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Videon transkriptio:

Tämänpäiväinen profetiapäivitys tulee olemaan sinulle pommi. Tieto sen takana, mitä aion 

käsitellä, oli sitä minulle. Se, mistä aion puhua, on yksi maailman väärinymmärretyimmistä 

asiakirjoista. Sen lähde on vertauskuvallisesti suoraan Saatanan kädestä. Siitä lähtien, kun käärme

vietteli Eevan paratiisissa ja Jumala lausui kirouksen hänen päällensä, nuo Sanat ovat vaikuttaneet

hengellisten ja inhimillisten asioiden kulkuun tähän päivään saakka ja tulevat vaikuttamaan siihen 

saakka, kunnes Jeesus palaa Ahdistuksen ajan lopussa. 1.Moos. 3:15 sanoo:

Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä 

välille; se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.

Tässä jakeessa Jumala julistaa, että siitä lähtien naisen siemenen ja käärmeen siemenen välillä 

olisi hengellinen sota. Käydyt taistelut koskisivat koko ihmiskuntaa ja niihin osallistuisi koko 

kapinallinen joukko hengellisessä maailmassa. Se olisi fyysistä ihmislihassa ja sillä olisi niin suuri 

hengellinen merkitys, että se vaikuttaisi ihmiskunnan sieluihin koko ikuisuuden. Lopulta naisen 

lopullinen siemen, Jeesus Kristus, voittaisi Saatanan ja kaikki hänen kätyrinsä sekä langenneiden 

ihmisten lasten, että taivaallisissa langenneiden keskuudessa.

Tämä konflikti on saanut monia muotoja ja Raamattu antaa meille selvän kuvan Saatanan monista 

juonista ja niiden tuloksista. Näemme hänen hyökkäyksensä niitä ihmisten sukupolvia vastaan, 

jotka lopulta synnyttävät Kristuksen. Näissä vastakkainasetteluissa Saatana on keskittänyt suuren 

osan vihastaan juutalaisiin ja Israelin kansaan. Näinä viimeisinä päivinä sitä on tulossa lisää, mutta

myös Jeesuksen Kristuksen seurakunta on ollut tärkeä kohde.
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Se, mitä aion käsitellä, on vaikuttanut kielteisesti sekä juutalaisiin että kristittyihin. Se on lisännyt 

antisemitismiä ja silkkaa vihaa juutalaisia kohtaan. Se on saanut sekä kristityt että sekulaarin 

maailman rakentamaan todellisia salaliittoteorioita Jumalan valittua kansaa vastaan. Tämän 

asiakirjan aiheuttaman kristittyjen uskoman petoksen ja juutalaisten kohtelun vuoksi se on 

saastuttanut juutalaisten sydämet kristinuskoa vastaan. Se on myös nostanut arabikansojen vihaa 

Israelia kohtaan. Toisin sanoen tämä myrkyllinen asiakirja on ollut tärkein lähde, joka on vastuussa 

maailman halveksunnasta juutalaisia kohtaan. Se osoittaa juutalaisia vapisevalla sormella ja 

näyttää tekevän heistä syyllisiä kaikkiin maailman ongelmiin. Se kaikki on kuitenkin huijausta. Se 

on Saatanan työtä, joka vain jatkaa ikiaikaisia ponnistelujaan Jumalan ja hänen päämääriensä 

torjumiseksi.

Mikä tämä asiakirja on? Olet ehkä jo arvannut. Se on Siionin Viisasten Pöytäkirjat (The Protocols 

of the Learned Elders of Zion).

Kuten sanoin, se ei ole ollenkaan sitä, miksi sitä on kuvattu. Tässä asiakirjassa on saatu aikaan 

suuri petos. Kun lopetamme tänään, ymmärrät sen ja sinulla on täysin erilainen näkökulma. Tulet 

luultavasti myös arvioimaan Saatanan juonia ja hänen kieroa juonitteluaan uudella tavalla ja 

ymmärrät, miksi tämä asiakirja on lopunajan suunnitelma. Ennen kaikkea riemuitset siitä, että 

Jumala on valtaistuimella ja kaikkivaltias – ettei mikään, mitä Saatana ja hänen kätyrinsä tekevät, 

voi lopulta estää Jumalan päämääriä voittamasta tässä maailmassa.

Ennen kuin menemme syvemmälle aiheeseemme, rukoilemme ja luemme Jumalan Sanaa.

<PRAY>

Sana:

Psalmi 2:1-3:

Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat 

yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän 

kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä". 

Antikristuksen Käsikirja - globaalin salaliiton manuaali

Johdanto

• Sallikaa minun aloittaa viestini vielä kerran sanomalla, että tätä asiakirjaa - Siionin Viisasten 

Pöytäkirjat - eivät kirjoittaneet juutalaiset, eikä sillä ole mitään tekemistä heidän kanssaan Jumalan

valittuna kansana.

• Kuuntele minua: Siionin Viisasten Pöytäkirjat luotiin harhautukseksi (red herring ). 

• Ja mikä on ”red herring”?

• Seuraavassa Wikipedian kuvaus: 



• Red Herring (Punainen Silli) on asia, joka johtaa harhaan, tai vie huomion olennaisesta tai

tärkeästä kysymyksestä. Se voi olla joko looginen virhepäätelmä, tai kirjallinen temppu, joka

johtaa lukijat tai yleisöt kohti väärää johtopäätöstä. 

• Aivan oikein: tämä asiakirja on johtanut ihmiset väärään johtopäätökseen, nimittäin siihen, että 

juutalaiset kieroine juonineen ovat maailman pahimpia ihmisiä.

• Se on myös muuttanut Jumalan tarkoituksen, jonka mukaan heidän tulee olla siunaus muulle 

maailmalle ja sensijaan heidät on nähty kirouksena.

• Jotkut teistä ovat ehkä nähneet dokumenttisarjan nimeltä Fall of the Cabal (Salaliiton 

kaatuminen), jonka Janet Ossebaard loi useita vuosia sitten.

• Näillä videoilla hän paljasti globaalin eliitin synkän aran paikan Washington DC:ssä, 

Hollywood'issa ja muualla ja sen suoran yhteyden seksuaaliseen ihmiskauppaan käsitellen 

Pizzagate-skandaalia ym.

• Janet ja hänen tutkimuskumppaninsa Cynthia Koeter jatkoivat sitä dokumenttisarjalla, joka on 

edelleen meneillään nimellä The Sequel to the Fall of the Cabal (Jatkoa salaliiton kaatumiselle).

• Kun sanon, että heidän tähän tutkimukseen käyttämänsä työpanos on valtava, se ei vastaa 

läheskään tosiasioita.

• He ovat kirjaimellisesti työskennelleet tämän tutkimuksen parissa vuosia.

• He käsittelevät dokumentaarisessa työssään mm. tätä asiakirjaa, josta keskustelemme tänään: 

Siionin Viisasten Pöytäkirjat.

• He tekevät selväksi - ja minä yhdyn siihen - että tämä asiakirja on tehnyt juutalaisista syntipukin 

suunnaten totuuden uudelleen petoksen avulla.

• Tämänpäiväisiin tarkoituksiimme käytän Janet'in ja Cynthia'n työtä pohjana sille, mitä välitän, ja 

lähtökohtana liittäessäni kaiken tämän nykyisiin lopunajan olosuhteisiimme.

• Nämä naiset eivät ole pelastuneita, mutta ovat kuitenkin päätelleet - aivan kuten me, jotka 

olemme Raamattua lukevia ja uskovia kristittyjä - että Babylon on ollut ja on kautta historian 

pahuuden suurin lähde noituuksineen ja pahoine vaikutuksineen, jotka ovat kääntäneet ihmiset 

pois Raamatun Jumalasta.

• Janet jäljittää pöytäkirjojen taustalla olevien kansojen alkuperän muinaiseen Sumeriin.

• Arvaa mitä? 

• Kun asetat päällekkäin Sumerin ja Babylonin kartat, ne ovat samassa paikassa Lähi-idässä.

• Tuo alue Babylonissa ja sen ympärillä on kaiken tämän pahan lähde.

• Jossakin historian vaiheessa osa näistä kansoista vaelsi pohjoiseen ja länteen.

• Ne asettuivat Keski-Euroopan alueelle, joka tunnettiin nimellä Khazaria.

• Tuo alue oli ilmeisesti eräänlainen risteys ja he kohtasivat uskonnollista painostusta.

• Nyt aion yksinkertaistaa tätä suuresti ajan vuoksi. . .



•  Jotta nämä sumerilaiset ja babylonialaiset eivät olisi joutuneet unohduksiin alueellisten 

imperiumien painostuksen vuoksi, heille annettiin mahdollisuus valita uskonnot, joita voisivat 

noudattaa.

• He voisivat omaksua kristinuskon (oikeastaan katolilaisuuden) lännestä, islamin idästä tai 

juutalaisuuden etelästä.

• Selviytyäkseen hengissä he ottivat itselleen juutalaisen henkilöllisyyden.

• Nämä ihmiset tulivat tunnetuiksi askenaasijuutalaisina.

• Jotkut heistä saattoivat olla vilpittömiä käännynnäisiä, mutta osa heistä yksinkertaisesti käytti 

juutalaisen uskonnon piirteitä tavoitellakseen myöhemmin kieroja tarkoituksiaan.

• Vielä tänä päivänäkin heitä kutsutaan kasaarimafiaksi.

• Tänä aikana syntyi toinenkin ovela ryhmä, nimittäin katoliset jesuiitat.

• He yhdistivät voimansa tämän valejuutalaisten ryhmän kanssa.

• Tästä tuli pohja Illuminaatille ja erilaisille salaseuroille – mm. vapaamuurareille.

• Koska tässä salamyhkäisessä ryhmässä ei ollut mitään todella hurskasta, he olivat täydellinen 

työkalu Saatanalle ja hänen juonilleen.

• Hänelle oli poikkeuksellisen mukavaa, että hän pystyi hyödyntämään juutalaisuutta ja niin hän 

tekikin.

• Pöytäkirjat on kirjoitettu osittain, ellei jopa kokonaan, paljon ennen oletettua vuotta 1906 - itse 

asiassa asiakirjan pohja on todennäköisesti peräisin ainakin 1600- tai 1700-luvulta.

• Tuolla jaksolla näemme myös Rothschildien nousun - oletettujen juutalaisten, jotka tulevat tästä 

babylonialaisesta perinnöstä.

• Onko mikään ihme, että Rothschildit ovat aina olleet jokaisen ns. salaliiton sydämessä ja 

keskipisteessä, olennainen osa kaikkia näitä salaseuroja ja liikkeen takana kohti 

maailmanhallitusta?

Pöytäkirjat

• Aion tästä eteenpäin pelkistää Pöytäkirjat joukoksi pääaiheita ja lukea varsinaisen tekstin 

asiakirjasta, koska se tukee näitä aiheita – vaikka luettavuuden vuoksi olen hieman muuttanut 

useita lauseita

• Pöytäkirjoja on 24, mutta tiivistän sen, mitä välitän, 11 tärkeimpään pääkohtaan.

• Viittaan pöytäkirjan numeroon ja vastaavaan kappaleen numeroon lukemassani.

• Lisäksi - yksi tärkeä seikka: tämän asiakirjan petoksessa viitataan oletetusta juutalaisesta 

näkökulmasta gojimeihin, eli pakanoihin.

• Älä mene lankaan - tätä terminologiaa käytetään juutalaisten maalaamiseen synkiksi, 

juonitteleviksi olioiksi.

• Pöytäkirjoissa gojimilla tarkoitetaan todella tavallista ihmistä, eli jokaista, joka ei ole osa elitististä 



Salaliittoa (Cabal). 

• Aina kun kuulet termin Gojim, tiedä, että se koskee sinua, minua ja kaikkia todellisia juutalaisia 

ystäviämme.

• Voit halutessasi nähdä laajennetut muistiinpanoni verkkosivustoblogissani sekä itse Protocols-

asiakirjan.

• Aion myös kommentoida matkan varrella havainnollistaakseni, kuinka merkityksellisiä Pöytäkirjat 

ovat nykyään todellisena Antikristuksen käsikirjana ja Globaalin Salaliiton käsikirjana.

• Kun kuulet, mitä pöytäkirjojen kirjoittajat sanovat, ymmärrät, mitä tarkoitan sanoessani, että 

Jumalan valittu kansa ei luonut näitä - pikemminkin ne tulivat babylonialaisen ajattelun syvyyksistä 

ja helvetin kuilusta.

• Muista, että lainaan itse pöytäkirjoja - niiden omia sanoja. 

• Joten jatketaan...

1. Tavallisen ihmisen halveksunta

• 11-4: Gojimit ovat lammaslauma ja me olemme heidän susiaan.

• 3-7: Olemme kiinnostuneita GOJIMIEN TAPPAMISESTA. Voimamme on työntekijän kroonisessa 

ruokapulassa ja fyysisessä heikkoudessa, koska kaikki tämä merkitsee sitä, että hänestä tehdään 

tahtomme orja.

• 3-8: Puutteella, kateudella ja vihalla me liikutamme väkijoukkoja ja heidän käsillään me teemme 

selvää kaikista, jotka estävät meitä tiellämme.

• 1-21: Vain despoottisen hallitsijan kanssa suunnitelmat voidaan laatia laajasti ja selkeästi. Minkä 

tahansa maan kannalta tyydyttävä hallintomuoto on sellainen, joka keskittyy yhden vastuullisen 

henkilön käsiin. Ilman absoluuttista despotismia ei sivilisaatiota voi olla olemassa. Väkijoukko on 

villi ja se osoittaa raakalaismaisuutensa aina tilaisuuden tullen. Heti kun väkijoukko saa vapauden, 

se muuttuu nopeasti anarkiaksi, joka on itsessään raakuuden korkein aste.

• Kommentti: Heidän tavoitteenaan on diktatorinen hallinto ja he käyttävät mitä tahansa 

sortojärjestelmää saavuttaakseen sen. Ruoka on heidän hallintansa väline. Sen puute saa ihmiset 

epätoivoisiksi ja Salaliiton alaisiksi. Joukot ovat heidän työkalunsa. He manipuloivat niitä tahtonsa 

mukaan.

2. Kansalliset johtajat ovat sätkynukkeja

• 10-10: Liberalismi tuotti perustuslailliset valtiot ja perustuslaki on vain erimielisyyksien koulu. 

KORVASIMME tasavaltojen hallitsijan HALLITUKSEN PILAKUVALLA – PRESIDENTILLÄ, JOKA 

ON OTETTU VÄKIJOUKOSTA, MARIONETTILUOMUKSIEMME, ORJIEMME KESKELTÄ.

• 10-13: Järjestämme vaalit suosimaan sellaisia ehdokkaita, joilla on menneisyydessä jokin synkkä, 

paljastamaton salaisuus; silloin he ovat luotettavia edustajia suunnitelmiemme toteuttamisessa, 



koska pelkäävät paljastuksia, jotka poistaisivat heidän valtansa, virkaoikeutensa, etunsa ja 

kunniansa. Otamme oikeuden ehdottaa uusia lakeja tai tehdä muutoksia olemassa oleviin, koska 

presidentti on vain sätkynukke käsissämme.

• Kommentti: He rakastavat demokratian käsitettä, koska näkevät sen kansan enemmistön 

hallintana. He asettavat presidenttejä, pääministereitä ja muita johtajia, jotka noudattavat heidän 

käskyjään, koska pelkäävät menettävänsä korkeat asemansa. Lait luodaan Salaliiton 

tarkoitusperien toteuttamiseksi. Ajattele vain WEF:n Nuoria Globaaleja Johtajia (Young Global 

Leaders) - miten heidät asetetaan valta-asemiin ja miten he tekevät kaiken, mitä käsketään, 

samalla tavalla yhtä aikaa (in lockstep).

3. Salaliitto käyttää liberaaleja ja vapaamuurareita tarkoituksiinsa

• 13-4: Liberaalien, utopististen unelmoijien, rooli tulee lopullisesti toteutumaan, kun hallituksemme 

tunnustetaan. Siihen asti he tekevät meille edelleen hyvää palvelusta. Siksi me jatkamme heidän 

mielensä ohjaamista kaikenlaisiin turhiin käsityksiin fantastisista teorioista, uusista ja näennäisesti 

edistyksellisistä: sillä emmekö ole täydellisellä menestyksellä kääntäneet GOJIMien aivottomia 

päitä edistyksellisyydellä, kunnes GOJIMien joukossa ei ole ainuttakaan mieltä havaitsemaan, että 

tämän sanan alla piilee joka tapauksessa lähtö totuudesta.

• 15-4: Kunnes tulemme valtakuntaamme, perustamme ja moninkertaistamme vapaamuurariloosit 

kaikissa maailman maissa, otamme niihin kaikki, joista voi tulla muurareita, tai jotka ovat näkyvästi 

mukana julkisessa toiminnassa, sillä nämä loosit ovat pääasiallinen tiedustelupalvelumme ja 

vaikutuskeinomme. Kaikki nämä loosit tuomme yhden keskushallinnon alaisuuteen, jonka vain me 

tunnemme ja joka on täysin tuntematon kaikille muille ja koostuu viisaista. Salaisimmatkin poliittiset

juonet tulevat meidän tietoomme ja joutuvat ohjaaviin käsiimme heti synnyttyään. NÄIDEN 

LOOSIEN JÄSENTEN JOUKOSSA TULEVAT OLEMAAN LÄHES KAIKKI KANSAINVÄLISEN JA 

KANSALLISEN POLIISIN AGENTIT, koska heidän palveluksensa on meille korvaamattoman 

arvokas, koska heillä on omat keinonsa niskoittelevien suhteen.

• 15-5: Se ihmisluokka, joka mieluiten menee salaseuroihin, ovat ne, jotka elävät järkensä avulla, 

kiipijät ja yleensä enimmäkseen kevytmieliset ihmiset, joiden kanssa meillä ei ole vaikeuksia 

käsitellä ja käyttää heitä. MUTTA JOS SEN KESKELLÄ PITÄISI SYNTYÄ SALAJUONI, NIIN 

TUON JUONEN JOHDOSSA  EI OLE KUKAAN MUU KUIN YKSI LUOTETTUIMMISTA 

PALVELIJOISTAMME.

• 15-9: Kuolema on kaikkien väistämätön loppu. On parempi tuoda tuo loppu lähemmäs niitä, jotka 

estävät asioitamme, kuin itseämme. TELOITAMME MUURARIT NIIN, ETTÄ KUKAAN MUU KUIN 

VELJESKUNTA EI VOI KOSKAAN EPÄILLÄ SITÄ, EIVÄT EDES KUOLEMANTUOMIOMME 

UHRIT ITSE. HE KAIKKI KUOLEVAT VAADITTAESSA KUIN NORMAALIIN SAIRAUTEEN. Tämän

tietäen edes veljeskunta ei uskalla vastustaa. Tällaisilla menetelmillä olemme kitkeneet 

VAPAAMUURARIUDEN keskuudesta juuri sen juuren, joka on voinut protestoida asennettamme 

vastaan.



• Kommentti: Salaliitto käyttää hyväkseen liberaalien ja utopistien naiviutta, koska he ovat aivottomia

- heiltä puuttuu kyky kriittiseen ajatteluun. Ajattele, kuinka monet ihmiset ovat menneet lankaan 

vihreän agendan suhteen - olipa kyse sitten kierrätyksestä tai typerästä käsityksestä, että 

hiilidioksidi on ympäristölle haitallinen eikä vihreiden elävien kasvien perustavalaatuisin 

ravinnonlähde. Vapaamuurarilooseja käytetään soluttautumiseen yhteiskunnan kaikilla tasoilla, 

mukaan lukien poliisi. Ajattele kuinka FBI, CIA, IRS ja monet poliisivoimat ympäri maata ovat 

politisoituneet. Salaliitto (Cabal) liittyy läheisesti juoniin (plots) ja salaliittoihin (conspiracies) 

yhteiskunnassa. Vapaamuurareiden keskuudessa ei sallita erimielisyyttä. Jokainen, joka on eri 

mieltä Salaliiton kanssa heidän salaseuroissaan, teloitetaan tarvittaessa ja kuolemat näyttävät 

luonnollisilta. Pohdin vain, kuinka moni Clinton'ien kumppani oli tässä tilanteessa?

4. Media on heidän työkalunsa heidän valvonnassaan

• 2-5: Lehdistön kautta olemme saaneet vaikutusvallan pysyen itse varjossa.

• 12-4: YKSIKÄÄN ILMOITUS EI SAAVUTA YLEISÖÄ ILMAN MEIDÄN VALVONTAAMME. 

Muutamat toimistot vastaanottavat kaikki uutiset. Nämä toimistot ovat sitten jo täysin meidän ja 

antavat julkisuutta vain sille, mitä me sanelemme niille.

• Kommentti: Media on väline, jonka avulla Salaliitto käyttää valtaa vaikuttaa

massoihin. Uutiset ovat sitä, mitä he haluavat yleisön kuulevan, kun kaikki

toimistot raportoivat samoja asioita. Ajattele kuvamontaaseja puhuvista

päistä, joita olet nähnyt mediassa, joka ainoan toistaessa täsmälleen

samoja uutisjutun sanoja.

5. Häirintä on keino hallita

• 6-7: Me kehitämme Gojimien keskuudessa ahneen ylellisyyden kysynnän. ME NOSTAMME 

PALKKATASOA, MIKÄ EI KUITENKAAN TUOTA MITÄÄN ETUA TYÖLÄISILLE, SILLÄ SAMAAN 

AIKAAN ME NOSTAMME TÄRKEIMPIEN ELINTARPEIDEN HINTOJA täydellisesti heikentäen 

tuotantolähteet.

• 13-3: Me HÄIRITSEMME gojimeita [eli tavallisia ihmisiä] HUVITUKSILLA, PELEILLÄ, 

HARRASTUKSILLA, INTOHIMOILLA ja IHMISTEN PALATSEILLA. LEHDISTÖN KAUTTA  me 

EHDOTAMME KILPAILUJA TAITEESSA  ja KAIKENLAISISSA URHEILULAJEISSA: nämä 

mielenkiinnon kohteet tulevat lopulta harhauttamaan heidän mielensä.

• Kommentti: Median ja mainosten avulla Salaliitto luo voimakkaan halun ylellisyystuotteisiin ja 

muihin asioihin, joihin ihmisillä ei ole varaa. He nostavat minimipalkkoja niin, että työntekijät 

luulevat tämän palkankorotuksen ratkaisevan heidän taloudelliset ongelmansa. He kuitenkin 

nostavat elinkustannuksia inflaation kautta, mikä mitätöi ja kumoaa kaiken mahdollisen hyödyn.   

Ajattele vain, kuinka Amerikka luopui kultakannasta ja loi myös keskuspankkisysteemin (Federal 

Reserve) valvomaan rahapolitiikkaa. Ajattele kongressin hillitöntä tuhlausta ja rahan painamista 



velkojen katteeksi, mikä tekee rahoitusjärjestelmästä epävarmemman ja alttiimman 

hyperinflaatiolle.

6. Heidän väkensä on soluttautunut yhteiskunnan kaikille tasoille

• 9-9: Olemme puuttuneet lainkäyttöön, vaalien järjestämiseen, lehdistöön, henkilökohtaiseen 

vapauteen, MUTTA ENNEN KAIKKEA KASVATUKSEEN JA KOULUTUKSEEN, JOTKA OVAT 

VAPAAN OLEMASSAOLON KULMAKIVIÄ.

• 2-2: Hallintovirkamiehet, jotka valitsemme yleisön joukosta ottaen tiukasti huomioon heidän 

kykynsä kuuliaisuuteen, eivät ole hallituksen taidoissa koulutettuja henkilöitä ja heistä tulee siksi 

helposti pelinappuloitamme niiden viisasten ja nerokkaiden miesten käsissä, jotka ovat heidän 

neuvonantajiaan, asiantuntijoita, jotka on kasvatettu ja kasvatetaan varhaislapsuudesta lähtien 

hallitsemaan koko maailman asioita.

• 8-2: Ympäröimme hallituksemme kokonaisella taloustieteilijöiden maailmalla. Ympärillämme on 

edelleen kokonainen konstellaatio pankkiireja, teollisuusjohtajia, kapitalisteja ja - MIKÄ 

TÄRKEINTÄ - MILJONÄÄREJÄ, KOSKA PÄÄKOHDILTAAN KAIKKI RATKAISTAAN 

KYSYMYKSILLÄ NUMEROISTA. 

• 13-6: Kuka sitten koskaan epäilee, että me olemme lavastaneet kaikki nämä ihmiset poliittisen 

suunnitelman mukaisesti, jota kukaan ei ole vuosisatojen aikana edes aavistanut?

• Kommentti: Salaliitto on kouluttanut väkeään hyvin varhaisesta iästä lähtien soluttautumaan 

hallitukseen, kouluihin ja seminaareihin, että heistä tulisi vallanpitäjien neuvonantajia. Raha on 

kaikki kaikessa ja rahamaailman hallinta on heidän valtansa. Maailman tapahtumat menevät 

heidän suunnitelmiensa mukaan heidän tavoitteidensa saavuttamiseksi, olivatpa ne sitten sotia, 

lamoja tai vitsauksia. Ajattele, miten kaikilla voimakkailla hallitsijoilla on luotettu neuvonantaja: 

Venäjän tsaari Nikolailla Rasputin, Barack Obama'lla Valerie Jarrett, Hillary Clinton'illa Huma 

Abedin. Heillä kaikilla on sellainen ja on todennäköistä, että tällaiset ihmiset ovat valmistautuneet 

tehtäväänsä koko elämänsä ajan.

7. Suunnitelma B

• 9-13: Saatat sanoa, että GOJIMit nousevat meitä vastaan aseet kädessä, jos arvaavat, mitä 

tapahtuu, ennenkuin aika tulee; mutta lännessä meillä on tätä vastaan niin kauhistuttava 

manööveri, että jämerimmätkin sydämet vapisevat – maanalaiset metrot, nuo maanalaiset 

käytävät, jotka, ennenkuin aika koittaa rakennetaan kaikkien pääkaupunkien alle ja joista nuo 

pääkaupungit räjäytetään ilmaan kaikkine organisaatioineen ja arkistoineen. 

• Kommentti: Suuren vastustuksen varalta he ovat ansoittaneet suurten kaupunkien maanalaiset 

liikenne- ja viemärijärjestelmät. Mieti, mitä voisi tapahtua, jos Amerikan aseita omistava oikeisto 

kapinoisi. Monet ajattelevat, että koska meillä on ampuma-aseita, voimme onnistuneesti vastustaa 

tyranniaa, kun se lopulta tulee. Tämä Pöytäkirja vastustaa tätä mahdollisuutta.



8. Kaaos on heidän päämääränsä

• 3-3: Olemme herättäneet kaikenlaista yrittämistä, olemme aseistaneet kaikki osapuolet, olemme 

asettaneet auktoriteetin kohteeksi jokaiselle kunnianhimoiselle yrittäjälle. Valtioista olemme tehneet

gladiaattoriareenoita, joilla monet sekavat ongelmat kilpailevat. Vähän lisää ja häiriöt ja konkurssi 

ovat yleismaailmallisia.

• 3-11: VIHAA LISÄÄVÄT ENTISESTÄÄN TALOUSKRIISIEN VAIKUTUKSET, jotka lopettavat 

kaupankäynnin pörsseissä ja pysäyttävät teollisuuden. TULEE YLEISMAAILMALLISIA 

TALOUSKRIISEJÄ, JOISSA HEITÄMME KADUILLE KOKONAISIA TYÖLÄISJOUKKOJA 

SAMANAIKAISESTI KAIKISSA EUROOPAN MAISSA. Nämä joukot ryntäävät riemuiten 

vuodattamaan niiden verta, joita he tietämättömyytensä yksinkertaisuudessa ovat kadehtineet 

kehdoistaan saakka ja joiden omaisuutta he voivat sitten ryöstää.

• 3-14: Muistatko Ranskan vallankumouksen? Sen valmistelujen salaisuudet ovat hyvin 

tiedossamme, sillä se oli kokonaan meidän kättemme työtä.

• Kommentti: Salaliitto lietsoo sekaannusta ja aseistaa ne turmelemansa tuhoavilla tavoitteilla. Kun 

talouskriisi tulee, he vapauttavat väkijoukot suorittamaan käskyjään. Ajattele Antifaa ja BLM:ää. He 

muistuttavat meitä siitä, että he olivat Ranskan vallankumouksen tyytymättömyyden ja kauhujen 

takana. Niin tulee olemaan kaikissa tulevissa kansannousuissa.

9. Heidän tavoitteidensa saavuttaminen vie aikaa ja vaatii siirtymäkauden

• 23-1: Ihmisten totuttamiseksi kuuliaisuuteen, on välttämätöntä antaa nöyryyden opetusta ja siksi 

vähentää ylellisyystavaroiden tuotantoa. Tämä tarkoittaa, että asetamme miinan yksityisen 

tuotantopääoman alle. Tulos on, että ihmiset sidotaan tiiviimmin olemassa olevaan järjestykseen ja

näin ollen auktoriteetin lujuuteen.

• 5-11: Tästä aiheutuvassa kaaoksessa ihmiset eivät ymmärrä toisiaan. Se estää kaikenlaisen 

henkilökohtaisen aloitteen, mikä voisi jossakin määrin haitata asiaamme. MIKÄÄN EI OLE 

VAARALLISEMPAA KUIN HENKILÖKOHTAINEN ALOITE: jos sen takana on nero, niin tällainen 

aloite voi tehdä meille enemmän hallaa kuin miljoonat ihmiset, joiden keskuuteen olemme 

kylväneet eripuraa. Meidän on väsytettävä gojimit niin, että aina kun heiltä vaaditaan 

aloitteellisuutta, he joutuvat laskemaan kätensä epätoivoisessa voimattomuudessa. ME 

VÄSYTÄMME kaikki kansat niin, että NE OVAT PAKOTETTUJA TARJOAMAAN MEILLE 

KANSAINVÄLISEN VALLAN, JONKA AVULLA VOIMME ILMAN VÄKIVALTAA VÄHITELLEN 

ANASTAA KAIKKI MAAILMAN VALTIOLLISET VOIMAT JA MUODOSTAA SUPERHALLITUKSEN. 

Nykyisten hallitsijoiden tilalle perustetamme superhallituksen hallinnon. Sen kädet ulottuvat kaikkiin

suuntiin ja sen organisaatio on ulottuvuudeltaan niin valtava, ettei se voi epäonnistua kaikkien 

maailman kansojen alistamisessa. 

• 10-18 & 4: Despotismimme tunnustaminen tulee, kun hallitsijoidensa epäsäännöllisyyksiin ja 



epäpätevyyteen täysin kyllästyneet kansat huutavat: "Ottakaa heidät pois ja antakaa meille yksi 

kuningas koko maan päällä, joka yhdistää meidät ja tuhoaa häiriöiden syyt – joka antaa meille 

rauhan ja hiljaisuuden, jota emme voi löytää hallitsijoidemme ja edustajiemme alaisuudessa. "KUN

OLEMME SUORITTANEET VALLANKAAPPAUKSEMME, SILLOIN VÄKIJOUKKO KOHOTTAA 

MEIDÄT JA KANTAA MEITÄ KÄSILLÄÄN TOIVEIDEN JA ODOTUSTEN TÄYSIN 

YKSIMIELISESSÄ RIEMUSAATOSSA. ÄÄNESTYS, JOSTA TEIMME VÄLINEEN ASETTAMAAN 

MEIDÄT MAAILMAN VALTAISTUIMELLE, ON SILLOIN TÄYTTÄNYT TEHTÄVÄNSÄ JA 

NÄYTTELEE OSAANSA VIIMEISEN KERRAN.

• Kommentti: Niukkuus on tarpeen, jotta massat olisivat nöyriä ja puutteessa. Henkilökohtainen 

aloitteellisuus on eliminoitava, koska vahva, karismaattinen vastarintajohtaja voisi pilata kaiken. 

Salaliitto toteuttaa tarkoituksensa koulutusjärjestelmän kautta, jota se hallitsee ja jossa opetetaan 

sitä, mitä he määräävät. Huomaa, että he toistavat sitä, mitä Raamattu sanoo rauhan ja 

turvallisuuden vaatimuksesta. He siirtävät yhteiskuntaa ja massojen ajattelua kohti 

Maailmanhallitusta. Siinä vaiheessa vapaus ja jopa illuusio, että voisi äänestämällä vaikuttaa 

asioihin, häviää. Huomaa, kuinka he sanovat, että maailma huutaa johtajaa korjaamaan kaikki sen 

ongelmat. Jotkut teistä ehkä muistavat kuulleensa, mitä Paul-Henri Spaak, Belgian entinen 

pääministeri ja yksi EU:n alkuperäisistä perustajista, sanoi vuonna 1949: "Emme halua toista 

komiteaa. Niitä on jo liikaa. Haluamme miehen, jolla on riittävä painoarvo, että kaikki ihmiset voivat 

olla hänelle uskollisia ja joka voi nostaa meidät pois siitä taloudellisesta suosta, johon olemme 

vajoamassa. Lähettäkää meille sellainen mies ja oli hän sitten jumala tai paholainen, me otamme 

hänet vastaan." Tuo päivä on tulossa pian.

10. Maailmanhallitus poistaa kaikki vapaudet

• 5-1: Luomme tehostetun hallinnon keskittämisen, että saamme kaikki yhteisön voimat käsiimme. 

Säädämme uusilla laeilla kaikki alamaistemme poliittisen elämän toimet. Näillä laeilla peruutetaan 

yksi kerrallaan kaikki GOJIMien hemmottelu ja vapaudet ja valtakunnassamme voidaan havaita 

niin mahtavien mittasuhteiden despotismi, että pystymme pyyhkäisemään pois jokaisen GOJIMin, 

joka vastustaa meitä teoin tai sanoin.

• 3-20: Sana "vapaus" tuo esiin ne ihmisten yhteisöt, jotka taistelevat kaikenlaista voimaa, 

kaikenlaista auktoriteettia, jopa Jumalaa ja luonnonlakeja vastaan. Tästä syystä meidän on 

valtakuntaamme tultuamme poistettava tämä sana "vapaus" elämän sanastosta, sillä se merkitsee 

raa'an voiman periaatetta, joka tekee väkijoukoista verenhimoisia petoja.

• 12-2: Vapaus on oikeus tehdä, mitä laki sallii. Kaikki vapaus on siis meidän käsissämme.

• 17-7: Valtakuntamme tulee olemaan hindujumaluus Vishnun esitys monine käsineen. Näemme 

kaiken ilman virallisen poliisin apua. Ohjelmissamme KOLMANNES ALAMAISISTAMME PITÄÄ 

MUUT TARKKAILUN ALAISINA velvollisuudentunnosta valtion vapaaehtoisen palvelemisen 

periaatteella. Silloin vakoilijana ja ilmiantajana oleminen ei ole häpeä, vaan ansio.



• 15-1: Kun me vihdoin lopullisesti tulemme valtakuntaamme VALLANKAAPPAUSTEN avulla, jotka 

on valmisteltu kaikkialla yhdeksi ja samaksi päiväksi, meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että 

meitä vastaan ei enää ole olemassa sellaisia asioita kuin juonittelut. Tätä tarkoitusta varten 

tapamme armotta kaikki, jotka tarttuvat aseisiin vastustaakseen tuloamme valtakuntaamme. 

Millainen tahansa salaseuraa muistuttava uusi instituutio rangaistaan kuolemalla. Olemassaolevat 

me jo tunnemme ja ne palvelevat meitä ja ovat palvelleet, mutta me hajotamme ne ja lähetämme 

ne maanpakoon mantereille, jotka ovat kaukana Euroopasta. TÄLLÄ TAVALLA HOIDAMME NE 

VAPAAMUURARIT, JOTKA TIETÄVÄT LIIKAA. Niitä, jotka voimme säästää, pidetään jatkuvassa 

pelossa, että heidät karkotetaan hallintamme keskuksesta.

• 9-3: Superhallituksemme on diktatuuri. Me panemme täytäntöön oikeudenkäynnit ja tuomiot, me 

tapamme ja säästämme. Me hallitsemme tahdon voimalla JA ASEITA KÄSISSÄMME OVAT 

RAJATON KUNNIANHIMO, POLTTAVA AHNEUS, ARMOTON KOSTO, VIHA JA ILKEYS.

• 15-2: Hallituksemme päätökset ovat lopullisia, ilman valitusoikeutta.

• 15-10: Liberaalit tulkinnat ovat romahduttaneet lain arvovallan. TUOMARIT PÄÄTTÄVÄT NIIN 

KUIN ME SANELEMME HEILLE. Jopa senaattorit ja korkeampi hallinto hyväksyvät neuvomme.

• 15-12: Kun tulee meidän avoimen hallintomme aika, kaikki lakimme ovat lyhyitä, selkeitä, vakaita ja

vailla minkäänlaisia tulkintoja niin, että kuka tahansa pystyy tuntemaan ne täydellisesti. Tärkein 

piirre on määräyksiin alistuminen ja tämä periaate tullaan viemään suurelliseen korkeuteen.

• 16-1: Koulutamme yliopistot uuteen suuntaan. Ne tulevat olemaan täysin riippuvaisia hallituksesta.

• 16-4: Korvaamme muinaishistorian opiskelun tulevaisuuden ohjelman opiskelulla. Poistamme 

ihmisten muistista kaikki aiempien vuosisatojen tosiasiat, jotka eivät ole meille toivottavia ja 

jätämme jäljelle vain ne, jotka kuvaavat kaikkia GOJIMien hallituksen virheitä.

• 4-3: MEILLE ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ HEIKENTÄÄ KAIKKEA USKOA, REPIÄ POIS GOJIMIEN 

MIELESTÄ JUMALUUDEN JA HENGEN PERIAATE JA ASETTAA SEN TILALLE ARITMEETTISET

LASKELMAT JA  AINEELLISET TARPEET.

• 14-1: Kun tulemme valtakuntaamme, meille ei ole suotavaa, että on olemassa mitään muuta 

uskontoa kuin meidän uskontomme siitä yhdestä Jumalasta, johon kohtalomme on sidottu 

asemamme vuoksi valittuina. Siksi meidän on pyyhkäistävä pois kaikki muut uskon muodot. 

Mooseksen uskonnon julistuksemme on saanut kaikki maailman kansat alistumaan meille. Meidän 

on istutettava demokraattista hallintoa kohtaan sellainen vastenmielisyys, että kansat suosivat 

mieluummin rauhaa maaorjuuden tilassa kuin noita kehutun vapauden oikeuksia. HE KÄRSIVÄT 

ENNEMMIN MITÄ TAHANSA MEIDÄN ALAISUUDESSAMME, KUIN OTTAVAT RISKIN, ETTÄ 

JOUTUISIVAT KESTÄMÄÄN UUDELLEEN KAIKKI NE AGITAATIOT JA KURJUUDET, JOITA 

OVAT KOKENEET.

• 14-4: Filosofimme keskustelevat kaikista "GOJIMien" eri uskomusten puutteista, MUTTA KUKAAN 

EI KOSKAAN OTA KESKUSTELUUN MEIDÄN USKOAMME SEN TODELLISESTA 

NÄKÖKULMASTA, KOSKA SITÄ EI TÄYSIN OPI KUKAAN MUU PAITSI MEIDÄN MIEHEMME, 

JOTKA EIVÄT KOSKAAN USKALLA KAVALTAA SEN SALAISUUKSIA.



• 3-15: Olemme johtaneet kansoja pettymyksestä toiseen, niin että lopussa he kääntyisivät myös 

meistä pois sen DESPOOTTI-KUNINKAAN HYVÄKSI, JOTA ME OLEMME VALMISTAMASSA 

MAAILMALLE.

• Kommentti: Heidän hirmuvaltiutensa - tyranniansa - tulee hallitsemaan koko maailmaa. Ajattele, 

mitä Orwell sanoi kirjassaan Vuonna 1984: "Orjuus on vapautta". He määrittelevät vapauden. 

Poliisivaltio, jossa on jatkuva valvonta, on itsestäänselvyys. Tiedämme, että tämä on totta Kiinan 

esimerkin vuoksi ja sen vuoksi, miten me jäljittelemme heitä. Ajattele valvontakameroita kaikkien 

julkisten paikkojen sisällä ja ulkopuolella. Ajattele Alexaa ja Siriä kotonasi. Ajattele älypuhelimiasi ja

sitä, kuinka ne nyt jopa seuraavat kasvojentunnistusta sekä silmiesi liikkeitä, saati sijaintiasi. 

Kapinointi ei ole sallittua. Onko kristinusko heidän näkökulmastaan salaseura? Luulen niin. Kaikki, 

jotka yrittävät esittää heidän näkemykselleen vastakkaista näkemystä, tapetaan. Heidän 

hallitsijoillaan on rajaton valta. Kaikki, jotka eivät kuulu heidän eliittikerhoonsa, ovat heidän 

tuomariensa ja heidän tekemiensä päätösten armoilla. Kaikki alistuvat heidän käskyihinsä. Historia 

kirjoitetaan uudelleen niin, ettei kukaan voi oppia menneisyydestä. Ajattele jälleen Orwell'ia ja 

Muistiaukkoa, joka hylkäsi kaikki menneisyyden asiat, jotka eivät olleet Isoveljen hyväksymiä. 

Ajattele, miten historiaa on viime aikoina kirjoitettu uudelleen 1619-projektin myötä, joka on 

työnnetty julkishallinnon kouluihin. Uskonnonvapaus tullaan poistamaan. Kun he luovat 

Maailmanuskontonsa, niin uskonnollinen vakaumus tulee olemaan sitä, mitä he sanovat sen 

olevan. Samaan aikaan Salaliiton uskomuksia ei voida koskaan kyseenalaistaa. Kaikki mitä 

Salaliitto tekee, on valmistella tietä heidän tulevalle kuninkaalleen.

11. Antikristus - maailman hallitsija

• 23-4: Tämä Jumalan Valittu on valittu ylhäältä tuhoamaan ne järjettömät voimat, joita liikuttaa 

vaisto eikä järki, raakuudella ja inhimillisyydellä. Nämä voimat riemuitsevat nyt ryöstön ja 

kaikenlaisen väkivallan ilmentyminä vapauden ja oikeuksien periaatteiden naamion alla. Ne ovat 

kukistaneet kaikki yhteiskuntajärjestyksen muodot pystyttääkseen raunioille Juutalaisten 

Kuninkaan valtaistuimen; mutta heidän osansa on näytelty sillä hetkellä, kun hän astuu 

valtakuntaansa. Silloin on välttämätöntä lakaista heidät pois hänen tieltään. 

• 15-4: Kun Israelin Kuningas asettaa pyhään päähänsä Euroopan hänelle tarjoaman kruunun, 

hänestä tulee maailman patriarkka.

• 17-4: KUNINGAS ON MAAILMANKAIKKEUDEN TODELLINEN PAAVI, KANSAINVÄLISEN 

KIRKON PATRIARKKA.

• Kommentti: Salaliitto uskoo, että sen kuningas on jumalallisesti valittu. Heidän jumalansa ei 

selvästikään ole Raamatun Jumala. Hän murskaa kaikki tieltään käyttäen kaikenlaista väkivaltaa. 

Hänen äärimmäisen voimansa, valvontansa ja auktoriteettinsa ansiosta koko maailma tottelee 

hänen käskyjään. Tietenkin tämä on Antikristus. Sen sijaan, että Jumala olisi jumalallisesti valinnut 

hänet, hän saatanan nimittämä.



Yhteenveto

• Nyt sinun pitäisi jo ymmärtää, että tämä asiakirja – Siionin Viisasten Pöytäkirjat - jota on pitkään 

käytetty juutalaisten mustamaalaamiseen, on itseasiassa hallitsevan eliitin ohjaava valo maailman 

valmistamiseksi heidän tyrannimaiselle kuninkaalleen - miehelle, jolla on suunnitelma ja jonka me 

tunnemme kadotuksen lapsena – Antikristuksena.

• Kaikkea, minkä näemme nykyään yhdistyvän täydellisen hallinnan käsitteeseen, joka johtaa heidän

yhteen maailmanhallitukseensa ja yhteen maailmanuskontoonsa, on suunniteltu satoja vuosia 

ihmisten keskuudessa – ja paljon pidempään langenneen hengellisen maailman sisällä.

• Salamyhkäinen Salaliitto (Cabal) valtavine taloudellisine resursseineen on kääntänyt maailman 

suunnan omiin tarkoituksiinsa.

• He ovat aiheuttaneet sotia, hallitsijoiden nousuja ja kaatumisia sekä rahajärjestelmien luomista ja 

tuhoamista.

• He ovat ottaneet käyttöön mekanismit sään hallitsemiseksi geotekniikan (geoengineering) avulla ja

keinot muuttaa ihmiskunta transhumanismin avulla ihmisen versioksi 2.0, jossa he määrittelevät, 

millaiselta tuo olento näyttää.

• Uskon, että Siionin Viisasten Pöytäkirjat (The Protocols of the Learned Elders of Zion) on perusta 

maailmanjärjestelmille, kuten marxismi, sosialismi, kommunismi, fasismi ja kaikenlaiset 

despoottiset hallinnot, mitä ihminen tuntee.

• Katso, miten ylimielinen tämä asiakirja on.

• Etkö voikin kuulla Saatanan toistavan kohdasta Hes. 28:1-2?

Koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: 'Minä olen jumala, jumalain istuimella 

minä istun merten sydämessä'.

• Entä Jes. 14:13-14?

Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä 

istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien 

kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.' 

• Pöytäkirjat ovat todistus hillittömästä ylpeydestä ja täydellisestä itsepetoksesta.

• Salaliitto uskoo, että sen jumala - Lusifer - on suurempi kuin Israelin Pyhä.

• Tuo jumala on edistänyt tätä asiakirjaa tökkäämään kepillä Raamatun Jumalan silmää asettamalla 

Hänen Valitun kansansa pahimpaan mahdolliseen valoon, nimittäin ylimielisinä valittuina 

hallitsemaan maailmaa.

• Mutta Raamattuun uskovina, Raamattua lukevina, Kristuksen seuraajina me tiedämme, että kaikki 

Saatanan ja hänen kätyriensä suunnitelmat Salaliitossa raukeavat tyhjiin.

• Kaikki nämä strategiat ja kampanjat on käynnistetty Jumalan sallivasta tahdosta ei-uskovien, 



Kristuksen hylkäävien miesten kautta, jotka ovat päättäneet seurata lihan tietä ja kaikkivoivaksi 

naamioituneen saneluja.

• Hän ei kuitenkaan ole kaikkivoiva ja kaikki nämä korkeat tornit kaadetaan ja puretaan.

• Salamyhkäiset, pahat juonet, jotka ovat märkineet Baabelin tornista lähtien ja joilla on 

ainutlaatuinen tarkoitus päästä taivaisiin ja hallita itse Jumalaa, tullaan torjumaan vain Sanalla 

Herralta Jeesukselta, kun Hän palaa kirkkaudessaan Ahdistuksen lopussa.

• Nähtyäsi, mitä meillä on tähän mennessä ollut ja koettuasi näiden Jumalaa vihaavien ihmisten 

synnit ja rietastelut, voitko kuvitella, kuinka herkullista ja palkitsevaa se on, kun Jumala tuomitsee 

vihassaan nämä Hänen syrjäyttämistään yrittäneet?

• Ei niin, että nauttisimme heidän tuhostaan, mutta tieto siitä, että Jumalamme on vanhurskas ja 

tuomitsee oikeudenmukaisesti, lohduttaa.

• Se aika tulee pian.

• Ei kestä kauan, ennenkuin Herra ilmestyy pilvissä niille meistä, jotka rakastavat Häntä ja poistaa 

meidät tämän maailman pahimmista ylilyönneistä, jotka johtuvat Saatanan ja häntä seuraavien 

ihmisten ylimielisyydestä.

• Salaliitto todella kaatuu.

• Sillä tulee olemaan aikansa, samoin kuin Saatanallakin vähän aikaa, sitten kaikki hajoaa heidän 

kannaltaan, kun Jumala osoittaa absoluuttisen mahtinsa..

• Tehtävämme on odottaa ja valvoa innokkaasti ja samalla tehdä kaikki, mitä Jumala on kutsunut 

meitä tekemään.

• Pidä huoli uskostasi.

• Älä anna epäilijöiden ja kieltäjien viedä sitä sinulta.

• Herra lunastaa meidät valitsemallaan ajalla ja osoittaa, että olimme oikeassa – meidät, jotka 

olemme uskollisesti uskoneet

Document: The Protocols of the Learned Elders of Zion:

Protocols of the Learned Elders of Zion 
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