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Finanssikaappaus valmis: Amerikan talous on nyt tiukasti kontrolloitu, 
ankarasti säännelty talous

Siirtyminen ankarasti säänneltyyn fasistiseen talouteen on nyt käynnissä globaalisena 
– Eurooppa, Iso-Britannia, Irlanti ja Islanti ovat nyt käymässä läpi saman 
suunnitellun katastrofin kuin amerikkalaiset yhtiöt! Koko maailma on siirtymässä 
tulevan vapaamuurarien Kristuksen suunniteltuun ja säänneltyyn talouteen

“Pelastussuunnitelma” ei ollut koskaan tarkoitettu ratkaisemaan taloudellista 
kriisiä, vaan räätälöity antamaan valtiovarainministerille taloudellisen tsaarin 
diktatoriset valtuudet! 

Kapitalismi Amerikassa on KUOLLUT – Fasistinen talous on nyt uutta 
todellisuutta. 
Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät, mikä tämä UMJ 

todella on  ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen 
päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!
Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.

OLET NYT TERÄNSUULLA

Amerikan talous on nyt fasistinen – kiitos siitä presidentille, koska hän allekirjoitti 
päätöksen nimeltä "Emergency Economic Stabilization Act of 2008 (Vuoden 2008 
taloudellinen hätävakautuslaki)", lakiehdotuksen, johon yleensä viitattiin 
”pelastuslakina”. 
Tulevan Illuminaatin vapaamuurarillisen Kristuksen suunniteltu talous on 
fasistinen! Siksi tämä uusi systeemi pystyttää näyttämön lopunajan profetioille, 
jotka löytyvät Pedonmerkkiä koskevista Ilmestyskirjan jakeista (Ilm. 13:16-18). 
Niitä varten, jotka eivät tiedä, mikä ero on kapitalististen, fasististen ja kommunististen talouksien 
välillä, haluamme hiukan kuvailla niiden tärkeitä eroja. 

* Kapitalismi on sellainen talousmalli, jossa yksityiset henkilöt omistavat tuotantovälineet, s.o. 
tehtaat ja kaivokset. Näiden yksityisten henkilöiden perustamat yhtiöt kilpailevat sitten avoimesti 
toistensa kanssa Markkinoilla. Kukaan ei sano omistajille, mitä pitää tuottaa eikä kuinka paljon ja 
mihin hintaan. Kilpailu on hintojen ensisijainen määrääjä ja huolellinen ihmisten puutteiden ja 
tarpeiden tarkkailu tämän mallin taloudessa määrää, kuinka paljon tuotetaan. Kapitalismilla on 
virheensä, mutta se on tuottanut historian korkeimman elintason kansalaisilleen. 

* Kommunismi on sellainen talousmalli, jossa valtio omistaa tuotantovälineet. Yhtiöille sanotaan, 
mitä pitää tuottaa, milloin tuottaa ja kuinka paljon se saa maksaa. Tällainen kontrolli on muka 
asetettu ”kansan” eduksi varmistamaan, että heitä kohdellaan ”tasapuolisesti”. Historia on kuitenkin 
osoittanut, että kommunismi ei milloinkaan toimi ja se tarjoaa kansalaisilleen kaikkein kurjimmat 
olosuhteet maan päällä. 

* Fasismi on Natsisaksan, kansallissosialistisen Italian ja imperialistisen Japanin taloudellinen 
systeemi. Tänä päivänä vain Japanilla on tämä systeemi. Fasismissa yksityiset henkilöt säilyttävät 
tuotantovälineiden valvonnan siten varmistaen, että tärkein tekijä, joka saa kapitalismin toimimaan 
niin hyvin, on paikoillaan. Hallitus tulee kuitenkin väliin valvomaan, kuinka paljon kutakin 



artikkelia tuotetaan, kuinka moni kilpailija voi valmistaa samaa artikkelia ja kuinka paljon ne saavat 
maksaa. Fasistisessa taloudessa on siten mahdollisuus kaikkein suurimpiin voittoihin! Natsisaksan 
ja imperialistisen Japanin kokeilu on osoittanut, että fasistinen talous todella toimii. Me olemme 
nähneet, että oikea yhteistoiminta hallituksen ja kapitalismin välillä toimii.

UMJ:lle suunniteltu talous on fasistinen ja siksi länsimaiden teollisuuden yksityiset kapteenit ovat 
mitä innokkaimpia aloittamaan tämän uuden systeemin, jotta voisivat alkaa korjata dramaattisesti 
kasvaneita voittoja. Tämä aika on nyt tullut, kun tämä uusi laki vahvistaa fasistisen talouden ja 
liittovaltion hallituksella on nyt suunnaton rahavalta, kun se omistaa valvovia kantaosakkeita 
yhtiöissä, joita se ”pelastaa”. 

Tarkastelkaamme nyt tämän kauhistuttavan suunnitelman yksityiskohtia, kun se luovuttaa koko 
Amerikan talouden valtiovarainministerille – talouden ”pelastamisen” varjolla. 

UUTISKATSAUS: "President Bush allekirjoittaa vuoden 2008 taloudellisen hatävakautuslain" 
, Wikipedia, vapaa tietosanakirja

"Vuoden 2008 taloudellinen hätävakautuslaki, josta yleisesti puhutaan Yhdysvaltojen 
finanssisysteemin pelastamisena, on laki, joka valtuuttaa Yhdysvaltojen valtiovarainministerin 
käyttämään jopa 700 miljardia dollaria uhanalaisen omaisuuden, erikoisesti  pantattujen takuiden 
ostamiseen valtion pankeista. Lakia suosittelivat presidentti George W. Bush ja 
valtiovarainministeri Henry Paulson syyskuun 2008 maksuvalmiuskriisin aikana.” 

Kuuntele perusteluja tämän uskomattoman kalliin pelastuslain takana! 

1) "Vakauttaa talouden: "Meidän täytyy...välttää jatkuvaa sarjaa rahamaailman instituutioiden 
konkursseja ja jäädytettyjä luottomarkkinoita, jotka uhkaavat amerikkalaisten perheiden rahallista 
hyvinvointia, sekä pienten että suurten liikeyritysten elinkelpoisuutta ja taloutemme terveyttä.” 

2) "Parantaa maksuvalmiutta: ”Nämä huonot lainat ovat luoneet ketjureaktion ja viime viikolla 
meidän luottomarkkinamme jäätyivät – jopa joillakin Main Street'in tavallisilla firmoilla oli 
ongelmia rahoittaa tavanomaisia liiketoimiaan.” 

3) "Kattava strategia: "Meidän täytyy nyt ryhtyä päättäväisiin lisätoimiin käsitelläksemme 
perusteellisesti ja kokonaisvaltaisesti tämän sekamelskan perussyytä.  

4) "Välitön ja merkittävä: "Tämän uhanalaisten varojen pelastusohjelman on oltava 
asianmukaisesti suunniteltu välittömästi toteutettavaksi ja riittävän laaja, jotta sillä olisi 
maksimaalinen vaikutus palauttamaan markkinoiden luottamuksen.”

5) Laaja vaikutus: "Tämä uhanalaisten varojen ostamisohjelma itsessään on ainoa ja tehokkain 
asia, jonka voimme tehdä auttaaksemme asunnonomistajia, Amerikan kansaa ja elvyttää 
talouttamme.”

Perustuen välittömään negatiiviseen palautteeseen osakemarkkinoilta täällä ja ulkomailla, 
ammattisijoittajien täytyy uskoa, että tämä pelastussuunnitelma ei tule saavuttamaan em. päämääriä. 
Kehotamme sinua kuitenkin muistamaan, että nämä edellä luetellut päämäärät eivät milloinkaan 
olleet suunnitelman TODELLINEN päämäärä. Tämän lain salainen tarkoitus on aloittaa siirtyminen 
kilpailuun ja yksityisomistukseen perustuvasta kapitalistisesta taloudesta hallituksen valvomaan 
yksityisomistukseen perustuvaan fasistiseen talouteen. 
Näillä kriteereillä Amerikan talous on nyt siirtynyt fasistiseen talouteen.  

Valtiovarainministeri Paulson ei tuhlannut aikaa aloittaessaan prosessin valvoa Amerikan talouden 
tärkeimpiä rahavaroja.  

UUTISKATSAUS: "Treasury to Hire 10 Asset Management Firms to Jumpstart Rescue 
(Valtiovarainministeriö palkkaa 10 varainhoitofirmaa käynnistämään pelastuksen)", 
Bloomberg Financial News, October 4, 2008

"Valtiovarainministeri Henry Paulson on palkkaamassa peräti 10 varainhoitoyhtiötä liittymään laki- 
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ja pankkimiehiin, joita hän on värväämässä potkaistakseen liikkeelle hallituksen uuden 700 
miljardin dollarin pankinpelastusohjelman. Valtiovarainministeriö alkoi toteuttaa suunnitelmaa 
tunnin sisällä siitä, kun kongressi eilen antoi Paulsonille hänen hakemansa valtuudet hoitaa USA:n 
finanssikriisiä. Paulson pyrkii kokoamaan tiimin päättämään, mitä vaarallisia vakuuksia pitäisi 
siirtää, kuinka hinnoitella ja ostaa ne.” 

Paulson potkaisi suunnitelmansa liikkeelle niin nopeasti, että täytyy vain ihmetellä oliko hänellä 
kaikki valmiiksi suunniteltuna jo vuosia aikaisemmin. Eräs pääkirjanpitäjä todella vihjasi tästä 
tarkasta etukäteissuunnittelusta.

"'Tämä on jotakin sellaista, joka tavanomaiselta yhtiöltä veisi ei yhtään vähemmän kuin viisi 
vuotta', sanoi Lynn Turner, entinen SEC:n (Securities and Exchange Commission) pääkirjanpitäjä. 
'Jokainen, joka kuvittelee tämän olevan tehtävissä kahdessa viikossa, on mielenvikainen'.” Jopa 
miljardööri Buffett on ryhtymässä hommaan! 

”Warren Buffett, miljardööri, joka käytti 8 miljardia dollaria kahden viime viikon aikana ostamalla 
osuuksia yhtiöissä General Electric Co. ja Goldman Sachs Group Inc., on myös tarjonnut 
näkemyksiään ... 'Aina, kun voin olla avuksi hallitukselle antamalla neuvoja – olen todella antanut 
vähän neuvoja', Buffett sanoi Charlie Rose'lle PBS:n haastattelussa San Diego'sta lokakuun 1. 
päivänä.”

Mitä valtuuksia tämä laki sitten antaa liittohallitukselle? 

"Vuoden 2008 taloudellinen hätävakautuslaki   antaa Paulson'ille välittömät valtuudet ostaa aina 
250 miljardiin dollariin saakka uhanalaisia varoja pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta. Valkoinen 
Talo voi laajentaa ohjelmaa vielä 100 miljardilla ja valtiovarainministeriö  voi päästä jäljellä oleviin 
350 miljardiin neuvottelemalla kongressin kanssa ... Suunnitelma sallii valtiovarainministeriön 
virkamiesten ”puuttua asioihin hyvin nopeasti niin halutessaan,” sanoi Vincent Reinhart, paikalla 
oleva asiantuntija Amerikkalaisessa Yritysinstituutissa (American Enterprise Institute) 
Washingtonissa ja entinen keskuspankin johtokunnan raha-asioiden jaoston (Federal Reserve 
Board's Division of Monetary Affairs) johtaja. Hän ennustaa, että valtiovarainministeriö tulee 
toimimaan 'ensin markkinoilla' työskennellen mahdollisesti Keskuspankin kautta.” 

Älä erehdy tämän tosiasian suhteen: Liittovaltion hallitus on nyt kuin 400- kiloinen gorilla 
taloudellisessa makuuhuoneessa eikä sitä voi jättää huomioimatta! Talous ei tule koskaan enää 
olemaan sama. Nyt, kun hallituksella on oikeudellinen asema näissä yhtiöissä, joita se ”pelastaa”, 
talous tulee olemaan samalla tavalla rajoitetusti kontrolloitu, kuin Japanissa, jossa hallitus ohjaa 
tuon maan taloutta. 

Kuten sanoimme edellä, fasistinen talous todella toimii melkein yhtä hyvin kuin kapitalistinenkin 
luoden ja levittäen rikkautta. Tämän ymmärtämiseksi tarvitsee vain katsoa toisen maailmansodan 
jälkeisen Japanin talouden suorityskykyä. Kunhan kapitalistisen systeemin harkitun murhan 
aiheuttama meteli siitä asettuu, niin Fasistinen Talous tulee toipumaan ihan mukavasti! 

Uutisia maailmanlaajuiseksi suunnitellusta kriisistä
NEWS BRIEF: "European Leaders Vow To Continue Bailouts (Euroopan johtajat vakuuttavat 
jatkavansa pelastuksia) ", Bloomberg Financial News, October 5, 2008

NEWS BRIEF: "U.S. urges global action on credit crisis (USA kehottaa globaaliin toimintaan 
luottokriisissä)", Reuters News, October 6, 2008

NEWS BRIEF: "Global Agenda: 'Days of Awe' for world economy (Globaali 
ohjelma: 'Pelon päiviä' maailmantaloudelle)", The Jerusalem Post, October 6, 2008

NEWS BRIEF: "Germany guarantees savings to avert panic (Saksa takaa säästöt paniikin 
torjumiseksi)", Financial Times, October 6, 2008
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NEWS BRIEF: "German gov't, banks agree to $69B bailout for Hypo Real Estate AG (Saksan 
hallitus ja pankit suostuvat pelastamaan Hypo Real Estate AG:n 69 miljardilla dollarilla) ", 
Excite News, October 6, 2008

NEWS BRIEF: "Danish government guarantees bank deposits (Tanskan hallitus takaa 
pankkitalletukset)", Irish Times, October 6, 2008

NEWS BRIEF: "Iceland's economy on brink as lender falters (Islannin talous kuilun partaalla 
kun lainaaja horjuu)", Sydney Morning Herald, October 6, 2008

Kuten yllä olevista otsikoista voit nähdä, suunniteltu taloudellinen kriisi, joka on vaikuttanut 
Amerikan markkinoilla, oli suunniteltu leviämään myös ulkomaille. Perusohjelma kehittyneissä 
maissa ulkomailla on sama kuin täälläkin: haudata kilpailuun perustuva kapitalistinen systeemi, 
jotta suunniteltu hallituksen sääntelyyn perustuva fasistinen systeemi voidaan pystyttää sen tilalle. 

Globaali talous, joka tulee palvelemaan Antikristusta, on fasistinen systeemi, joten on jännittävää 
nähdä, kun siitä tulee todellisuutta. Muista, ettei taloudellista romahdusta tule ennen kolmannen 
maailmansodan alkamista, joka on suunniteltu Antikristuksen tuomiseksi maailman näyttämölle. 
Globaalit johtajat kuitenkin tulevat ajamaan maailman talouden aivan tuhon partaalle ennen kurssin 
muutosta. 

Vain tämänkaltainen välittömältä tuholta näyttävä katastrofi sallii Illuminaatin pystyttää sen 
taloussysteemin, joka tulee palvelemaan Antikristusta. 

Eikö olekin jännittävää nähdä, kun näyttämöä pystytetään Ilmestyskirjan profetioille? 

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

Jumala siunatkoon teitä!

http://www.cuttingedge.org/news/email.html
http://www.cuttingedge.org/news/salvation.html
http://business.smh.com.au/business/icelands-economy-on-brink-as-lender-falters-20081005-4ud3.html
http://business.smh.com.au/business/icelands-economy-on-brink-as-lender-falters-20081005-4ud3.html
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2008/1006/breaking10.htm
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2008/1006/breaking10.htm
http://apnews.excite.com/article/20081006/D93KS5580.html
http://apnews.excite.com/article/20081006/D93KS5580.html

	Siirtyminen ankarasti säänneltyyn fasistiseen talouteen on nyt käynnissä globaalisena – Eurooppa, Iso-Britannia, Irlanti ja Islanti ovat nyt käymässä läpi saman suunnitellun katastrofin kuin amerikkalaiset yhtiöt! Koko maailma on siirtymässä tulevan vapaamuurarien Kristuksen suunniteltuun ja säänneltyyn talouteen
	“Pelastussuunnitelma” ei ollut koskaan tarkoitettu ratkaisemaan taloudellista kriisiä, vaan räätälöity antamaan valtiovarainministerille taloudellisen tsaarin diktatoriset valtuudet! 
	Kapitalismi Amerikassa on KUOLLUT – Fasistinen talous on nyt uutta todellisuutta. 

