös ns.
"Turvallinen äitiys" -ohjelmia kehitysmaissa. Vaikka kyseiset ohjelmat
on näennäisesti aloitettu naisten yleisen terveydentilan parantamiseksi,
kysymyksessä on pohjimmiltaan väkiluvun kontrolli. Washingtonissa
sijaitseva väkiluvun tutkimusinstituutti onkin sanonut, että
"Turvallinen äitiys" -ohjelma sisältää aborttileikkauksien
laillistamisen ja rajoittavien väkiluvunkontrollitoimintatapojen
määräämisen. Pääjohtaja Lewis Preston on myös sanonut, että
maailmanpankki tulee yhdistämään "Turvallinen äitiys" -esityslistan
pankin toimintaperiaatekeskusteluun kehitysmaiden kanssa. Tämä merkitsee
sitä, että saadakseen lainoja kehitysmaiden tulee täyttää maailmanpankin
väkiluvun kontrollia koskevat vaatimukset.
Planned Parenthood - World Population on uutta maailmanjärjestystä
ajaviin ryhmittymiin liittyvä järjestö. Sen "Family Planning
Perspectives" -lehden liittessä on käsitelty aihetta otsikon sanoin
"Esimerkkejä ehdotetuista keinoista vähentää USA:n hedelmällisyyttä".
Lehti ehdotti seuraavia keinoja: "perheen uudelleenrakentaminen,
homoseksuaalisuuden lisäämisen rohkaisu, perheiden rajoittamisen
opettaminen, hedelmällisyyttä estävien aineiden laittaminen juomaveteen,
naisten rohkaiseminen työssäkäymiseen, pakollinen sterilisaatio
kaikille, joilla on kaksi lasta lukuunottamatta muutamia, joille
sallitaan kolme lasta, lasten synnyttämisen salliminen vain rajoitetulle
määrälle aikuisia ja maksu sterilisaation, abortin ja ehkäisyn
rohkaisemiseksi."
On myös olemassa näyttöä siitä, että väkiluvun kontrolli voi mennä vielä
paljon pidemmälle. Vieraillessaan Afrikassa eräs kristillinen
evankelista meni hotellissa baariin limonaadille. Hän tapasi siellä
hyvin juopuneen miehen, jolle hän alkoi jutella voidakseen todistaa

evankeliumia. Jonkin ajan kuluttua juopunut selitti hänelle syyn
käytökseensä: "Minun pitää olla koko aika juovuksissa tukahduttaakseni
omatuntoni. Teen työtä maailmanhallituksen ryhmälle ja minun
erikoistehtäväni on suunnata ruoka toisaalle tietyiltä ryhmiltä niin,
että ne tulevat kuolemaan nälkään."
Siinä ei ole kuitenkaan kaikki. Siirtykäämme tämän vuosisadan
kauhutarinaan, joka on valitettavasti totta.
AIDS - IHMISEN LUOMA "APINATAUTI"
Maailman terveysjärjestön eli WHO:n arvion mukaan maailmassa on 13-14
miljoonaa HIV-tartunnan saanutta. Tilanne on pahin Afrikassa Saharan
eteläpuolella, jossa tartunnan saaneita lasketaan olevan 8 miljoonaa.
Suomessa lääkärit ovat ilmoittaneet marraskuun 1993 loppuun mennessä 562
HIV-tartuntaa. Näistä neljäsosalla tartunta on kehittynyt AIDS-vaiheen
taudiksi. Suomessa on kuollut AIDS:iin 100 henkilöä.
Joulukuun ensimmäisenä päivänä 1993 vietettiin maailmanlaajuista
AIDS-päivää tunnuksella "on aika toimia" WHO:n aloitteesta. WHO on
tosiaan toiminut - nimittäin taudin levittämisessä. WHO on YK:n
alajärjestö. WHO:n johtaja Brock Chisolm on muuten sanonut kesäkuussa
1991 "SCP Journal" -lehden uutta maailmanjärjestystä käsittelevässä
artikkelissa: "Maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi on välttämätöntä,
että ihmisten mielistä poistetaan heidän yksilöllisyytensä,
uskollisuutensa perhetraditioille, kansallisen isänmaallisuutensa ja
uskonnolliset oppinsa."
Siirtykäämme ajassa parikymmentä vuotta taaksepäin. WHO kirjoitti
tiedotuslehdessään "Bulletin of the World Health Organisation" numerossa
47 sivulla 259 vuonna 1972: "Tulisi tehdä yritys sen toteamiseksi,
voivatko virukset itse asiassa panna liikkelle valikoivia vaikutuksia
vastustuskyvyn toimintaan. Tulisi katsoa sitä mahdollisuutta, että
voitaisiin heikentää vastustuskyvyn reaktiota virukselle, jos tarttuva
virus vahingoittaa enemmän tai vähemmän valikoivasti virukselle
reagoivan solun." Selvällä suomenkielellä sanottuna WHO kehoitti
kehittämään juuri AIDS:in kaltaisen viruksen! WHO kertoi lisäksi, että
jos uusi viruksen luomus toimisi, niin monista kauhistuttavista ja
kuolettavista tarttuvista viruksista voitaisiin tehdä jopa vielä
kauhistuttavampia ja pahanlaatuisempia. Eikös olekin omituista tekstiä
terveysjärjestön kirjoittamaksi?
Ensimmäiset AIDS-tapaukset ilmaantuivat 1970-luvulla ja pian siitä tuli
maailmanlaatuinen ongelma. Asiantuntijat olettivat, että HIV-tartunta on
peräisin vihreästä apinasta Afrikassa. AIDS alkoi kuitenkin
samanaikaisesti Yhdysvalloissa, Haitissa, Brasiliassa ja
Keski-Afrikassa, joten tuon vihreän apinan on täytynyt olla
suihkukonelentäjä! Vihreän apinan solujen geenirakenteen tutkimus onkin
osoittanut, ettei ole geneettisesti mahdollista siirtää AIDS-virusta
luonnollisella tavalla apinoista ihmiseen.
Vuonna 1987 tapahtui suuri paljastus. Arvostettu sanomalehti "London
Times" kirjoitti 11.5. etusivulla: "Isorokkorokote pani alulle
AIDS-viruksen." HIV-tartunnat vastasivat täysin WHO:n rokotusohjelmaa
Haitissa, Brasiliassa ja Afrikassa, jossa Zairessa eniten rokotuksia
saaneena oli myös eniten HIV-tartuntoja. Artikkeli sai alkunsa siitä,
kun WHO itse alkoi epäillä, oliko sen rokotusohjelmalla yhteyttä
AIDS-epidemiaan. Se vuokrasi ulkopuolisen tutkijan ottamaan asiasta
selvää. Tutkija löysi selvän yhteyden HIV-tartuntojen ja rokotusohjelman
välillä. WHO kuitenkin salasi tutkimusraportin, jolloin tuo tutkija
kääntyi "London Times" -lehden puoleen. Paitsi Lontoossa, sokkiuutinen
joutui täydelliseen uutispimentoon, eikä sitä julkaistu
päätiedotusvälineissä missään muuallapäin maailmaa.
Vaikka "London Times" -lehden artikkeli sanoikinm että
isorokkorokotusohjelma laukaisi Afrikassa piilevän taipumuksen saada
AIDS, on myöhemmin todettu, ettei ole minkäänlaista tieteellistä
todistetta siitä, että AIDS-virus olisi ollut Afrikassa ennen WHO:n
rokotusohjelmaa. Totuuden tuojina AIDS:sta ovat olleet etummaisina
amerikkalaiset lääkärit William Douglass ja Theodore Strecker. Tri

Streckerin perinpohjaiset tutkimukset osoittivat, että Kansallinen
syöpäinstituutti ja WHO loivat yhteistyössä AIDS-viruksen
laboratorioissaan Fort Detrickissä. AIDS-virus syntyi yhdistämällä kaksi
tappavaa retrovirusta eli lehmissä esiintyvän leukemiaviruksen (BLV) ja
lampaissa esiintyvän visnaviruksen toisiinsa ja kasvattamalla niitä
sitten ihmisen kudosviljelmässä. Tri Douglass väittää lisäksi, että
HIV-virus ei ole huonosti tarttuva virus. Se voi elää jopa 10 päivää
kuivalla lautasella.
Miksi AIDS on sitten pesiytynyt homoseksuaaleihin? Vanhoista
verinäytetutkimuksista on havaittu, että Yhdysvalloissa ei ollut
olemassa AIDS-virusta ennen vuotta 1978. AIDS:in äkillinen leviäminen on
osoitettu olevan selvästi yhteydessä homoseksuaaleille annetun
hepatiitti B-rokotusohjelman kanssa. Jostain selittämättömästä syystä
Puolassa syntynyt Venäjällä opiskellut tri W. Szmuness pääsi New Yorkin
veripankin päälliköksi muutettuaan maahan vasta vuonna 1969. Hän määräsi
säännöt hepatiittirokotetutkimukselle, joissa hyväksyttiin 20-40
vuotiaat mieshenkilöt, jotka EIVÄT olleet yksiavioisia! Voitko keksiä
tällaiselle vaatimukselle mitään muuta syytä, kuin taudin levittäminen?
Tri Szmuness kuoli myöhemmin vieden salaisuuden mukanaan.
Näin AIDS levisi myös Yhdysvaltoihin. Roy Livesey kirjassaan
"Understanding the New World Order" (Uuden maailmanjärjestyksen
ymmärtäminen) kertoo raportissa vuodelta 1980, jossa Rooman klubin jäsen
ja biologi sanoo eräässä amerikkalaisessa yliopistossa: "On tärkeää,
että Yhdysvallat vähentää väkilukuaan kahdella kolmasosalla seuraavan 50
vuoden aikana." Väkiluvun vähennys on siellä tosiaan juuri käynnissä.
Tri Theodore Strecker lähetti kirjeitä muutamiin maailman
arvostetuimmista lääketieteellisistä lehdistä, mutta yksikään ei
julkaissut hänen kirjoitustaan. Esim. Lancet -lehti vastasi hänelle,
että sen kirjeosasto on liian täynnä sinne saapuneita kirjoituksia.
Viime aikoine on kuitenkin ollut maailman lehdissä yksittäisiä
kirjoituksia, joissa asiantuntijat ovat sanoneet, että AIDS on luotu
laboratoriossa. ADIS:in alkuperästä on saatavana hyvin mielenkiintoinen
video "The Strecker Memorandum", jota voi tilata osoitteesta: The
Strecker Group, 1501 Colorado Blvd, Eagle Rock, CA 90041, USA. Aihetta
valaisee hyvin myös kirja Dr Alan Cantwell: "AIDS And The Doctors of
Death", Aries Rising Press, Los Angeles, USA.
WHO ei varmaankaan myönnä osallisuuttaan AIDS:in levittämisessä. Jo
korvausvaatimukset olisivat liian suuret puhumattakaan
maineenmenetyksestä. Vaikka maailman väkiluku onkin laskenut AIDS:in
johdosta, ei maailmaa yhdentävien taustavoimien voida virallisesti
osoittaa olevan AIDS-ongelman takana. On kuitenkin helppo todeta, että
AIDS:in syntymisessä ja leviämisessä on todella jotain mätää. Sitä
todistavat myös perusteettomien apinateorioiden levittäminen virallisena
totuutena maailman päätiedotusvälineissä, jotka ovat valtaeliitin
kontrollissa. Samanaikaisesti yhteys WHO:n rokotusohjelmaan salataan.
Lisäksi AIDS sopii hyvin Hegelin teoriaan.
Sen sijaan, että keskittyisimme syntipukkien kaivamiseen, meidän tulee
levittää tietoa siitä, että parannuskeino AIDS:iin on ollut olemassa jo
useamman vuoden. Se on kuitenkin odotetusti joutunut täydelliseen
uutispimentoon. Ja jos jotakin on päässyt julkisuuteen, se on leimattu
puoskaroinniksi ja humpuukiksi.
OTSONI - VAIETTU PARANNUSKEINO
Otsoni on hapen kaikkein voimakkaimmin hapettava muoto. Sen kemiallinen
merkki on O3, eli siinä on yhdistyneenä kolme happiatomia. Otsonia
valmistetaan lääkinnälliseen käyttöön otsonigeneraattorilla. Otsonilla
on hyvin voimakas viruksia, bakteereita ja sieniä tappava ja myrkyllisiä
aineita hapettava vaikutus. Sen sijaan että potilaan maksaa ja
vastustuskykyä rasitetaan erilaisilla myrkyillä, otsoni yksinkertaisesti
hapettaa AIDS-viruksen kuoren molekyylit tehden viruksen
toimintakyvyttömäksi.
Otsoniterapiassa potilaan vereen annetaan otsoniruiske tai häneltä
otetaan 50-100 ml verta, jota sekoitetaan puhtaan lääkinnällisen

otsoni/happiseoksen kanssa, jonka jälkeen veri annetaan takaisin
potilaalle. AIDS-potilaat tarvitsevat yleensä 1-2 käsittelyä päivittäin
1-2 kk:n ajan. Parhaisiin tuloksiin on päästy tehostamalla otsonin
vaikutusta mm. painekammiohoidolla ja otsonipussikäsittelyllä, jolloin
potilas ihohuokosia avaavan kuuman suihkun jälkeen kylpee ilmatiiviissä
otsonipussissa ainoastaan pään jäädessä pussin ulkopuolelle.
Lähinnä Saksassa ja Yhdysvalloissa on lukuisia lääkäreitä, jotka
osoittavat tieteellisissä ja kliinisissä tutkimuksissa pystyvänsä
tuhoamaan AIDS-viruksen muiden virusten ohella. Saksassa on käytetty
otsonia ilman sivuvaikutuksia menestyksellä erilaisten sairauksien
hoidossa yli 50 vuoden ajan. On syytä panna merkille, että vuonna 1976
eli muutama vuosi sen jälkeen kun AIDS levitettiin isorokkorokotteiden
välityksellä, Yhdysvaltojen sosiaali- ja terveyshallitus FDA (Food and
Drug Administration) julisti otsonin myrkylliseksi kaasuksi, jolla ei
ole lääketieteellistä käyttöä. Tarkastelkaamme lähemmin muutamia tapauksia.
Jim Caplan lähetti lokakuussa 1991 kaikille 150:lle AIDS:in
huippututkijalle Yhdysvalloissa kopiot verioppiaiheisen lehden
raportista (1.10.1991 "Blood, Journal of the American Society of
Hematology"), jossa osoitettiin otsonin eliminoineen HIV-viruksen
laboratoriokokeissa. Hän odotti kysymyksiä ja mielipiteitä. Yksikään
näistä huippututkijoista, jotka käyttävät verovaroja parannuskeinon
löytämiseksi, ei vastannut.
Tri James Boyce Yhdysvalloissa vuonna 1991 sai 248 HIV-positiivista
potilasta HIV-negatiivisiksi otsoni/painekammioterapiallaan 60 päivässä.
Tulos todistettiin oikeaksi suuressa sairaalassa ja riippumattomissa
laboratorioissa. Häntä syytettiin "luvattoman lääketieteellisen laitteen
käytöstä" (otsonigeneraattori). Boyce luopui lääkärinvirastaan ja ryhtyi
maanviljelijäksi. Hänen entiset potilaansa pelkäävät julkisuutta.
Kaksi amerikkalaista lääkäriä vuonna 1991 sai
otsoni/dimetylsulfoksidihoidolla 9 potilasta HIV-positiivisista
HIV-negatiivisiksi 30 päivässä. Kumpikaan lääkäri ei ilmoita
yksityiskohtia eikä nimiään kostotoimenpiteiden pelosta.
John Burdick, yksi ensimmäisistä otsonilla parannetuista
AIDS-potilaista, kuoli kovan hermopaineen alla Arizonassa kesäkuussa
1993. Burdick kärsi jatkuvaa viranomaisten painostusta, koska hän
omistautui tiedon levittämiselle otsonista. Burdick ei kuollut
AIDS:siin, vaan hän pysyi kuolemaansa asti HIV-negatiivisena.
Runsas vuosi sitten kehitettiin ns. "moniatominen poistoyksikkö", jossa
potilaalta lasketaan toisesta kädestä verta, joka otsonoidaan pienessä
ylipaineessa ja pumpataan sitten toiseen käteen. Käsittelyä annetaan 1-8
tuntia ja tulokset ovat olleet erittäin lupaavia. FDA ei kuitenkaan pidä
keksinnöstä, vaan takavarikoi välittömästi kaikki yksiköt, joista se saa
vihiä. Esimerkiksi tri Frank Shallenberger sai tällaisella laitteella
hyviä tuloksia AIDS-potilailla Nevadassa Yhdysvalloissa. 15.3.1993 FDA
teki ratsian hänen klinikalleen ta takavarikoi häneltä kaksi laitetta,
jonka seurauksena hänen AIDS-potilaansa jäivät ilman hoitoa.
Konekiväärein aseistetut poliisit lopettivat vastaavan klinikan Cebun
kaupungissa Filippiineillä myös maaliskuussa 1993. Klinikalla oli
hoidossa 20 AIDS-potilasta ja kolme syöpäpotilasta, kaikki Australiasta.
Kun yksi kuolemansairas potilas menehtyi saavuttuaan klinikalle, joutui
hoitomuoto kovan hyökkäyksen kohteeksi australialaisten
tiedotusvälineiden taholta. Huolimatta siitä, että potilaiden kunto
parani dramaattisesti, lääketieteellistä näyttöä ei jäänyt. Kaikki
muistiinpanot hävisivät mukaanlukien tutkimusta kuvanneen amerikkalaisen
televisiotoimittaja Sue Ann Taylorin videonauhat.
Yhdysvalloissa taktiikka näyttää olevan seuraavanlainen: FDA takavarikoi
kaikki otsonilaitteet ja lääkärien tekemät potilaskertomukset ym.
todistusaineiston. Jos sitten joku tiedustelee julkisesti otsonista, FDA
sanoo hoitomuodon olevan huijausta, koska mitään lääketieteellistä
näyttöä ei ole olemassa. Samaan aikaan FDA on hyväksynyt huippukalliita
kokeellisia ja tehottomia AIDS-lääkkeitä, joilla on ollut vakavia
sivuvaikutuksia. Myös rokotteiden kehittäminen AIDS:is vastaan on aivan

turhaa, koska on olemassa triljoonia geneettisiä yhdistelmiä, miksi
virus voi muuntautua.
Koska arviolta miljoona amerikkalaista on saanut HIV-virustartunnan,
Yhdysvaltain hallitus ilmoitti 30.11.1993 perustavansa 15 hengen
AIDS-työryhmän "tappajataudin vastaiseen taisteluun". Presidentti Bill
Clintonin johtama hallitus ja kongressi ovat vuonna 1993 nostaneet
AIDS-tutkimusten budjettia 21% 1,3 miljardiin dollariin. Tuota minä
sanon huijaukseksi! Samoin sitä, että kaikenmaailman filmitähtien ja
rockmuusikoiden tempauksilla kerätään valtavia summia rahaa ympäri
maapalloa parannuskeinon löytämiseksi.
Miksi Yhdysvaltojen sosiaali- ja terveyshallitus FDA ei käy esim.
akupunktion kimppuun? Näyttää siltä, että otsoni on uhka väkiluvun
vähentämiselle ja valtion terveydenhoitokulujen kasvulle. Ei ole
epäilystäkään siitä, etteivätkö ulkomaansuhteiden neuvosto ja muut
sisäpiirit kontrolloisi FDA:ta aivan samoin kuin ne kontrolloivat
päätiedotusvälineitä. Voidaan myös kysyä, onko otsoni liian
yksinkertainen ja halpa lääke lääketehtaille ja lääkärikunnan eliitille?
Helsingin vesijohtovesi puhdistetaan otsonilla, eikä teho perustu
varmaankaan huijaukseen.
Suomessa fysiologian tohtori Erkki Rauhalalla ja lääketieteen
lisensiaatti Anu Wacklinilla, jotka molemmat toimivat Helsingissä, on
käytössään otsonilaitteet. He eivät tiettävästi ole kuitenkaan hoitaneet
AIDS-potilaita. Annan lopuksi saksalaisen lääkärin osoitetiedot.
Kyseinen lääkäri on parantanut useita AIDS-potilaita. Prof. Dr.
SIegfried Rilling, Medical Society for Ozone Therapy,
Klagenfurterstrasse 4, D-7000 Stuttgart 30, Germany.

8. MAAILMAN RAHAJÄRJESTELMÄ
"Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä
vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei
kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi
tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon
pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa
kuusikymmentä kuusi".
(Johanneksen ilmestys 13:16-18)
MUUTOKSIA TULOSSA
Koska yksi uuden maailmanjärjestyksen päämääristä on yhtenäisen
rahajärjestelmän ja lopulta yhden valuutan luominen koko maailmalle
sisältäen samalla ihmisten kontrollin, on valtaeliitti kaikessa
hiljaisuudessa valmistellut tulevia muutoksia. Apuna on ollut tiede ja
varsinkin valtavasti kehittynyt tietokonetekniikka. Uusi järjestelmä
alkaa olla valmiina, nyt odotetaan vain sopivaa tilaisuutta sen
käyttöönottamiseksi. Tietoa tulevista muutoksista on kuitenkin vuotanut
julkisuuteen. Kukaan ei ole täydellinen. Käykäämme läpi muutama tapaus:
Tapaus A. Englantilainen lähetyssaarnaaja, joka työskenteli Afrikassa
Zimbabwen ja Mosanbikin rajalla, kutsuttiin vuonna 1992 paikallisiin
hautajaisiin. Hän tapasi siellä kaupungista tulleen pankkiirinaisen,
jolta hän etsiessään keskustelunaihetta kysyi pankkimaailman kuulumisia.
Pankkiiri vastasi, että käteinen raha tullaan peruuttamaan ja jokaiselle
annetaan älykortti, jossa on mikrosiru. Lähetyssaarnaaja kysyi, onko
pankkiiri kristitty. Tämä hämmästyi kysymystä. Sitten hän kysyi, mitkä
ovat suunnitelmat sen jälkeen. Pankkiiri vastasi, että silikonisiru,
joka on vasta kehitetty järjestelmä, laitetaan ihmisen kehoon.
Lähetyssaarnaaja oli kuullut samanlaista tietoa aikaisemminkin
kristillistä lähteistä. Nyt hän kuuli sen tietona pankkimaailmasta.
Tapaus B. Vuonna 1980 eräs pastori lensi Miamista Floridasta Los
Angelesiin Kaliforniaan. Hän istui lentokoneessa vanhahkon juutalaisen
miehen vieressä, jonka kanssa hän alkoi keskustella. Keskustelun aihe
siirtyi pian miehen kultakellosta hänen työhönsä. - Olen maailman

valuuttajärjestelmää tällä hetkellä vakauttavan ryhmän johtaja. - Mitä
tiedätte Euroopan Yhteismarkkinoista? - Minä rahoitin Yhteismarkkinat. Mitkä ovat ryhmänne tavoitteet? - Työskentelemme yhden
maailmanhallituksen ja yhden maailman uskonnollisen järjestelmän
muodostamiseksi. - Tiedättekö mitään henkilökohtaisesta
numerointijärjestelmästä? - Kyllä vain. Tämä järjestelmä on jo valmis.
Ei ole enää kysymyksessä JOS vaan MILLOIN me annamme vanhan
rahajärjestelmän romahtaa ja annamme jokaiselle yksilölle numerot
käytettäväksi ostamiseen ja myymiseen. - Mistä tiedän, että olette
tosiaan se, joka sanotte olevanne? Vanhahko mies aukaisi salkkunsa ja
otti esille lukuisia valokuvia, joissa hän seisoi maailman huomattavan
johtohenkilön vieressä. - Jos olette se, joka sanotte olevanne, miksi
ette matkusta ensimmäisessä luokassa? - Koska en halua tiettyjen
henkilöiden tietävän, että lennän tällä koneella. - Tiedättekö, että
kaikki kertomanne on tässä Jumalan Sanassa? - Ettehän te kai usko tuohon
kirjaan? Pastori näytti miehelle kohdan Raamatun Ilmestyskirjasta. Hyvin mielenkiintoista. Minun täytyy tulevaisuudessa kiinnittää enemmän
huomiota tuohon kirjaan.
Tapaus C. Luvun kuusi alkupuolella mainitsin miljonääri Maurice
Strongin, joka toimi Rion kokouksen pääsihteerinä vuonna 1992. Strongin
autonkuljettaja kuljetti toimittaja Daniel Woodia, joka oli juuri ollut
viikon vierailulla Strongin valtaisalla karjatilalla Etelä-Coloradossa.
Autonkuljettaja kertoi suunnittelemastaan novellista, jossa ryhmä
maailman johtajia päättää, että ainoa tapa pelastaa tämä planeetta oli
aiheuttaa teollistuneiden maiden talouden romahtaminen. Johtajat
muodostavat salaisen järjestön ja kehittävät maailmanlaajuisen
taloudellisen paniikin estäen samanaikaisesti pörssejä sulkemasta
oviaan. Romakduksen myötä menevät miljardien ihmisten säästöt,
työpaikat, asunnot... Autonkuljettaja tunnusti Woodille, ettei hänen
ilmeisesti pitäisi puhua tällaisista asioista.
Daniel Wood kirjoitti "West" -aikakauslehdessä toukokuussa 1990: "Istun
penkilläni kuin lumottuna. Tämä ei ole mitään tarinoiden jutustelua.
Tämä on Maurice Strong. Hän tuntee nämä maailman johtajat. Hän on itse
asiassa Maailman Talousfoorumin neuvoston varapuheenjohtaja. Hän istuu
vallan keskipisteessä. Hän on asemassa, jossa tällaista voi tehdä."
Maailman rikkaimpiin ekotaistelijoihin kuuluva, Rockefellerit ja
Rothschildit tunteva Maurice Strong kuuluu tosiaan sisäpiiriin, joka
pystyy saamaan aikaan taloudellisen romahduksen. Siksi tähän
autonkuljettajan kertomaan novelliin on syytä suhtautua vakavasti.
HYVÄSTI KÄTEINEN RAHA!
Suomen Pankin johtaja Harri Holkeri oli Avant-kortiksi ristityn
toimirahan ensimmäinen virallinen käyttäjä 15.12.1992 Tampereen
puhelinosuuskunnassa järjestetyssä tilaisuudessa. Seuraavan päivän
Aamulehden raportin mukaan Holkeri pitää toimirahaa vasta elektronisen
rahan esiasteena. Hän uskoo sähkörahan kasvavan tulevaisuudessa
maailmanlaajuiseksi maksutavaksi ja setelien ja kolikoiden katoavan
päivittäisestä käytöstä. Holkeri paljasti selvästi, mikä meitä odottaa.
On varsin mielenkiintoista, miksi hän kumosi ennustuksensa noin
yksitoista kuukautta sen jälkeen. Aamulehti kirjoitti 9.11.1993:
"Älykortti syrjäyttää ajanmittaan seteleitä ja kolikoita, mutta käteinen
raha pysyy aina, uskoo Suomen Pankin johtaja Harri Holkeri." Onko
Holkeria kielletty paljastamasta tulevaa muutosta? Älykorttia ei
kuitenkaan aiota käytettäväksi vain linja-autoissa ja
puhelinautomaateissa. Suomen Pankin maksuvälineistä vastaava johtaja
Pentti Koivikko kertoi vuoden 1993 vapun alla, että sähkööisestä
toimirahakortista kaavaillaan avointa maksuvälinettä lähivuosina koko
maahan.
Suomen Pankin omistama Setec Oy onkin kehittänyt mikrosirun ohjaaman
muovikortin, jolla voi periaatteessa hoitaa kaikki raha-asiat. Suomen
Pankkiyhdistyksen varapuheenjohtaja Eero Kostamo ja Postipankin
varatoimitusjohtaja Reijo Pukonen sanovat kuitenkin Aamulehden
17.10.1993 artikkelissa, että korttirahan pelisäännöistä on sovittava
ensin. Artikkelissa on vihjaus, että jotain tapahtuu kulissien takana:

"Kumpikin pankkimiehistä välttävät ottamasta kantaa väitteeseen, että
keskuspankki olisi perustanut tyttärensä Setecin tyttären Toimiraha Oy:n
bittimuotoisen rahan laajaan jakeluun." Kuinka laajasta jakelusta onkaan
kyse? Kun hetki on oikea, onko Suomen Pankilla kortti valmiina
jokaiselle suomalaiselle? Sama lehtiartikkeli kirjoittaa, että tekniikan
taitajat ovat huomanneet, ettei edes muovikorttia tarvita. Siru voidaan
sijoittaa ihon alle, vaikka takamuksiin. Havaintokuvassa mikrosirua
lukeva silmä tuijottaa mallinuken takapuoleen.
Siirtyminen muovirahaan ei kuitenkaan ole ainoastaan suomalainen ilmiö.
Tanskalaisessa Naestvedin kaupungissa järjestettiin vuonna 1992
mikrosirukorttien koekäyttö, jolloin käteistä rahaa ei käytetty
ollenkaan. Myöhemmin kortteja oli tarkoitus käyttää jokapuolella
Tanskaa. Siirtyminen muovirahaan näyttää olevan varsin voimakasta
kaikkialla länsimaissa, siksi ajatus on varmaankin lähtöisin
maailmanpankista tai kansainvälisestä valuuttarahastosta. Tarvitaan vain
suuri kriisi tai jokin muu hyvä syy käteisen lopulliselle
peruuttamiselle, jonka jälkeen jokainen saa henkilökohtaisen älykortin.
Tuollainen hyvä syy voisi olla vaikkapa rikollisuuden, veronkierron,
huumekaupan ja kaikenlaisen pimeän ja väärennetyn rahan lisääntyminen.
Jokaisen rehellisen kansalaisen odotetaan ottavan vastaan älykortin.
Älykortin myötä henkilö menettää kuitenkin yksityiselämänsä. Kaikki
ostokset ja niiden mukana henkilön elintavat piirtyvät keskuspankin
tietokoneen muistiin. Et voi matkustaa minnekään ilman, että isoveli
seuraisi sinua. Älykortteihin liittyy kuitenkin ongelmia. Se voi hukkua
tai se voidaan varastaa. Kortti voi myös vahingoittua. Älykortti onkin
vain välivaihe. Lopullinen päämäärä on pistää tietokoneisiin yhteydessä
oleva mikrosiru ihmisten ihon alle ja tehdä meistä kävelevää valuuttaa.
PEDON MERKKI
Etelä-Afrikkalainen "Sunday Star" -lehti kirjoitti 17.5.1992 näyttävässä
artikkelissaan: "Ota vastaan etu. Uudesta käsitteestä istuttaa siru
kehosi sisään on sinulle suurta hyötyä. SINULLA ON VALTA IHOSI ALLA...
Miksi kantaa mukana kortteja, kun ihonsisäinen istutus hoitaa saman
asian. Koska jo niin monissa kotieläimissä ja karjassa värähtelee
istutettuja sähköisiä tunnistimia, näyttää siltä, että ihmiset
menettäisivät digitaalisen maihinnousun etuja." Artikkeli viittasi
kuitenkin myös tämän luvun alussa oleviin Raamatun lauseisiin.
Samoin viittasi uusiseelantilaisessa "Challenge Weekly" -lehdessä
25.1.1990 ilmestynyt kirjoitus "Tunnistamisjärjestelmä voisi johtaa
kiellettyihin merkkeihin". Artikkelin mukaan 1990-luku saattaa olla
sähköisten istutusten vuosikymmen. Kiteet ovat niin pieniä, että ne
voidaan laittaa lasikapseliin ja pistää vaarattomasti rasvakerrokseen.
Monet ihmiset vastustavat uutta tunnistamisjärjestelmää raamatullisin
perustein. Myös ihmisoikeuskomissio on puuttunut asiaan. Uuden Seelannin
hallitus on kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin yleismaailmallisen
henkilötunnuksen tuomiseksi. Artikkeli viittaa myös, että kansainvälinen
valuuttarahasto on mukana kuvioissa.
Nämä artikkelit eivät ole ainoita tapauksia maailmalla. Esimerkiksi
ruotsalainen tietokonelehti on kirjoittanut, että tulevaisuuden
henkilökortti operoidaan ohimoon. Vähän aikaisemmin mainitsin Aamulehden
artikkelista, jossa sanottiin, että mikrosiru voidaan sijoittaa ihon alle.
Tri Carl Sanders on alkuperäisen mikrosirun kehittäneen ryhmän johtaja.
Hän on sähköinsinööri ja keksijä ja on toiminut konsulttina lukuisille
USA:n hallituksen järjestöille sekä yrityksille kuten IBM, General
Electric, Honeywell ja Teledyne. Sanders on myös uudestisyntynyt
kristitty ja siksi hän on paljastanut hämmästyttävää tietoa
mikrosirusta, joka laitetaan infektioneulalla ihon sisään.
Ilmestyskirjassa mainittu sana "merkki" tulee Raamatun konkordanssin
mukaan kreikankielisestä sanasta "charagma", joka merkitsee raapaisua
tai naarmua. Sen perussana on "charax", joka tarkoittaa "teroittaa".
Nämä viittaavat selvästi injektioneulalla asetettuun
tunnistamisjärjestelmään. Raamatussa on järjestelmä, jonka mukaan
kirjaimilla on niitä vastaava numerojärjestelmä. Kreikankielen sanaa
"ch-xi-stigma" vastaava numero on 666, joka on pedon merkin numero

Ilmestyskirjan mukaan. Tuon sanan perussana on "stigma", joka
konkordanssin mukaan tarkoittaa pistää tai lävistää merkki omistamisen
tuntemiseksi.
[Kirjassa yksinkertainen kaaviokuva injektioneulalla pistettävästä
mikrosirusta]
[Ikävä kyllä sitä ei saa mitenkään tähän tekstiin mukaan, kun en käytä
tässä kuvia]
Tri Sandersin työryhmä keksi, että paras voimanlähde mikrosirulle on
litium-patteri, joka uudelleenlatautuu lämpötilan vaihtelun avulla.
Työryhmä, joka käsitti sata enimmäkseen ei-kristittyä tutkijaa, sai
monen kuukauden tutkimustyön jälkeen selville, että suurimmat lämpötilan
vaihtelupaikat ihmisen kehossa ovat kädenselkä ja otsa. Se vastasi
täsmälleen Raamatun melkein 2000 vuotta vanhaa ennustusta! Tri Sanders
kysyi kerran eräältä tutkijoistaan, että mitkä olisivat seuraukset, jos
litium-patteri särkyisi kehon sisällä. Tutkija sanoi sen aiheuttavan
tuskallisen haavan. "Ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin,
joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa" (Ilm. 16:2).
Tri Sandersin mukaan Floridan päiväkodeissa on muutamia lapsia, jotka
ovat jo saaneet mikrosiruhenkilötunnuksen. Eri puolilla Yhdysvaltoja on
myös Alzheimerin tautia sairastavia, joilla on samanlainen tunnus.
Viereisellä sivulla on kaaviokuva tällä hetkellä käytössä olevasta
mikrosirusta ja sen toimintaperiaatteesta. Mikrosirutunnukset
kotieläimissä ja karjassa ovat jo yleisempiä. Myös suomalainen
"Tietoviikko" -lehti on kirjoittanut ketunhäntään laitettavista
"viivakoodeista". Japanilaiset ovat sittemmin kehittäneet vielä
pienemmän mikrosirun, joka voidaan havaita ainoastaan mikroskoopilla.
Tällainen "mikropisteistutus" saattaa hyvinkin olla pedon merkin
lopullinen muoto.
Tri Hanrick Eldeman, EY:n päätietokoneanalyytikko, ilmoitti helmikuussa
1975, että tekeillä oli tietokoneohjelma maailman taloudellisen kaaoksen
korjaamiseksi. Se oli mahdollista tuolloin Brysselissä sijaitsevalla
jättiläismäisellä kolmikerroksisella tietokoneella, jonka lempinimi on
"peto". Myöhemmin tietokone siirrettiin Monet-rakennukseen Luxemburgiin.
Eldemanin mukaan tietokone pystyy numeroimaan jokaisen ihmisen
maailmassa ja se voitaisiin toteuttaa käyttämällä kolmea kuusinumeroista
yksikköä!
Myöhemmin on saatu selville, mihin nuo kolme kuuden numeron yksikköä
perustuvat. Seuraavana esimerkki:
520724 syntymäaika
085011 sijainti
977625 lisätunnus
1. Syntymäaika. Kirjoitetaan järjestyksessä vuosiluku, kuukausi ja
päivä. Jokin aika sitten Australiassa ja Uudessa Seelannissa, uuden
maailmanjärjestyksen koealueilla, siirryttiin passeissa samaan
kirjoitusjärjestykseen. On ilmeistä, että lähitulevaisuudessa Suomen,
tai jos Suomea ei ole enää itsenäisenä valtiona, Euroopan Unionin
passeissa siirrytään samaan kirjoitusjärjestykseen. Uusi
kirjoitusjärjestys ei koske varsinaista syntymäajankohtaa, vaan saman
sivun alareunassa olevaa pientä tekstiä, joka sisältää myös syntymäajan.
2. Sijainti. Maailma on jaettu satelliiteista otettujen kuvien avulla
neliöihin, jota kutsutaan ns. "meshblock"-järjestelmäksi. Samanlainen
neliöistä muodostunut verkko on nähtävissä MTV 3:n uutistunnuksessa.
Jokainen neliö jaetaan taas pienempiin neliöihin jne. kunnes päästään
kokoihin, jotka vastaavat lopulta kaupunkia, kaupunginosaa ja katua.
Jokaisella neliöllä on kaksinumeroinen luku. Sijaintikoodi syntyy täten
kolmen neliön luvuista osoittaen henkilön tarkan asuinpaikan.
Saimme jokin aika sitten Suomessa maaseudulle tienviitat. Jopa syrjäiset
kesämökeille johtavat metsätiet saivat oman nimen. Ilmiö tuskin perustuu
kuntien hyväntahtoisuuteen, että kesävieraat löytäisivät helpommin
perille. Taustalla on selvästi maailmanlaajuinen sijaintikoodijärjestelmä.
3. Lisätunnus. Siltä varalta, että kadulla asuisi kaksi samanikäistä
henkilöä, tarvitaan vielä lisätunnus.
Edellämainittua henkilötunnusjärjestelmää kokonaisuudessaan ei ole

tiettävästi otettu vielä käyttöön, vaan järjestelmät vaihtelevat
maittain. On kuitenkin selvää, että maailman yhdentyessä nykyiset
henkilötunnukset eivät ole riittävät ihmisten erottamiseksi toisistaan.
Siksi kulissien takana on kehitetty järjestelmä, joka voidaan saattaa
käytäntöön, kun hetki on sopiva.
Tässä ei ole kuitenkaan kaikki. Pedon merkki on levinnyt jo kaikkiin
kaupoissa myytäviin tuotteisiin ja pakkauksiin maailmanlaajuisesti
viivakoodien muodossa. Keskuskauppakamarin EAN-tavarakoodilautakunnan
johtaja Sven-Gustav Lindroosin mukaan viivaus merkitsee tuotteelle samaa
kuin ihmiselle sosiaaliturvatunnus. Kun tutkit koodia tarkemmin, huomaat
siinä olevan kolme pitempää viivaparia. Jos niiden välissä oleviin
numeroihin sattuu sisältymään numero kuusi, huomaat, että numero kuutta
vastaava viivapari on täysin samanlainen, kuin nuo kolme pitempää
viivaparia. Eli jokainen tuote sisältää pedon merkin 666 viivakoodien
muodossa.
Ei voida kieltää, etteikö pedon merkki olisi jo olemassa. On vain ajasta
kiinni, koska se määrätään ihmisille ostamisen ja myymisen valvomiseksi.
Palaan vielä myöhemmin pedon merkin aiheuttamiin seuraamuksiin sekä
siihen, kuinka voidaan välttyä pedon merkiltä.

9. EUROOPAN UNIONI
"Yhdistyneen Euroopan luomista tulee pitää tärkeänä askeleena kohti
yhdistyneen maailman luomista."
(Ponsi Nro 7 - Haagin konferenssi toukokuussa 1948)
SUUREN LUOKAN HÄMÄYSTÄ
Kävelen mietteissäni Suomen presidentin vaalien äänestyspaikalle. Kuinka
olemme joutuneet nykyiseen tilanteeseen, jolloin kaikki ns. pääehdokkaat
ovat Euroopan Unionin kannalla? Gallupit ovat antaneet kuvan, että muita
ehdokkaita on turha äänestää. Olemmeko joutuneet samanlaisen
manipulaation uhreiksi kuin amerikkalaiset omissa presidentin
vaaleissaan? Television vaalikeskustelussa pääehdokkaat vakuuttivat
kirkkain silmin, ettei Suomi menetä itsenäisyyttään EU:n jäsenenä.
Kuitenkin itse Maastrichtin sopimus ilmoittaa selvästi Suomen
päätöksentekovallan siirtyvän Brysseliin.
Sen sijaan, että Maastrichtin sopimuksen kyseinen kohta painettaisiin
sanomalehtiin ihmisten luettavaksi, meidän täytyy uskoa valtaeliittiä
edustavien poliitikkojen sanaan. Ihmisille uskotellaan, että Suomi voi
vaikuttaa asioihin enemmän ollessaan EU:n jäsen. Kuitenkin jätetään
kertomatta tosiasia, että jos Suomi saisikin edustajan Euroopan Unionin
lakeja säätävään komissioon, joutuu edustaja vannomaan valan, että hän
rangaistuksen uhalla puolustaa kaikissa tapauksissa Euroopan Unionia
eikä synnyinmaataan. Ylintä komissiota alempi päätöselin on
ministerineuvosto. Siellä Suomi saisi 90:stä äänestä vain kolme ääntä.
Voimmeko tosiaan vaikuttaa EU:n jäsenenä?
Ihmisten mieliin yritettiin vaikuttaa myös muuttamalla virallinen nimi
Euroopan Unioni nimitykseksi Euroopan Liitto. Sanakirjan mukaan sana
unioni tarkoittaa pysyvää liittoa, kun taas sana liitto tarkoittaa sitä,
että siitä on mahdollisuus päästä pois. Eikö jo se, ettei Euroopan
Unionilla ole minkäänlaista lakipykälää mahdollistaen jäsenvaltioiden
eroamisen, herätä ihmisissä epäilyksiä? Euroopan Unionin asettamat
jäsenanomukset ja -maksut ovat suurta hämäystä antamalla sellaisen
kuvan, että liittyminen olisi etu valtiolle, joka sitten menettää
itsenäisyytensä.
On totta, että nykyiset EU:n jäsenvaltiot eivät ole vielä käytännössä
menettäneet itsemääräämisoikeuttaan. On kuitenkin kysymys vain ajasta,
koska EU ottaa käyttöönsä kaiken sen vallan, joka sille on annettu.
Päinvastoin kuin mitä asiantuntijat arvioivat, uskon että myös yhteinen
raha ECU otetaan käyttöön ennen vuotta 1999.

Jos Suomesta tulee EU:n jäsen, saamme yli 40.000 sivua direktiivejä
säätelemään elämäämme. Brysselissä istuu joukko, joka omaa täydellisen
tiedon. He määräävät direktiiveillään, kuinka käyriä EU-kurkut ja
banaanit saavat olla ja millä puolella parvekkeen laitaa meidän tulee
pitää kukkia. He tietävät yksityiskohtaisen tarkasti, mikä on Euroopan
Unionissa munivan hanhen munan oikea muoto. He tietävät myös prikulleen,
minkä muotoinen Euroopassa valmistetun traktorin istuin sopii ihmisen
takamuksiin. He pitävät huolta, että englantilaisten
itsepalvelupesuloiden pesukoneissa tulee olla kyltti "pesuaineen
syöminen on hengenvaarallista"... Direktiivit ovat selvä merkki
tulevasta maailmanvallasta, jossa yksilöllisyydellä ei ole mitään sijaa.
Sen malli on kommunistinen, johon uskomatonta kyllä varsinkin oikeisto
meitä houkuttelee.
Euroopan Unioni on hyväksynyt käyttöönsä myös uuden kansallislaulun,
jonka nimi on "oodi ilolle". Melodia on Beethovenin yhdeksännestä
sinfoniasta ja sanat ovat Friedrich von Schillerin käsialaa. Harvat
kuitenkin tietävät, että Beethoven oli valaistunut vapaamuurari, joka
sävelsi yhdeksännen sinfoniansa pakanalliselle vapauden jumalattarelle,
jota korkeimman asteen vapaamuurarit ovat palvoneet salaisissa
kokoontumisissaan. Schiller sanoitti oodin tuon jumalattaren
ylistykseksi. Jos liitymme EU:n jäseneksi, on EU:lla valta muuttaa
Maamme-laulu pakanallisen jumalattaren ylistyslauluksi.
Pudotan äänestyslippuni vaaliuurnaan. Olen täyttänyt
kansalaisvelvollisuuteni. Haluaisin huutaa kaikille brittiläisen
poliitikko Edmund Burken sanat vuodelta 1784: "IHMISET EIVÄT KOSKAAN
LUOVU VAPAUKSISTAAN, PAITSI JONKUN HARHALUULON VALLASSA."
VÄLIETAPPI
Kenraali George C. Marshall kutsui 5.6.1947 Harvardin yliopistolla
pitämässään puheessa Yhdysvalloilta apua sodan runteleman Euroopan
jälleenrakentamiseksi. Siitä sai alkunsa ns. Marshall-suunnitelma.
Suunnitelman takana ei kuitenkaan ollut kenraali Marshall, vaan
ranskalainen talouspoliitikko Jean Monnet sekä ulkomaansuhteiden
neuvosto mukaanlukien David Rockefeller. Näin alkoi Euroopan
yhdistäminen jälleenrakennuksen nimissä.
Jean Monnet apunaan puolalainen sosialisti Joseph Retinger johti myös
Haagin konferenssia vuonna 1948, vaikka tiedotusvälineet kohdistuivatkin
valtion päämiehiin kuten Winston Churchilliin. Tämän luvun alussa
mainittu ponsi Nro 7 kuului konferenssin päätöksiin koskien poliittista
unionia. Se on selvä todistus siitä, mistä Euroopan yhdentymisessä on
todella kysymys. Sama suunnitelma näkyy myös Jean Monnetin muistelmien
loppusanoissa: "Ja itse Yhteisö on vain välietappi matkalla huomisen
järjestettyyn maailmaan."
Ensimmäinen askel ylikansallisen päätöksenteon luomiseksi oli Euroopan
hiili- ja teräsyhteisön (ECSC) perustaminen, jota koskeva sopimus astui
voimaan heinäkuussa 1952. Vaikka se tunnetaan ns. Schumanin
suunnitelmana Ranskan ulkoministeri Robert Schumanin mukaan, Jean Monnet
oli sen todellinen kehittäjä.
Varsinainen perusta Euroopan yhdentymiselle allekirjoitettiin Roomassa
25.3.1957. Tuon Rooman sopimuksen perusteella syntyivät Euroopan
talousyhteisö (EEC) ja Euroopan atomiyhteisö (EURATOM), jotka aloittivat
toimintansa vuonna 1958. Bilderberg-ryhmän pääsihteeri sekä CFR:n
haaraliikkeen Alankomaiden ulkoasiaininstituutin varapuheenjohtaja Ernst
H. van der Beugel paljasti kirjassaan "From Marshall Aid to Atlantic
Partnership" vuonna 1966, että Jean Monnet valvoi epävirallisesti Rooman
sopimukseen johtaneita neuvotteluita. Monnetilla oli apunaan komitea,
joka sai rahallista tukea amerikkalaisilta säätiöiltä. Jos
neuvotteluissa syntyi ongelmia jonkin maan taholta, Monnet tai hänen
komiteansa hälyttivät Yhdysvaltojen diplomaattisen edustajan ottamaan
yhteyttä neuvonantajana vastaan hangoittelevan maan ulkoministeriöön
ongelmien ratkaisemiseksi.
Vuonna 1967 ECSC, EEC ja EURATOM yhdistettiin Euroopan Yhteisöksi.
Tuolloin jäseninä olivat kuusi alkuperäistä jäsenmaata Belgia,

Luxemburg, Alankomaat, Italia, Ranska ja Länsi-Saksa. Myöhemmin siihen
liittyivät myös Englanti, Irlanti, Tanska, Kreikka, Espanja ja
Portugali. Tarkoituksena oli kuitenkin tehdä EY:stä liittovaltio.
Euroopan Unioni syntyikin 1.11.1993, kun Maastrichtin sopimus astui voimaan.
Euroopan Unionin roolin maailman yhdentymisessä tuo esille myös kirja
"Solar Man" (Aurinkomies), jonka kirjoitti uutta maailmanjärjestystä
ajavan Maailman federalistien liiton johtaja Thomas Ehrenzeller vuonna
1976. Ehrenzeller toi kirjassaan tarkasti esille sisäpiirin suunnitelmat
maailman yhdentämiseksi. Suunnitelman mukaan maailma tuli jakaa
yhdentyviksi alueiksi alkaen Euroopan Yhteisöstä jota seuraa
Pohjois-Amerikan vapaakauppa-alueen luominen. Neuvostoliiton ja
kommunismin tuli hajota ja lopulta YK:n tuli vahvistua suorittaakseen
maailmanlaajuisia sotilaallisia tehtäviä. Tiedämme kaikki hyvin, että
nuo vuonna 1976 esitetyt suunnitelmat ovat toteutuneet!
MUINAISEN KUNINKAAN UNI
Kirjoitukset joissakin lehdissä siitä, että EU olisi mainittu myös
Raamatussa, ovat aiheuttaneet ihmisissä lähinnä epäuskoa ja hilpeyttä.
Olemme kuitenkin todenneet, että Raamatun ennustama pedon merkki on
todellisuutta. Sen sijaan että kiellämme asian, tulee meidän tutkia,
mitä Raamattu sanoo Euroopan Unionista.
Danielin toinen luku kertoo Babylonian kuninkaasta Nebukadnessarista,
joka eli noin 600 vuotta e.Kr. Eräänä yönä hän näki unen, jota hän piti
merkityksettömänä. Hän ei kuitenkaan muistanut unen sisältöä, joten hän
pyysi avuksi tietäjiä ja noitia kertomaan unen sisällön ja selityksen.
Tietäjät ja velhot eivät onnistuneet tehtävässä. Lopulta unelle löytyi
selittäjä, Daniel, joka oli Jumalan profeetta.
[Kirjassa kuva kuvapatsaasta, joka vastaa alla olevaa kuvausta]
Kuningas näki unessa suuren kuvapatsaan, jonka pää oli kultaa, rinta ja
käsivarret hopeaa, vatsa ja lanteet vaskea, sääret rautaa ja jalat
olivat osaksi rautaa, osaksi savea. Sitten irtaantunut kivenlohkare
murskasi kuvapatsaan varpaat rikkoen samalla koko patsaan. Tuosta
kivenlohkareesta syntyi sitten vuori, joka täytti koko maan. Kuvapatsas
kuvasi maailman historiaa Nebukadnessarin ajasta meidän aikaamme. Tulisi
olemaan neljä suurta ei-juutalaista maailmanvaltaa.
Kuvapatsaan kultainen pää kuvasi valtavaa Babylonia ja Nebukadnessaria
sen valtiaana (605-539 e.Kr.). Hopeinen rinta ja käsivarret kuvasivat
seuraavaa tulevaa vähempiarvoista meedialaisten ja persialaisten
hallitsemaa maailmanvaltaa (539-331 e.Kr). Vaskiset vatsa ja lanteet
kuvasivat Kreikkaa (331-168 e.Kr). Rautaiset sääret kuvasivat Rooman
valtakunnan toista vaihetta, jolloin osa valtakuntaa on luja, osa
hauras. "Vaikka ne sekaantuvat ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen
toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen" (Dan. 2:43).
Rooman valtakunnan toinen vaihe on Euroopan Unioni, joka perustuu Rooman
sopimukseen. Niinkuin patsaan jaloissa oli kymmenen varvasta, myös
EU:ssa tulee lopulta olemaan kymmenen valtiota tai johtajaa (esim.
Euroopan komissiossa). Tällä hetkellä EU:ssa on 12 valtiota. Jos siihen
liittyy vielä yksi valtio, Danielin 7. luvun mukaan kolme kuningasta
tulee syrjäytetyksi, jolloin tuloksena on kymmenen valtion liitto. Myös
Ilmestyskirja paljastaa Rooman Euroopan valtioliiton syntypaikaksi:
"Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän
vuorta, joiden päällä nainen istuu... Ja nainen, jonka sinä näit, on se
suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus" (Ilm. 17:9,18).
Rooma on setisemän vuoren tai kukkulan kaupunki.
Mitä kuvasi kuvapatsaan varpaille pudonnut kivenlohkare? "Mutta niiden
kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on
kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta.
Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta
se itse on pysyvä iankaikkisesti" (Dan. 2:44). Jumala tulee puuttumaan
asioiden kulkuun!
Muistakaamme myös, että Hitlerin valtakuntaa on kutsuttu kolmanneksi

valtakunnaksi. Euroopan Unioni on neljäs valtakunta: "Neljäs peto on
neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut
valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen" (Dan. 7:23).

10. HENKIMAAILMAN TUKI YHDENTYMISELLE
"Euroopan yhdentymispyrkimykset ovat yksi askel kohti maailmanlaajuista
ajattelua ja toimintaa. Harmonia saavutetaan, kun koko maapallo on
yhdentynyt ja kansoilla on yhteinen päämäärä, johon kaikki pyrkivät
rauhanomaisin keinoin. Tämä luo uuden ilmapiirin ja värähtelytason
maaplaneetalle ja avaa mahdollisuudet kokea avaruuden uusia ulottuvuuksia."
(Avaruusolento - Rauni-Leena Luukanen-Kilde: Tähtien lähettiläs)
VIESTEJÄ RAJAN TAKAA
Olet varmaan jo todennut, että maailman yhdentyminen perustuu todella
petolliseen ja kieroon suunnitelmaan. Henkimaailman viestit kuitenkin
tukevat suunnitelmaa. Lukuisat henkilöt ympäri maailmaa ovat saaneet
viestejä automaattikirjoituksella, joka tarkoittaa sitä, että jonkin
kuolleen ihmisen henki tai avaruusolento kirjoittaa tekstiä
liikuttamalla kontakti henkilön kättä kirjoituskoneella tai -paperilla.
Tulet pian huomaamaan, että kysymyksessä ei todellisuudessa kuitenkaan
ole kuolleiden ihmisten henget tai avaruusolennot.
Ritva Fagerströmin kirjassa "Portti elämän jälkeen, Viestejä
automaattikirjoituksella" noin 500 vuotta sitten eläneen "Ghuin"-nimisen
kiinalaisen henki neuvoo, että "itsekkyydellä, oman edun ajattelemisella
eikä edes isänmaallisuudella ole paikkaa tulevina aikoina... Näiden
lukuisten paraikaa kanavoitujen kirjojen ehkä suurin tehtävä onkin
herättää ihmiset huomaamaan yhteenkuuluvuus".
Miksi kaikki henkimaailman viestit tukevat maailman yhdentymistä? Monet
ihmiset pitävät henkimaailman opetuksia viisauksina, jotka ovat ainoa
tie ihmiskunnan pelastumiseen. Yhdentymisessä on kysymys pohjimmiltaan
hengellisestä asiasta. Sanon sinulle suoraan: on olemassa saatana
demoneineen, joka haluaa eksyttää ja tuhota kaikki ihmiset. Sen suurin
hämäys on se, että se on saanut sinut uskomaan valheen, ettei saatanaa
demoneineen ole olemassakaan. Demonit pukeutuvat ihmisiä ja ihmiskuntaa
rakastavien henkien ja humanoidien kaapuun. Nykyajan suvaitsevaiset ja
avarakatseiset ihmiset ottavat sokeasti vastaan demonien valheet. On
unohdettu Raamatun totuus: "Sillä semmoiset ovat valheapostoleja,
petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä
ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi" (2. Kor.
11:13-14). Edellä mainittu koskee myös mm. henki- eli energiaparantajia,
joiden määrä on viimeaikoina lisääntynyt huomattavasti.
Ritva Fagerström selittää kirjassaan, että hän sai kosketuksen
henkimaailmaan ensimmäisen kerran Ouija-laudan välityksellä. Tällaista
lautaa käytetään varsin yleisesti maailmalla keskusteltaessa henkien
kanssa. Joku on kerran kirjoittanut lautaan sanat "Jeesuksen Kristuksen
veri", jolloin laudassa ollut lasi räjähti tuhansiksi kappaleiksi.
Tällöin ei ole ihme, että henget opettavat Fagerströmin kirjassa
Raamatun vastaisia "totuuksia" kuten jälleensyntymistä ja mietiskelyn
tärkeyttä. Ratkaisu ihmiskunnan ongelmiin on kirjan mukaan positiivisen
energian luominen!
Ihmiset ovat viimeaikoina ottaneet länsimaissa jälleensyntymisen vastaan
suurena jumalallisena totuutena. Paneutumatta asiaan tarkemmin haluan
painottaa, että idässä esim. Intiassa, mistä usko jälleensyntymiseen on
peräisin, on jälleensyntymisusko sikäläisen toivottomuuden ja kurjuuden
perimmäinen syy. Olen itse kuullut pääasiassa Taiwanissa toimineen
lähetyssaarnaaja Pekka Luukkalan kertovan, kuinka paikalliset ihmiset
ovat kuolinvuoteellaan kauhuissaan peläten syntyvänsä seuraavassa
elämässä esimerkiksi koiraksi.
Mietiskelyä eli meditaatiota mainostetaan tekniikkana, joka parantaa
sairastavuutta. Se on kuitenkin uskonto, jossa muodostetaan ajatustyhjiö

ja hoetaan mantraa, joka on hindujumalan nimi. Mainokset eivät kerro,
että on ihmisiä, jotka ovat menettäneet loppuelämänsä ajaksi järkensä
saatuaan meditaatiopsykoosin. Annan tämän kirjan lopussa luettelon
kirjoista, joiden kirjoittajat todistavat perustuen omakohtaisiin
kokemuksiin, että automaattikirjoituksen, meditaation, spiritismin jne.
taustalla toimivat demonivoimat. Aivomme on tarkoitettu ajattelemiseen
eikä ajatuksista tyhjentämiseen, joka avaa ovet eksyttäville hengille.
Mainittakoon, että YK:n päämajassa New Yorkissa on meditaatiohuone, joka
on kyljellään makaavan katkaistun pyramidin muotoinen. Huoneessa on myös
alttari sekä seinämaalaus, jonka kuviot muodostavat "valaistuneen"
silmän. Vuonna 1984 toimineen YK:n meditaatiojohtaja Sri Chinmoyn mukaan
YK on Jumalan valittu työväline!
Etsiessään totuutta ja tarkoitusta elämälleen ihminen kääntyy nykyisin
yhä useammin erilaisten okkulttisten toimintojen puoleen. Tällaisia
toimintoja ovat myös esim. astrologia, shamanismi, hypnoosi,
tarot-kortit ja erilaisiin energiavirtauksiin perustuvat vaihtoehtoisen
lääketieteen muodot. Raamattu kieltää kuitenkin selvästi henkimaailman
kontaktit: "Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai
tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee
merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja,
kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä
jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle... (5. Moos.
18:10-12)
UFOJEN MYSTEERI
Tanskalainen opettaja Ingerlise Provstgaard kertoo kirjassaan
"Kauko-ohjattu", kuinka hän alkoi saada automaattikirjoituksen
välityksellä viestejä avaruusolennoilta. Olentojen viestit juoksuttivat
Provstgaardia ympäriinsä, kunnes eräänä päivänä olento välitti viestin,
jossa se paljasti olevansa saatana ja omistavansa ikuisesti
Provstgaardin. Jumala on kuitenkin suurempi ja Hän vapautti tuon
eksyneen opettajan!
Tämän luvun alussa Rauni-Leena Luukanen-Kilden automaattikirjoituksella
välittämä humanoidi suositteli Euroopan ja sen jälkeen koko maailman
yhdentymistä. Lisäksi avaruusolento kertoi: "Ihmiskunnan yhdentymisestä
ja kehityksestä tulee tärkeä päämäärä... Vuosituhannen vaihtuessa
astumme uuteen aikakauteen, josta entisaikoina osattiin vain uneksia."
Avaruusolento opetti tietysti myös jälleensyntymistä. Erityisesti se
moitti kirkon harjoittamaa "paholaisella pelottelua". Kuvittele, että
kaukaisilta tähdiltä peräisin oleva avaruusolento keskittyi moittimaan
vain Raamattua, eikä mitään muuta hengellistä kirjaa, joista monet ovat
ristiriidassa keskenään! Tuo avaruusolento paljasti itsensä demoniksi.
On tyypillistä, että avaruusolennot sanovat viesteissään tulleensa
suojelemaan ja palvelemaan ihmisiä. Käytännön tasolla ne kuitenkin
tekevät kaikkensa muuttaakseen käsityksemme Jumalasta ja Jeesuksesta.
Rauni-Leena Luukanen-Kilde esiintyi television Täysikuu-ohjelmassa
joulukuussa 1992 levittäen ufo-oppejaan. Ennen ohjelman alkua hän
kätteli kaikkia mukana olleita henkilöitä paitsi yhtä, jonka hän jätti
väliin. Ohjelman jälkeen tuo henkilö sanoi Luukanen-Kildelle olevansa
uskova kristitty, jolloin Luukanen-Kilde muuttui melkein hysteeriseksi
sanoen, ettei hän puhu kristittyjen kanssa. Hän ei voinut koskettaa
uskovassa olevaa henkeä.
Juhan af Grann on Luukanen-Kilden kaltainen ufolähettiläs, joka
Nykypostin 2/1994 mukaan on tehnyt 6 osaisen ufoista ja paranormaaleista
ilmiöistä syksyllä 1994 MTV 3:ssa nähtävän sarjan. Grann yrittää esittää
sarjassaan, että Raamattua on peukaloitu koskien mm. jälleensyntymistä
ja Jeesuksen ylösnousemusta. Hän yrittää väittää, että meitä ihmisiä on
harhautettu. Hän on kuitenkin itse joutunut harhautuksen uhriksi.
Nykyposti kirjoittaa hänen olevan korkean asteen vapaamuurari...
Tapani Koivula kirjassaan "Ufojen kosminen viesti" siteeraa Timo Pyhälän
kirjaa "Elämää maailmankaikkeudessa", joka sisältää avaruusolentojen
viestejä, jotka teini-ikäinen poika on vastaanottanut
automaattikirjoituksella. Näissäkin viesteissä tulevat esiin uuden
maailmanjärjestyksen periaatteet: "Tietysti me ajamme eteenpäin

todellista vapautumista, jonka perusehtona on universaalinen ajattelu...
Universaalisesti ajatteleva ihminen pitää itseään vapaampana jos hän
asettaa itselleen joitakin rajoituksia. Aivan toisin on yksinkertaisesti
ja nationalisesti ajattelevan henkilön laita... Maailmanjärjestys ei ole
mikään pakottavan ahdas paita, joka ihmisen on vedettävä ylleen
saadakseen hyväksymisemme. Ei, se on aivan muuta. Se on suurenmoinen
järjestelmä, joka turvaa ihmiskunnan sekä kaikkien muiden
sivilisaatioiden aseman ja puolustaa niitä."
Olemme selvästi todenneet tässä kirjassa, että uusi maailmanjärjestys ei
ole suurenmoinen järjestelmä, joten em. viestit eivät ole peräisin
avaruusolennoilta vaan demoneilta. Samat viestit opettivat taas
jälleensyntymistä sekä kehoittivat harjoittamaan joogaa ja
itsehypnoosia. Lisäksi viestit mainitsivat, että Venuksella, Marsissa ja
Jupiterissa on älyllistä elämää niinkuin myös Saturnuksessa,
Uranuksessa, Neptunuksessa ja Kuussa on siirtokuntia. Kaikenlaista sitä
yritetään ihmisille syöttää!
Sen sijaan, että ihmiset jäävät väittelemään, onko ufoja olemassa vai
ei, tulee meidän keskittyä kysymykseen MISTÄ ufot ovat peräisin.
Todistusaineistoa on olemassa tarpeeksi osoittaen, että jotain on
tekeillä. Ufojen demoniseen alkuperään viittaa viestien sisällön lisäksi
monien kontaktihenkilöiden maininta pahan läsnäolon tunteesta.
Kontaktihenkilöt ovat saaneet samanlaisia sairauksia (esim.
mielisairauksia) kuin spiritismin kanssa tekemisissä olleet henkilöt. On
perustettu jopa ufojen nähneiden kriisikeskuksia. Okkultismissa syvällä
olleiden henkilöiden on todettu pystyvän myös aineellistamaan esineitä
aivan tyhjästä. Näin ollen ei ole mahdotonta, että ufo olisi
sielunvihollisesta lähtöisin oleva aineellistuma.
Mutta kuinka voimme ymmärtää huippusalaiset raportit, joiden mukaan
haaksirikkoutuneita ufoja olisi otettu talteen ja mukana olleita
kuolleita humanoideja olisi pistetty syväjäähän? Luvun kuusi alussa
käsittelin salaista raporttia Iron Mountainilta, joka pohti erilaisten
uhkatekijöiden luomista ja kehittämistä. Yksi noista uhkatekijöistä oli
ufot. Uudessa maailmanjärjestyksessä mukana olevat ovat mitä ilmeisemmin
keksineet tarinan ufon haaksirikosta, jonka sitten jokin tiedotusväline
"vuotaa" huippusalaisena raporttina. Ihmisille uskotellaan, että
ihmiskunta ei ole vielä valmis paljastavaan sokkiin, joten mitään
konkreettista todistusta haaksirikosta ei näytetä. Vuoto saa monissa
ihmisissä aikaan pelkoa, että avaruusolennot saattavat valloittaa maailman.
Todenperäistä sanomaa ufoista voit lukea Basil Tysonin kirjasta "Ufot,
taivaallinen arvoitus", tai kuunnella kasetilta: "Ufouskovat,
okkultistinen evankeliumi ja voittoisa Kristus". Molempia voit tilata
osoitteesta Kuva ja Sana, PL 86, 00381 Helsinki, puh. 90-554448.
KOSMINEN SALALIITTO?
Ufohavainnot ovat tosiaan lisääntyneet viimeisten 30 vuoden aikana.
Monet reittilentokoneiden lentäjät ovat raportoineet nähneensä ufoja.
Ufoista on otettu lukuisia valokuvia, eikä voida olettaa, että ne kaikki
olisivat väärennettyjä. Voivatko tosiaan kaikki havainnot olla
ainoastaan henkimaailman ilmiöitä?
Stan Deyo muutti Yhdysvalloista Australiaan vuonna 1972. Hän oli saanut
koulutuksensa USA:n ilmavoimissa ja oli ollut jossain määrin mukana
USA:n vastapainovoimatutkimuksissa. Jonkin aikaa Australiaan
saapumisensa jälkeen Deyo joutui Melbournen kaupungissa eri
viranomaisten mielenkiinnon kohteeksi koskien hänen tietojaan ufoista.
Hänen asuntoonsa murtauduttiin, mutta mihinkään ei koskettu. Myöhemmin
Deyo sai selville, että CIA oli mukana kuvioissa. Hän joutui tarkkailun
kohteeksi, koska oli päästänyt julkisuuteen tietoja salassapidetystä
ufoteknologiasta. Vähitellen hänestä alkoi tuntua, että hänen henkensä
oli vaarassa. Sen johdosta Stan Deyo päätti tehdä katoamistempun.
Deyo palasi takaisin ihmisten ilmoille noin vuoden kuluttua Perthin
kaupungissa. Hän ymmärsi, että paras henkivakuutus oli tehdä asiasta
julkinen. Deyo toi asiansa julkisuuteen radio- ja televisio-ohjelmien
välityksellä. Myöhemmin hän kirjoitti kirjan "The Cosmic Conspiracy"

(Kosminen salaliitto), jossa hän paljastaa kasan todistusaineistoa
väittämälleen: ihminen on kehittänyt lentävän lautasen jo 1950-luvulla!
Stan Deyo siteeraa kirjassaan 1950-luvun puolivälin jälkeen ilmestyneitä
lukuisia lähinnä amerikkalaisia lehtikirjoituksia, jotka kertovat
sähköistä painovoimaa koskevan tutkimuksen olevan jo hyvin pitkällä.
Mukana tutkimuksissa olivat monet yritykset jokaisessa suuremmassa
maassa. Deyo kertoo myös jo vuonna 1957 ilmestyneestä Donald Keyhoen
kirjasta "The Flying Saucer Conspiracy" (Lentävän lautasen salaliitto),
joka paljastaa mm. lentokoneiden ja sähkölaitteiden valmistaja William
P. Learin kertoneen lehdistölle, että lentävät lautaset ovat
todellisuutta. Vaikka tutkimustyö oli hyvin innokasta ja laajaa,
lehtiartikkelit aiheesta katosivat 1960-luvun alkuun mennessä.
Julkisuuteen ei ilmestynyt mitään selityksiä koskien sähköisen
painovoimatutkimuksen mahdollisia erehdyksiä. Aihe jäi oudolla tavalla
kokonaan unohduksiin.
Martin Caidin kirjoitti vuonna 1972 tieteisromaanin "The Mendelov
Conspiracy", joka ertoo salajuonesta maailman hallitsemiseksi. Kirjassa
eräs sanomalehtimies kirjoitti lehteen kolme artikkelia
vastapainovoimasta, ufoista ja sähköisistä painovoimista, jonka jälkeen
hän sai potkut. Kirjan ufot oli rakennettu saman periaatteen mukaan kuin
Stan Deyon tuntema nykyinen ufoteknologia. Deyon mukaan Caidin kirjan
tapahtumat, henkilöt ja lentokonefirmat olivat kaikki todellisuutta vain nimet oli muutettu, nekin niin, että niistä sai selvän. Martin
Caidin on kirjoittanut kuusi muuta kirjaa, jotka kaikki menevät hyvin
kaupaksi. Ainoastaan "The Mendelov Conspiracy" on otettu pois myynnistä
tai tehty erittäin vaikeasti saatavaksi.
Keskellä Australiaa sijaitsee yhteistä avaruuspuolustusta tutkiva laitos
lempinimeltään "Pine Gap". Se on hyvin salainen Yhdysvaltojen
hallituksen rahoittama tukikohta. Australialainen sanomalehti "Nation
Review" kirjoitti 17-23.5.1974: "USA on tehnyt jatkuvaa
elektromagneettista käyttövoimaa koskevaa tutkimustyötä Pine Gapissä sen
perustamisesta vuonna 1966 lähtien... Turvatekijöihin salaisuuksien
pitämiseksi kuuluu myös hypnoottiset ja jälkihypnoottiset avaimet, jotka
henkilökunnan täytyy ottaa vastaan ennen projektiin hyväksymistä."
Lukuisten silminnäkijöiden mukaan Pine Gapin lentokentille on rahdattu
sotilaslentokuljetuksina valkoisia noin kymmenen metrin läpimittaisia
levyjä, joissa on ollut USA:n ilmavoimien merkintä. Laitoksen
tietokoneiden valmistaja sattuu olemaan IBM, jonka osakkeista
Rockefellerit omistavat huomattavan osan.
Stan Deyo esittää kirjassaan myös tarkkoja matemaattisia ja geometrisia
piirroksia ufojen toimintaperiaatteista. Lisäksi hän paljastaa uutta
maailmanjärjestystä ajavia ryhmittymiä ja kuinka kaikki sopii yhteen
Raamatun profetioiden kanssa. Hänen kirjansa on paljastava. Olisivatko
maailmanhallitusta ajavat ryhmittymät tosiaan onnistuneet salaamaan
tällaisen mullistavan keksinnön? Deyoa ei voi ainakaan syyttää
valehtelusta, koska hän on uudestisyntynyt kristitty. Saattaa hyvinkin
olla mahdollista, että tulevaisuudessa ufo laskeutuu kaikkien maailman
tiedotusvälineiden eteen kehoittaen ihmiskuntaa yhdentymään ongelmien
ratkaisemiseksi. Ufot voivat myös luoda uhkakuvan, jonka edessä maailman
on yhdistyttävä yhteisen vihollisen torjumiseksi.

11. SALATTUJA TOTUUKSIA
"Te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi."
(Joh. 8:32)
TIEDE JA MEDIA LUOJAAMME VASTAAN
Kun päätiedotusvälineet ovat enemmän tai vähemmän maailman valtaeliitin
hallussa, on niiden välittämä informaatio sellaista, joka sopii sen
päämääriin ja maailmankuvaan. On myös todistettu, että meidän mieliimme
vaikutetaan tietämättämme erilaisin televisiosarjoin ja uutiskuvin. Ns.
virallinen näkemys eri asioista ei siis välttämättä olekaan oikein.

Onkin syytä tarkastella asioita, joista tiedotusvälineet mielellään
vaikenevat.
Vuonna 1948, samana vuonna kun Israelin valtio perustettiin, sattui
Turkissa kolme maanjäristystä. Niiden seurauksena paljastui Araratin
vuoristosta suuri alus, jonka pituuden kyynärinä on todettu olevan
täsmälleen sama kuin Raamatun I Mooseksen kirjassa mainitun Nooan arkin
pituus. "Niin arkki pysähtyi seitsemäntenä kuukautena, kuukauden
seitsemäntenätoista päivänä, Araratin vuorille" (I Moos. 8:4). Nooan
arkki on löydetty! Se on löydetty juuri sieltä, minne Raamattu sanoo sen
joutuneen. Ei voida olettaa, että joku olisi soutanut arkin vuoristoon,
joten sen on täytynyt joutua sinne vedenpaisumuksen yhteydessä. Arkki on
parhaillaan tutkimuksen kohteena. Paikalle on kuitenkin vapaa pääsy ja
arkki mainitaan myös Turkin virallisessa turistikartassa.
Löytö on varsin kiusallinen ihmiskunnalle ja siksi vain harva
tiedotusväline on raportoinut asiasta. Nooan arkin löytyminen todistaa,
että Vanhan Testamentin ensimmäinen kirja on totta. Tutkittuamme pedon
merkkiä totesimme, että Ilmestyskirja, joka on Raamatun viimeinen kirja,
on totta. Voimme vetää johtopäätöksen, että kaikki siltä väliltä on myös
totta. Nooan arkista on tehty kasetti, jossa asiantuntijoina ovat Seppo
Tuominen ja tiedetoimittaja Pertti Jotuni. Kasettia voi tilata Kuvasta
ja Sanasta puh. 90-554448.
Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo myös, että Jumala loi taivaan ja
maan, kasvit ja eläimet, miehen ja naisen. Nykyinen kaikkiviisas
tieteemme kuitenkin uskottelee meille, että maailma syntyi suuressa
alkuräjähdyksessä. Samoin tiede opettaa, että ihminen on alkujaan
lähtöisin limamöykystä, joka vuosimiljardien saatossa on kehittynyt
apinaksi ja siitä edelleen ihmiseksi. Sanon kuitenkin sinulle, kuten
lukuisat tutkijat ja tiedemiehet: puppua! Monet tiedemiehet eivät
uskalla sanoa totuutta julkisesti paikkansa menettämisen pelossa.
Luonnontieteilijät sanovat, että maailmankaikkeus ja ihminen ovat
sattumien tuloksia. Kuuluisa tähtitieteilijä Sir Fred Hoyle kysyy Paul
Littlen kirjassa "Tiedä miksi uskot": "Mikä on todennäköisyys, kun
pyörremyrsky on riehunut romukopassa, jossa on kaikki 747-koneen osat,
että niistä sattumalta syntyy lentokone, joka on valmis lähtöön?" Hoyle
vastaa: "Mahdollisuudet ovat niin vähäiset, ettei niitä tarvitse ottaa
lukuun, siinäkin tapauksessa, että pyörremyrsky puhaltaisi niin monessa
romukopassa, että niistä täyttyisi koko maailmankaikkeus!" Tällaisiin
sattumiin perustuu kuitenkin kehitysoppi, jota opetetaan lapsillemme
kouluissa.
Tiede on viimeaikoina joutunut tosiasioiden eteen, joista se mielellään
vaikenee. Dinosaurusten luista on eristetty valkuaisainetta, joka
todistaa, että luiden täytyy olla alle 10.000 vuoden ikäisiä. On
läydetty myös dinosaurusten muumioita. On mahdotonta, että ne olisivat
eläneet 100 miljoonaa vuotta sitten. Ihmisen evoluution sanotaan
alkaneen 20-30 miljoonaa vuotta sitten. Varsin yksinkertaisella
tietokonelaskelmalla voidaan osoittaa, että maailman pitäisi olla siinä
tapauksessa täynnä ihmisiä ja heidän luitansa vaikka sodat, sairaudet
jne. otettaisiinkin laskuissa huomioon.
Trevor Norman ja Barry Setterfield Flindersin yliopistosta
Etelä-Australiasta vavisuttivat tiedemaailmaa valonnopeutta koskevalla
tutkimuksellaan. Lähteinään tilastolliset tutkimukset he esittivät
painavan todistusaineiston siitä, että valonnopeus ei ole vakio.
Valonnopeus on itseasiassa hidastunut huomattavasti. Normanin ja
Setterfieldin matemaattisten laskelmien mukaan maailmankaikkeuden ikä
vuonna 1958 oli vain 6083 vuotta! Valonnopeus vaikuttaa myös suoraan
radioaktiiviseen iänmääritykseen. Koska valonnopeus ei olekaan vakio, ei
evoluutioteorian kannattajien markkinoima maailmankaikkeuden ikää
osoittava radioaktiivinen iänmääritys pidä myöskään paikkaansa.
Maapallon magneettikentän heikkeneminen osoittaa maapallon iäksi vain
muutama tuhat vuotta. Maapallon ja maailmankaikkeuden nuorta ikää
todistavat lisäksi mm. maan ja siitä etääntyvän kuun välimatka, kuupölyn
syvyys, maapallon muoto koskien sen pyörimistä sekä vähitellen
kutistuvan auringon koko.

Ihminen haluaa teorioillaan osoittaa olevansa riippumaton Luojastaan.
Vasta tosipaikan tullessa eteen hän saattaa luopua itsekkyydestään. Myös
evoluutioteorian oppi-isä Charles Darwin myönsi kuolinvuoteellaan
olleensa väärässä kääntyen todellisen Luojamme Raamatun Jumalan puoleen.
Aihetta valaisee Pekka Reinikaisen kirja "Unohdettu Genesis" sekä Kuvan
ja Sanan kasetti "Dinosaurusten jalanjäljissä". Kirja "Darwin on Trial"
(Darwin kuulusteltavana), jonka on kirjoittanut Kalifornian yliopiston
lakitieteiden professori Phillip Johnson, todistaa, että on olemassa
suunnaton salaitu estäen kehitysoppia vastustavan tieteellisen
todistusaineiston julkitulon.
Muutama vuosi sitten Aamulehden ulkomaanosastolla oli pieni uutinen
alpeilta löydetystä ruumiista, joka tutkijoiden mukaan oli tuhansia
vuosia vanha mutta kuitenkin hyvin säilynyt. Vähän myöhemmin eräs nainen
tunnisti ruumiin pari vuotta aikaisemmin alpeille kadonneeksi isäkseen...
ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT
Raamatun ainutlaatuisuutta osoittaa, että se tietää tulevaisuuden. Vanha
Testamentti ennusti tarkasti Jeesuksesta ja Hänen
ristiinnaulitsemisestaan. Raamattu kuvaa myös, minkälainen maailma on
ennen Jeesuksen toista tulemusta. Paavali kehoittaa meitä valvomaan,
ettei Herran päivä eli Jeesuksen toinen tuleminen yllättäisi meitä (I
Tess. 5:2-7). Olemmekin jo käyneet läpi ennustukset pedon merkistä ja
Euroopan Unionista. Tutkikaamme myös muita merkkejä, joista jokainen voi
päätellä, että elämme tosiaan ainutlaatuista aikaa maailman historiassa.
1. Väärien profeettojen ja kristuksien ilmestyminen. "Katsokaa, ettei
kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: "Minä
olen Kristus", ja he eksyttävät monta" (Matt. 24:4-5). Tiedotusvälineet
ovat viime aikoina tosiaan kertoneet erilaisista uskonlahkoista, jotka
ovat odottaneet maailmanloppua Jeesuksena esiintyvän johtajansa
johdolla. Yhdysvalloissa on äskettäin jopa kirjoitettu kirja, jonka
mukaan Elvis Presley ja Jeesus saattoivat olla yksi ja sama henkilö.
Tällaiset tapaukset saattavat ihmiset helposti harhaluuloon, ettei
Jeesus tule takaisin. On laskettu, että tällä hetkellä elää tuhat
henkilöä, jotka väittävät olevansa Jeesus! Raamattu sanoo selvästi, että
Jeesus tulee takaisin laittoman eli antikristuksen jälkeen tuhoten tämän
samalla (II Tess. 2:8). Samoin Jeesus tulee taivaasta eikä maan päältä
ihmisen muodossa (Matt. 24:30). On turha asettaa mitään päivämääriä
(kuten esim. Jehovan todistajat ovat tehneet) Jeesuksen takaisintulolle.
Sitä päivää ei tiedä edes Jeesus itse, vaan ainoastaan Jumala tietää sen
(Matt. 24:36).
2. Sotien, nälänhädän ja maanjäristyksien lisääntyminen. "Sillä kansa
nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää
ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin" (Matt. 24:7). Maanjäristyksien
lisääntyminen ei johdu vain mittauslaitteiden kehittymisestä. Tuhoisia
maanjäristyksiä esiintyy yhä useammin.
3. Viikunapuuvertaus (Matt. 24:32-34). Jumala on käyttänyt Vanhassa
Testamentissa Israelista vertausta viikunat tai viikunapuu (esim. Hoos.
9:10). Israelin valtio perustettiin vuonna 1948. Se sukupolvi ei katoa,
ennenkuin kaikki Matteuksen Evankeliumin 24. luvussa mainitut asiat ovat
tapahtuneet. Kuulumme kaikki juuri tuohon sukupolveen!
4. Juutalaisten paluu takaisin omaan maahansa. "Sentähden, katso,
päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin
Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta', vaan: "Niin
totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset
pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät
karkoittanut". Ja niin he saavat asua omassa maassansa." (Jer. 23:7-8).
Juutalaiset saivat vuonna 1948 lopulta kotimaansa takaisin asuttuaan eri
kansojen seassa 1900 vuoden ajan. Ja tuo muuttoliike kiihtyy päivä päivältä.
5. Israelista suuri hedelmien viejä. "Tulevina aikoina juurtuu
Jaakob, Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maanpiirin hedelmällänsä"
(Jes. 27:6). Israelin muuttumista puutarhaksi kuvaa myös Hesekiel
36:33-35. myös täällä Suomessa olemme saaneet ostaa kaupoista
israelilaisia hedelmiä.
6. Jeesuksen toisen tulemuksen ja Jumalan luomistyön kieltäminen. Nuo
juuri nyt voimakkaasti vallalla olevat käsitykset on ennustettu selvästi
Pietarin toisessa kirjeessä 3:3-6.
7. Kääntyminen spiritismiin ja muihin uuden ajan okkulttisiin

toimintoihin. "Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina
moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien
oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto
on poltinraudalla merkitty" (I Tim. 4:1-2). Tällä hetkellä maailmalla
vallitsee oikea salatieteiden ja taikauskon vyöry. Esimerkiksi
ranskalaiset käyttävät erilaisiin salatieteisiin kuten horoskooppeihin,
meedioihin ja tietäjäpalveluihin enemmän varoja vuodessa kuin
Yhdysvallat käyttää avaruustutkimusohjelmaansa.
8. Luopuminen Raamatun totuudesta. "Sillä se päivä ei tule, ennenkuin
luopumus ensin tapahtuu..." (II Tess. 2:3). "Sillä aika tulee, jolloin
he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan
korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntyvät taruihin" (II
Tim. 4:3-4). Luopuminen näkyy kaikkialla. Jälleensyntymistä yritetään
sovittaa Raamattuun, jopa kirkon miehet hyväksyvät homoseksualismin jne.
Sanokoot tutkijat mitä hyvänsä, mutta ihmisiä on päässyt
homoseksualismista eroon syntymällä uudestaan eli tulemalla uskoon.
9. Herran temppelin uudelleen rakentaminen Jerusalemissa. Vaikka
rakentamista ei ole vielä aloitettu, Raamattu sanoo, että se tullaan
rakentamaan (Miika 4:1-2, II Tess. 2:4). Israelissa on temppelin
rakentamista vaativia ryhmiä, joten rakennustyöt saattavat alkaa milloin
tahansa.
10. Ihmisten henkinen ja moraalinen rappeutuminen. "Mutta tiedä se,
että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat
silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia,
vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän
vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin
Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät
sen voiman" (II Tim. 3:1-5).
11. Tekninen kehitys. Naahum 2:3-4 osoittaa, että Herran
"varustautumispäivänä" on olemassa moottoriajoneuvoja. Ilmestyskirjan
11:9 ja 13:3 tapahtumat edellyttävät television olemassaoloa. Pedon
merkki (Ilm. 13:16-17) toimii ymmärrettävästi vain tietokoneiden
aikakaudella.
12. Tilanteemme Jumalan aikataulussa.
Aatamista Kristukseen noin 4000 vuotta
Kristuksesta nykypäivään 1994 vuotta
yhteensä: 5994 vuotta
"Yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta
niinkuin yksi päivä" (II Piet. 3:8), eli Jumalan aikataulussa olemme
melkein kuudennen päivän lopussa. On ilmeistä, että seitsemännen päivän
eli seuraavat tuhat vuotta hallitsee Jeesus omiensa kanssa (Ilm. 20:4)
Raamattu ei tosiaankaan ole vain kirja muiden uskonnollisten kirjojen
joukossa. Venäläinen matemaatikko tri Ivan Panin käytti
lukumääräjärjestelmää tutkiessaan Raamatun alkuperäisiä tekstejä. Hän
totesi Raamatun jumalallisen aitouden. Tri Panin esitti löytönsä Nobelin
säätiölle, joka ei pystynyt osoittamaan tutkimusta virheelliseksi.
Raamattu on kannesta kanteen Jumalan sinetöimä!
VÄLÄHDYS IKUISUUTTA
Uusiseelantilainen Ian McCormack sukeltaessaan Intian valtameressä
sijaitsevan Mauritiuksen saaren vesillä joutui hyvin myrkyllisten
maneettien pistämäksi. Maneetit ovat meduusojen näköisiä
polttiaiseläimiä. Alkoi kilpajuoksu kuolemaa vastaan. Hän sai rannalta
kyydin sairaalaa kohti, mutta kuljettaja heitti hänet ulos kesken
matkan, koska hänellä ei ollut rahaa matkan maksamiseen.- Myrkky alkoi
halvaannuttaa häntä. Hän yritti epätoivoisesti saada uutta kyytiä, mutta
ihmiset luulivat hänen olevan huumausaineiden vaikutuksen alainen.
McCormack pääsi lopulta sairasautoon, jossa hänen kuntonsa huononi
edelleen. Hän tunsi, kuinka kuolema myrkyn muodossa hiipi hänen
jalkojaan ylös. Hän rukoili sielunsa puolesta pelastumisrukouksen. Hän
tuli viime hetkillään uskoon.
Sairaalassa hoitajat eivät saaneet vastamyrkkyä hänen verenkiertoonsa,
koska hänen verisuonensa olivat luhistumassa myrkyn vaikutuksesta.
McCormack halvaantui kokonaan menettäen myös puhekykynsä. Sitten hän
huomasi olevansa jossain pimeässä. Kun hän yritti koskea kehoaan, hän ei

tuntenut sitä. Hänestä oli tullut henki. Hän totesi joutuneensa
tuonelaan tai helvettiin, jossa oli myös muita henkiä. Se oli
hirvittävin paikka, missä hän oli koskaan ollut. Hän kysyi Jumalalta
syytä olinpaikkaansa - olihan hän rukoillut ennen kuolemaansa. Silloin
valo nosti hänet ylös taivaaseen, jonne johti kapea portti. Hän koki
siellä uskomattoman rauhan, valon ja ilon. Mitkään maanpäälliset
kokemukset eivät vetäneet vertoja sille. Nyt hän oli lopulta löytänyt
elämän totuuden. Hän tunsi olevansa arvoton siihen rakkauden vyöryyn,
mihin Jumala hänet upotti. McMormack halusi nähdä Jumalan kasvoista
kasvoihin. Silloin Jeesus ilmestyi hänelle. Jeesys kysyi, halusiko hän
mennä takaisin. Taivaan vihreät laitumet olivat vastustamattomat, mutta
hän päätti palata takaisin äitinsä takia.
Ajattelet ehkä, että myrkyn vaikutuksesta Ian McCormack kuvitteli
kaiken. Mutta siinä tapauksessa mikä pelasti hänet? Kyseinen maneetti on
maailman toiseksi myrkyllisin eläin. Yhden maneetin pistos tappaa
ihmisen viidessätoista minuutissa. McCormackia, joka oli aina ollut
allerginen pistoksille, pisti viisi maneettia. Kun hän avasi silmänsä
sairaalassa, olivat lääkärit juuri aikeissa viedä hänet
ruumishuoneeseen... Ian McCormack kertoo kokemuksensa videolla "A
Glimpse of Eternity" (Välähdys ikuisuutta), jota voi tilata osoitteesta:
Hamilton Assembly of God, 950 Victoria Street, Hamilton, New Zealand.
Videon hinta on 20 + 8 NZ-dollaria postikuluineen. McCormackin tapaus ei
kuitenkaan ole ainutkertainen. On olemassa myös muita tapauksia, jotka
vahvistavat hänen kertomuksensa.
Kaikki automaattikirjoituksen tai spiritismin avulla saadut viestit
kieltävät helvetin olemassaolon tai eivät puhu siitä mitään. Se on
ymmärrettävää, kun tiedämme näiden viestien alkuperän. Helvetin
olemassaolo on kuitenkin Raamatullinen totuus. Sinne on monta tietä,
yksi tie on ottaa pedon merkki käteen tai otsaan (Ilm. 14:9-11). Miksi
Jumala sitten sallii helvetin ja saatanan olemassaolon - onhan Hän
rakkauden Jumala? Sen tähden, että Jumala ei tehnyt meistä robotteja,
vaan Hän antoi meille vapaan tahdon. Me saamme itse tehdä valinnan hyvän
ja pahan välillä, hänen Poikansa ja muun välillä.

12. RATKAISU
"Vielä vähän aikaa valkeus on teidän
kuin teillä valkeus on, ettei pimeys
pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin
valkeus on, uskokaa valkeuteen, että
(Joh. 12:35-36)

kanssanne. Vaeltakaa, niin kauan
saisi teitä valtaansa. Joka
hän menee. Niin kauan kuin teillä
te valkeuden lapsiksi tulisitte."

MAAILMA ODOTTAA JOHTAJAA
Ihmiset ovat yrittäneet yhdistää tätä maailmaa jo aikojen alussa
rakentaessaan Baabelin kaupunkia ja tornia (I Moos. 11:4-9): "Ja Herra
sanoi: 'Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja
tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta
mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme
siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä'."
Jumala ei pitänyt kansojen yhdentymisestä ja siksi hän sekoitti ihmisten
kielet ja hajoitti kansat. Jumala sanoi, että se oli ensimmäinen yritys.
Se viittaa siihen, että toinen yritys on tulossa. Parhaillaan onkin,
kuten olemme todenneet, hyvin voimakas kulissien takainen ja myös avoin
yhdentymispyrkimys. Jumala tulee puuttumaan siihenkin niinkuin Baabelin
rakentamiseen.
Kun maailman ongelmat vain syvenevät, on ihmiskunta pian valmis yhteen
ainoaan voimakkaaseen johtajaan, joka pelastaa maapallon tuholta. Paul
Henri Spaak, joka on toiminut Belgian pää- ja ulkoministerinä, NATO:n
pääsihteerinä ja Euroopan neuvoston puheenjohtajana, on sanonut:
"Lähettäkää meille mies, johon kaikki ihmiset uskovat, ja olkoon hän
jumala tai perkele, me otamme hänet vastaan." Rooman klubin perustaja,
bilderbergiläinen Aurelio Peccei on pukenut saman hieman toisenlaiseen
muotoon (Calgary Albertan -lehti 18.4.1980): "Karismaattinen johtaja

olisi maailman ainoa pelastus sosiaaliselta ja taloudelliselta
mullistukselta, joka uhkaa tuhota sivistyneen maailman." Vapaamuurari
Manly P. Hall vuonna 1972 julkaistussa kirjassaan "The Secret Destiny of
America" (Amerikan salainen kohtalo) kutsuu maailman johtajaa
kuninkaaksi: "Kuningas polveutui jumalallisesta rodusta eli hän kuului
Valaistuneiden Järjestykseen."
On hyvin sinisilmäistä kuvitella maailmanhallitusta ilman johtajaa.
Millaiseksi luulisit tuon johtajan osoittautuvan? On syytä ajatella
englantilaisen lordi Actonin toteamusta vuodelta 1887: "Valta turmelee;
täydellinen valta turmelee täydellisesti." Kun Adolf Hitler nousi
aikoinaan Saksan johtoon, hän ei ottanut Saksaa, vaan ihmiset antoivat
sen hänelle. Tuolloin taloudelliset ja poliittiset olosuhteet olivat
hyvin samankaltaiset kuin tänään. Uusi maailmanjärjestys tulee olemaan
totalitaarinen. Tri R.J. Rummel on osoittanut, että totalitaariset
hallitukset tällä vuosisadalla ovat olleet monta kertaa kuolettavampia
kuin sodat. Voimme siis odottaa diktaattoria tulevan maailmanhallituksen
johtoon. Hän ei kuitenkaan pääse sinne sodanlietsojana vaan rauhanmiehenä.
Myös ns. Uuden aikakauden-liike odottaa messiasta maailmaan. uuden
aikakauden eli New Agen kannattajat ovat alituisesti kasvava ryhmä
Luukanen-Kilden kaltaisia ufouskovia, itämaisten uskontojen kannattajia
ja spiritismiin sekä muuhun okkulttismiin uskovia. Heidän johtajansa
tulee viemään tämän maailman uuteen aikaan, jossa ihmiset ovat
henkisesti kasvaneet uuteen avoimeen ajatteluun - ajatteluun, joka
hyväksyy kaiken muun, paitsi Raamattuun perustuvan kristinuskon.
Tuo tuleva suuri maailmanjohtaja on kuitenkin antikristus, josta
Raamattu käyttää myös nimityksiä laitos, kadotuksen lapsi ja peto.
Monien Raamatun tuntijoiden mukaan hän astuu maailman näyttämölle
vahvistamalla Lähi-idän maiden rauhansopimuksen seitsemäksi vuodeksi
(Daniel 9:27 sanoo yksi vuosiviikko, joka tulee hebreankielisestä
sanasta "Heptad" tarkoittaen seitsemää vuotta). On hyvin
mielenkiintoista, että Henry Kissinger mainitsi 2.11.1988 "Jerusalem
Post" -lehdessä mahdollisesta "5-10" tai "5-7 vuoden" rauhansopimuksesta
Lähi-idässä Israelin ja arabivaltioiden välillä!
Antikristus nousee maailman näyttämölle suurena johtajana tuoden rauhan
kaikkialle. Hän nousee Euroopan Unionin johtajaksi ja sen jälkeen koko
maailman johtajaksi. Euroopan komission puheenjohtaja Jacques Delors
odottaa jo miestä Euroopan johtoon. "Evening Standard, Palmerston North"
-lehti kirjoitti 8.12.1993: "Delors avaa takaovea europresidentille. Ei
ole syytä sivuuttaa hänen suunnitelmiaan vaaleilla valitusta Euroopan
presidentistä, joka olisi suurempi arvoisempi kuin EY-jäsenvaltioiden
pääministerit ja presidentit."
Ihmiset ottavat antikristuksen vastaan suurena pelastajana (Joh. 5:43).
Juuri uusi maailmanjärjestys luo hänelle tien päästä maailman
valtiaaksi. Uusi maailmanjärjestys ei ole vain päähänpisto, jonka
hyväksi ihmiset uhraavat koko elämäntyönsä näkemättä kuitenkaan sen
toteutumista. Kysymys on selvästi hengellinen. Sielunvihollinen saa
ihmisen työskentelemään tuon mielettömältä näyttävän operaation hyväksi.
Mukana on myös ihmisen luontainen himo rahaan. Kun rajat häviävät,
voitot ja valta vain kasvavat. Kukaan ei välitä Jumalan sanoista: "Ja
hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea
maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa
rajat (Apt. 17:26)."
Raamatun mukaan antikristus tulee peruuttamaan solmimansa
rauhansopimuksen kolmen ja puolen vuoden kuluttua, jonka jälkeen hän
aiheuttaa kristittyjen ja juutalaisten vainoa ja sotia, joita maailma ei
ole ennen kokenut. Tuota aikaa kutsutaan vaivanajaksi, jolloin on myös
suuria luonnonmullistuksia ja nälänhätää. Jossain vaiheessa antikristus
saa myös ihmiset ottamaan mikrosirun oikeaan käteen tai otsaan ostamista
ja myymistä varten. Hänellä tulee olemaan yliluonnollisia kykyjä
eksyttäen ihmiset. Hän tulee myös vaatimaan, että ihmiset palvovat häntä.
Monet uskovat, että antikristus on elossa tänään odottaen sopivaa hetkeä
ilmestymiselleen. Sen tähden maailmassa on käynnissä voimakas kulissien
takainen operaatio, jota Raamattu kutsuu laittomuuden salaisuudeksi:

"Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee
tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy
tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja
tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä" (II Tess. 2:7-8). Jeesus Kristus
tulee puuttumaan asioiden kulkuun kuten myös kuningas Nebukadnessarin
uni osoitti. Kohtalomme riippuu omasta valinnastamme.
ELINTÄRKEÄ VALINTA
"Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen
ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ensin;
sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne,
temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin;
ja niin me saamme aina olla Herran kanssa" (I Tess. 4:16-17).
Kysymyksessä on Herran tempaus, jolloin Jeesus saapuu noutamaan omansa
turvaan edellä mainitun seitsemän vuoden ajanjakson alussa tai
puolivälissä. Jeesus on itse sanonut koskien tempausta sekä ihmisten
ajattelemattomuutta näinä aikoina: "Sillä niinkuin oli Nooan päivinä,
niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä
päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat,
aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet,
ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen
Pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan
talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä;
toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette
tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee" (Matt. 24:37-42).
Suunnaton määrä ihmisiä tulee yhtäkkiä katoamaan kaikkialla maailmassa.
Syntyy kaaosta ajoneuvojen menettäessä kuljettajansa ja epätoivoa
aviopuolisoiden menettäessä toisensa. Tempauksesta saatetaan syyttää
ufoja, jotka ehkä viestittävätkin järkeenkäyvän selityksen. Mutta
kuulostaako tämä kaikki liian mielikuvitukselliselta ja uskomattomalta?
Tiedemiehet ovat tällä vuosisadalla tehneet uskomattomia keksintöjä
kuten lähettäneet ihmisen kuuhun. Okkultistit kuten Rauni-Leena
Luukanen-Kilde pystyvät poistumaan ruumiistaan ja matkustamaan
kaukaisiin paikkoihin demonien avulla. Jumalalle, joka on kaiken Luoja,
on tempaus pikku juttu. Hänelle on kaikki mahdollista.
Myös uutta aikakautta edustavat kirjailijat ovat ennustaneet tempauksen
väittäen sen olevan avaruusolentojen aikaansaama. Ruth Montgomery
kirjoittaa kirjassaan "Aliens Among Us" (Muukalaisia joukossamme):
"Vaikka useimmat maan asukkaat menettävät fyysisen elämänsä maapallon
siirtyessä akselillaan tämän vuosisadan lopussa, linnunradan laivueet
tulevat evakuoimaan suuren määrän valaistuneita ja palauttamaan heidät
myöhemmin takaisin maapallolle." On tosiaan hämmästyttävää, että
okkultismin takana oleva demoninen henkimaailma esittää jo etukäteen
selityksen tulevalle Herran tempaukselle!
Oletko sinä valmis Herran tempaukseen? Oletko sataprosenttisen varma,
että pääset jonakin päivänä taivaaseen? Taivaaseen on vain yksi tie:
Jeesus Kristus! Se ei ole mikään humanoidi, Buddha tai jälleensyntymistä
opettava henki. "Jeesus sanoi hänelle: 'Minä olen tie ja totuus ja
elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani'" (Joh.
14:6). Sinun täytyy syntyä uudesti päästäksesi taivaaseen ja ollaksesi
mukana tempauksessa. "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei
synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.
3:3). Uudestisyntyminen tarkoittaa sitä, että pyydät rukouksessa
Jeesukselta syntejäsi anteeksi ja pyydät Häntä tulemaan sinun elämäsi
herraksi.
Kuuluminen luterilaiseen kirkkoon tai johonkin muuhun seurakuntaan ei
pelasta sinua. Sinua ei pelasta myöskään lapsikaste, konfirmaatio tai
papin rukous hautajaisissa. "Teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä"
(Joh. 3:7). Nuo eivät olleet ihmisen vaan Jeesuksen sanoja. Kumman sanaa
sinä pidät luotettavampana, Jeesuksen vai jonkun papin tai instituution?
Jeesus ei ole mikään uskonto, Hän on elävä Jumala. Sanat usko ja
uskonnollisuus ovat sekoittavan lähellä toisiaan suomenkielessä.
Uskonnollisuus on peräisin sanasta, joka tarkoittaa sitoa. Usko
Jeesukseen vapauttaa. Jeesus ei odota sinulta mitään uskonnollisia
rituaaleja kuten messuja tai näennäisiä kirkossa käyntejä. Hän haluaa,

että sinä uskot Häneen ja muodostat henkilökohtaisen suhteen Hänen
kanssaan. Hän rakastaa sinua.
Sinulle on ehkä opetettu, että ei voi olla vain yhtä totuutta, vaan
kaikki uskonnot vievät saman Jumalan luo. Eri uskontojen käsitykset
keskeisistä asioista ovat kuitenkin hyvin ristiriitaisia tai jopa
toistensa vastakohtia. Idässä palvellaan jumalina myös esim. patsaita,
lehmiä ja jopa hiiriä. Uskotko tosiaan, että hiirien palvominen on yksi
monesta totuudesta Jumalan luo pääsemiseksi? Monet ihmiset
kyllästyttyään uskonnollisuuteen ovat ns. henkisen kasvun tiellä etsien
elämän totuuksia. Kristosofia-niminen uskonnollis-filosofinen kultti,
joka uskoo myös jälleensyntymiseen, mainosti jokin aika sitten lehdessä
yleisöesitelmää "Miksi etsimme totuutta". Pari viikkoa sen jälkeen
heillä oli toinen yleisöesitelmä: "Totuuden etsiminen". Juuri tuo
alituinen totuuksien etsiminen on tyypillistä kristosofian lisäksi
antroposofialle, teosofialle, ruusuristiläisyydelle ja kaikille, jotka
eivät tunne Jeesusta. Minä itsekin etsin aikaisemmin kunnes löysin
Jeesuksen. Nyt minun ei tarvitse enää etsiä. "Etsikää, niin te löydätte;
kolkuttakaa, niin teille avataan" (Matt. 7:7).
Nykyajan ihmisen odotetaan olevan myös suvaitsevainen. Siksi hän on
suvainnut uuden ajan okkultismin eksytykset. Siksi hän myös uskoo
jälleensyntymiseen, vaikka Raamattu sanoo: "Ihmisille on määrätty, että
heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio" (Hebr.
9:27). Jos Raamattuun uskominen on ahdasmielisyyttä, on parempi olla
ahdasmielinen kuin suvaitsevainen. Kysymys on siitä, missä vietät
ikuisuutesi. Kun kaikki maailman eri uskontojen kannattajat
ponnistelevat taivaaseen pääsemiseksi harjoittaen erilaisia rituaaleja,
pyhiinvaellusmatkoja, mietiskelyä, askeettisuutta jne., on todelliseen
taivaaseen pääsy aivan ilmainen. Sinun tulee vain ottaa vastaan
Jeesuksen sovitustyö ristillä. Se on ehkä ollut liian yksinkertaista
monelle nykyajan koulutetulle suomalaiselle. Se on kuitenkin totuus.
Herramme Jeesus Kristus kutsuu suuressa rakkaudessaan sinua nyt
rukoilemaan seuraavan rukouksen:
"Jeesus Kristus, anna minun syntini anteeksi. Minä uskon, että kuolit
ristillä syntieni tähden ja että Jumala nosti Sinut kuolleista. Pyydän
Sinua tulemaan minun sydämeeni ja olemaan minun Herrani ja Pelastajani.
Minä tunnustan Sinut nyt minun Herrakseni. Auta minua seuraamaan Sinua.
Kiitos Jeesus. Amen."
(Jos olet vapaamuurari, pyydä myös sitä anteeksi Herralta ja sanoudu
irti vapaamuurariuden hengestä ja vannomistasi valoista. Hävitä kaikki
vapaamuurariuteen liittyvät tarvikkeet.)
Onneksi olkoon! Sinä olet nyt uudestisyntynyt, uusi ihminen. Sinusta
tuli Jumalan lapsi: "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän
antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen
nimeensä" (Joh. 1:12). Puhu Jeesukselle rukouksessa päivittäin sekä lue
Raamattua aloittaen vaikkapa Johanneksen evankeliumista. Saadaksesi
opetusta sinun tulisi myös liittyä johonkin paikallisseurakuntaan, jossa
opetetaan Jumalan Sanaa kuten pelastumista, parantumista ja Pyhällä
Hengellä täyttymistä. On tärkeää, että tuo seurakunta koostuu
uudestisyntyneistä kristityistä eikä uskonnollisuuden harjoittajista.
Olet ehkä saanut sellaisen väärän mielikuvan, että kaikki muut
seurakunnat paitsi valtion kirkko ovat lahkoja. Uskonlahko on
seurakunta, joka väittää omaavansa ainoan tien pelastukseen. Se
vääristelee Raamatun tekstiä painamalla omaa Raamattuaan tai liittämällä
siihen pakollista oheismateriaalia. Uskonlahko myös painostaa siitä
eroavia jäseniä. Hyviä esimerkkejä todellisista uskonlahkoista ovat
Jehovan todistajat ja mormonit. Pysy kaukana heistä.
Tiedätkö, että nimesi on nyt kirjoitettu taivaassa elämän kirjaan, jos
annoit elämäsi Jeesukselle. (Ilm. 20:12,15, 21:27).
Kiitä ja ylistä aina siitä Herraa!
LOPPUSANAT

Nyt kun olet selvillä maailman valtaeliitin juonista, sinua eivät hämää
uutiset nopeasta talouskasvusta ja alhaisista koroista. Ne ovat vain
keinoja saada lisää ihmisiä velkaloukkuun. Jos sinulla on velkoja,
kiirehdi niiden takaisinmaksamista. Muista yksi asia: vaikka maailman
talous ajettaisiin pohjalukemiin, sinulla ei ole hätää, jos olet
uudestisyntynyt. Herra pitää huolen omistaan. "Sillä Herra ei hylkää
kansaansa eikä perintöosaansa heitä, vaan oikeus on vielä noudattava
vanhurskautta, ja kaikki oikeamieliset seuraavat sitä. Kuka nousee minun
puolelleni pahoja vastaan, kuka asettuu minun rinnalleni väärintekijöitä
vastaan?" (Ps. 94:14-16).
Nouskaamme siis Herran puolelle kaikkia juonittelijoita vastaan.
Käyttäkäämme aseena rukousta, suoraa linjaa Luojallemme. Ja ennen
kaikkea levittäkäämme sanaa, että ratkaisu maailman ongelmiin ei ole
mikään salatiede tai uskonto vaan Jeesus Kristus. Miljoonat ihmiset
todistavat ympäri maailmaa, että Jeesus elää ja toimii tänään. Hänen
takaisintulonsa on myös hyvin lähellä. Jos et vielä pyytänyt Jeesusta
tulemaan elämäsi Herraksi, harkitse seuraavaa asiaa. Jos pelkkä jäsenyys
valtion kirkossa tai jossain muussa seurakunnassa olisi tie
pelastukseen, silloin Jeesuksen sanat eivät pitäisi paikkaansa: "Menkää
ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka
vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se
portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka
sen löytävät" (Matt. 7:13-14).
Kun laittomuuden salaisuus vaikuttaa yhä voimakkaammin, on vain yksi
keino saada valoa tähän pimeään maailmaan. Se on Jeesus hänen omien
sanojensa mukaan (Joh. 8:12):
"Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa,
se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva
elämän valkeus."
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LIITTEET
[Kirjassa nämä liitteet ovat valokopioita kyseisistä lehtileikkeistä,
mutta tähän voin laittaa ainoastaan niissä olevat tekstit, kun en kuvia
käytä]
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Vaihtoehtonobelisti tuomitsi Gattin
Tukholma
Jos Gatt-sopimus tulee voimaan, se vie vähitellen elannon 600
miljoonalta intialaiselta talonpojalta. Tällainen mullistus tietää
sisällissotaa Intiassa, kertoi arvostettu intialainen tutkija Vandana
Shiva torstaina Tukholmassa. Shiva oli tullut vastaanottamaan Right
Livelihood -palkintoa, jota kutsutaan myös vaihtoehto-Nobeliksi.
Gatt-sopimus merkitsee uutta siirtymävaltaa, jonka takana ovat
Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto. Intialaiset
pienviljelijät pekotetaan ostamaan siemenviljaa teollisuusmaista, vaikka
omaa siemenviljaa voisi käyttää ilmaiseksi, Shiva sanoi.
Ruotsalaisen miljoonikon Jacob von Uexkullin perustama Right Livelihood
-palkinto keskittyy tukemaan toimintaa käytännön ratkaisujen
löytämiseksi maailmanlaajuisiin ongelmiin. Tänä vuonna palkinnon saajina
oli viisi naista meljästä maanosasta. Palkintosumma oli 1,6 miljoonaa
kruunua eli yli miljoona Suomen markkaa.
----------------------------------Aamulehti - Tiistai 25. helmikuuta 1992

USA avusti salaa Irakia Kuwaitin valtauksen alla
Los Angeles, Bagdad
Reuter
Irak sai Yhdysvalloilta 500 miljoonaa dollaria eli yli kaksi miljardia
markkaa salaista apua vain yhdeksän kuukautta ennen Kuwaitin
valloitusta, väitti Los Angeles Times -sanomalehti sunnuntaina.
Lehden mukaan presidentti George Bushin määräämän avustuksen turvin Irak
pystyi ostamaan ruokatarpeita luotolla ja saattoi käyttää
valuuttavarojaan asehankintoihin.
Lehti perustaa tietonsa nimettömiin lähteisiin ja salaisiin
asiakirjoihin. Niiden mukaan Bushin neuvonantajat olivat vielä vuoden
1990 keväällä vaatineet, että Saddamin on saatava ostaa sekä siviiliettä sotilastarkoituksiin sopivaa teknologiaa. Sitä irakilaiset olivat
saaneet vielä sittenkin, kun maan ydinasehanke alkoi tulla ilmi.
Log Angeles Timesin mukaan Yhdysvaltain maatalousministeriön vastustus
hidasti avustuksien maksamista. Ulkoministeriö yritti taivutella
maatalousministeriötä maksamaan toiset 500 miljoonaa dollaria Irakille
vain kuukautta ennen Kuwaitin valloitusta.
"YK:n lähettiläs juonitteli Irakissa"
Yhdistyneiden kansakuntien YK:n lähettiläs Rolf Ekeus tapasi sunnuntaina
Irakin pääministerin Tariq Azizin toisen kerran vuorokauden sisällä.
Ekeus ja Aziz keskustelivat Irakin joukkotuhoaseiden hävittämisestä.
Ekeus kuvasi keskusteluja vakaviksi.
Ekeus poistuu maanantaina Irakista raportoimaan neuvotteluista YK:n
turvallisuusneovostolle. 30 asiantuntijaa, jotka Ekeus toi mukanaan
Irakiin perjantaina, jäävät valvomaan maan kemiallisten aseiden
hävittämistä.
Eräs irakilainen sanomalehti tuomitsi oitis YK:n lähettilään vierailun
ja sanoi sitä uusien Irakia vastaan suunnattujen juonien alkusoitoksi.
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AVUSTUSREKASSA AMMUKSIA
Nato päätti aloittaa maanantaina valvontalennot Bosnian yllä
Yli 7500 ammusta löytyi torstaina Bosnian saarrettuun pääkaupunkiin
Sarajevoon pyrkineestä YK:n avustusrekasta, kertoivat YK-lähteet
torstai-iltana. Kätkön löysivät tiesulkua vartioivat serbit.
Löytöä todistivat YK:n Unprofor-joukkojen ja pakolaisjärjestö UNHCR:n
edustajat. YK lupasi, että asiasta tehdään perusteellinen tutkimus. Isoja pienikaliiperisia ammuksia sisältäneet 48 laatikkoa olivat vaatteiden
sisään piilotettuina jauholaatikkojen välissä.
Löytö oli paha arvovaltatappio YK:lle, joka on kiistänyt serbien
aikaisemmat väitteet avustuskuljetusten mukana olevista aseista.
Läntisen sotilasliiton Naton lentokoneet alkavat maanantaina valvoa
Bosnia-Hertsegovinan lentokiellon noudattamista. Kyseessä on Naton
ensimmäinen taistelutehtävä.
Bosnian serbien johtaja Radovan Karadzic vakuutti torstaina olevansa
valmis jatkamaan kansainvälisiä rauhanneuvotteluja. Karadzic tapasi
Belgradissa Venäjän varaulkoministeri Vitali Tshurkinin.
Serbisiviilit estivät torstaina YK-kenraali Philippe Morillonin
yrityksen päästä saarrettuun Srebrenican kaupunkiin.
Saksan korkein oikeus antoi hallitukselle luvan osallistua Bosnian
lentokiellon valvontaan. Pienempi hallituspuolue FDP ja oppositiossa
olevat sosiaalidemokraatit olivat halunneet estää ilmavoimien
lähettämisen Saksan ulkopuolelle ensimmäisen kerran vuoden 1945 jälkeen.

[Lopussa vielä pari englanninkielistä artikkelia - AIDS sekä
henkilökohtainen numerointi]
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