
https://www.rev310.com/2020/04/covid-1984 

COVID-19(84)
By Pete Garcia April 15, 2020

Kirjoittajan huomautus: Tämä on aika pitkä info. Siinä on monia hyperlinkkejä, jotka menevät 
paljon syvemmälle tietyissä aiheissa, kuin mitä tässä on mahdollista. Pyydän sinua varaamaan 
riittävästi aikaa, ei vain tämän läpikäymiseksi, vaan myös linkkien tarkistamiseksi.

Kun olin armeijassa, sekä komentajana että ohjaajana, sanoin rutiininomaisesti oppilailleni ja 

alaisilleni, että elämme 9/10 -maailmassa. Useimmat eivät olleet tarpeeksi vanhoja muistamaan 

9/11 -tapahtumia selvästi, mutta selitin heille, että 10. syyskuuta 2001 maailma oli yksisuuntainen 

(one way). Ihmisillä oli suunnitelmia, unelmia, tavoitteita, päämääriä ja tuhat muuta asiaa 

käynnissä, joista oli tullut osa heidän ”normaalia” elämäänsä.

Heti seuraavana päivänä kaikki muuttui. Maailma muuttui. Lopullisesti.

Siitä huolimatta me kestimme.

Tässä vain olemme, 19 vuotta myöhemmin; nauttien sellaisesta, joka oli suurin taloudellinen 

elpyminen, mistä kansakunta on koskaan saanut nauttia. Meillä oli (ja on edelleen) valtavan 

suosittu presidentti, joka on häpeilemättä elämän, kristittyjen ja Israelin puolella. Meillä oli kolme 

vuotta epäonnistuneita tutkimuksia ja syyttämisyrityksiä, jotka sekä kansa että kongressi peruivat 

ja hylkäsivät. Meistä oli vihdoin tullut energiariippumattomia. Meillä oli vihdoin presidentti, joka 

tunnisti Amerikan taloudellisen ytimen olevan murenemassa sisältä päin vuosikymmenien ajan 

kauheiden kauppasopimusten kautta. Näytti, että Amerikan suurin vienti ei ollut ruoka eikä autot, 

vaan työpaikkamme. 

Aikanaan hän alkoi valvoa maahanmuuttolakejamme ja rajaturvallisuuttamme. Hän aloitti 

aggressiivisesti uudet neuvottelut taloudellisesta verenvuodosta, jonka aiemmat presidentit olivat 

jättäneet huomiotta vuosikymmenien ajan. Lopultakin meillä oli presidentti, joka tunnusti 

todellisuuden, että Jerusalem oli ja tulee aina olemaan Israelin ikuinen pääkaupunki. Vihdoinkin 

meillä oli presidentti, joka toimi vuosikymmeniä vanhan lainsäädännön mukaisesti siirtäessään 
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Yhdysvaltain suurlähetystömme Tel Avivista Jerusalemiin. Lopultakin meillä oli presidentti, joka oli 

halukas irrottautumaan yhä monimutkaisemmasta ja byrokraattisemmasta kansainvälisten 

sopimusten verkosta, jotka teoriassa kuulostavat hyviltä, mutta joilla on merkittäviä taloudellisia ja 

poliittisia seurauksia kansallisen itsemääräämisoikeuden kustannuksella. Itse asiassa melkein 

jokainen Trump'in aloite uhkasi tehdä tyhjäksi vuosikymmeniä globalismiin perustuvaa poliittista ja 

taloudellista juonittelua, jotka yltävät George H.W. Bush'in aikaan.

Sitten, yllättäen ja sattumalta kiinalainen epidemia räjähti Kiinan märkätorilta, joka vain sattui 

sijaitsemaan samassa kaupungissa kuin Kiinan ensimmäinen bioturvallisuuden tason 4 laboratorio.

Tämän jälkeen Kiinan hallitus antoi tämän puhkeamisen levitä paikallisesta epidemiasta globaaliksi

pandemiaksi muutamassa viikossa. Suojaten omaa imagoaan he jättivät huomioimatta varhaiset 

varoitusmerkit, pidättivät jokaisen, joka puhui siitä julkisesti ja sallivat sitten matkustamisen jatkua 

kaikessa rauhassa viikkojen ajan. Jälleen kiinalaiset virkamiehet sallivat tämän samasta 

kaupungista, jossa surullisenkuuluisa märkätori sijaitsi, kuten myös heidän tason 4 

bioturvallisuuden laboratorionsa. 

Vaikka saattaa kuulostaa salaliittolaiselta sanoa, että Kiinan hallitus oli tappavan taudinaiheuttajan 

tahallisen vapauttamisen takana vain globaalin omenakorin järkyttämiseksi, tämän ajoitus on 

vähintäänkin omituisen opportunistinen. Onko sattumaa, että tämä kaikki tapahtuu sen jälkeen, kun

sekä Mueller-tutkinta että syyttämisyritykset menevät myttyyn? Edelleen on omituista, että vaikka 

presidentti Trump on ahkerasti yrittänyt paikata reikiä uppoavassa USS America'ssa, niin monet 

entiset Obaman hallinnon virkamiehet ovat aktiivisesti harjoittaneet varjodiplomatiaa Amerikan 

vihollisten kanssa ympäri maailmaa.

En väitä tässä, että 9/11 oli sisäinen työ, tai edes Yhdysvaltain hallituksen tietoisesti sallima 

ulkoinen hyökkäys. En myöskään väitä, että tämä uusi viruksen puhkeaminen olisi sellainen. Sillä, 

onko tämän pandemian takana valtiollisia salahankkeita, vai ei, ei tällä hetkellä ole merkitystä. Me 

olemme siinä. Olemme juuri nyt elämässä läpi maailmanlaajuista reaktiota siihen. Se, mitä väitän, 

on, että tiedämme yhden asian täysin varmasti kriisin alkuperästä riippumatta: pahat ja 

häikäilemättömät ihmiset hyödyntävät aina kriisiä.

Tästä hetkestä voi mennä vuosia tai jopa vuosikymmeniä (jos Herra viipyy) ja ihmiset kysyvät 

meiltä, millaista oli Yhdysvalloissa, ennenkuin ”suuri virus” muutti kaiken. Ihmisillä ei tule olemaan 

uskottavaksi käsitystä "vapaasta" Amerikasta eikä maailmasta, joka ei ollut niin täysin hirveä, että 

emme voisi edes tunnistaa sitä, ellemme olisi eläneet siinä. People will have no concept of a “free” 

America, or world that wasn’t so authoritatively dystopian as to believe it, that we couldn’t even 

recognize it were we not living in it.
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Ensinnäkin, salli minun lisätä, että MIKÄÄN ei tapahdu sattumalta tässä maailmassa. Jumalan 

suvereeni suunnitelma ihmiskunnalle vaikuttaa KAIKKI asiat Hänen kirkkaudekseen (Room. 8:28). 

Toissijaisesti Jumalalla ja myös vastustajallamme, Saatanalla, on agenda. Vaikka hänen 

agendansa ei korvaa Jumalan agendaa, se on tekijä tässä suuressa draamassa, jota kutsumme 

elämäksi. Synti ja kuolema tulivat luomakuntaan Saatanan takia.

Kuten ratkaistaessa jokaista hyvää mysteeriä, meidän on aloitettava oikeilla kysymyksillä. Joten 

anna minun esittää sarja kysymyksiä. Voit korvata kursivoidun sanan jollakin muulla suurella 

kriisillä, mutta mielestäni nämä menevät sen ytimeen, mitä on tapahtumassa.

1. Ylittääkö pandemian kuolonuhrien määrä talousromahduksen jälkeisen kuolonuhrien 

määrän, vai onko se pienempi?

2. Tietääkö kukaan, mitä täysi monen kuukauden karanteeni vaikuttaa maailmantalouteen?

3. Tietääkö kukaan, mitä täydellinen monen kuukauden karanteeni vaikuttaa Yhdysvaltojen 

talouteen?

4. Kuinka tarkalleen ottaen maailma toipuu taloudellisesti?

5. Muistako kukaan, kuinka viimeinen suuri maailmanlaajuinen talouskriisi päättyi?

6. Tietääkö kukaan, miltä uuden normaalin pitäisi näyttää?

7. Miksi globaali kriisi on tarpeen?

8. Kuka hyötyy eniten globaalista kriisistä?

9. Mitkä ovat tavoitteet globaalin kriisin jälkeen?

10. Mitä on globaali väestön vähentäminen ja kuka siitä hyötyy?

11. Kuka on jo kauan puolustanut globaalia väestön vähentämistä?

Nämä kysymykset, kuten lukemattomat muut, saavat minut kyseenalaistamaan 

maailmanlaajuisesti hyväksytyn narratiivin siitä, mitä todella on käynnissä. Jälleen, en halua 

vähätellä meneillään olevan vakavuutta, mutta tämän globaalin ongelman ongelma onkin ehkä sen

tappavuuden puute. Meidän ei esimerkiksi tarvitse kaunistella Ebola- eikä Marburg- epidemioita. 



Ne ovat kauheita ja ne ovat itsestäänselvästi kauheita. Lääkärit ja uutisoijat eivät raportoi Ebolan 

aiheuttamista kuolemista 'Ebolaan liittyvinä'. Meidän ei tarvitse väkisin liittää siihen komplikaatioita,

koska sen tappavuus on riittävän merkittävä ylittämään kaikki muut vaivat, mitä heillä oli. Joten jos 

tämä on vähemmän tappavaa kuin ebola ja jopa monta astetta vähemmän tappavaa kuin normaali 

flunssakausi, niin miksi me tahallamme teemme itsemurhan tappamalla maailmantalouden? En 

edes väitä, miten se alkoi. En myöskään väitä, että meidän ei pitäisi edistää varotoimia ja hyvää 

kansanterveyttä. En edes halua väitellä siitä, miten se alkoi. Kysyn vain kriisin hetkellä, kuka 

hyötyy eniten ja miksi? Mitkä ovat heidän tavoitteensa ja millaiselta näyttää COVID19:n jälkeinen 

maailma.

Arviointi

Jos kriisi on keino, jolla demokraatit saavuttavat poliittiset päämääränsä -- ja se on, niin ajattele

vain kuuluisaa ohjetta "älä koskaan päästä kriisiä hukkaan" – kuvittele sitten, mitä koronavirus

tarkoittaa globalisteille. Mikä huimaava mahdollisuus heille saavuttaa valtavia tavoitteita. Tämä on

uuden maailmanjärjestyksen aika – yhden maailmanjärjestyksen aika Raamattuun uskovien

opetuksissa. By Cheryl K. Chumley – The Washington Times – Saturday, March 28, 202 (lähde)

Kun tarkastelemme hellittämätöntä pyrkimystä edistää globalismia vuosikymmenten aikana, 

meidän on ymmärrettävä, että ne, jotka pitäytyvät siihen, eivät ole vain vanhoja raivohulluja miehiä,

jotka polttavat piippua ja sivelevät viiksiään pimennetyissä huoneissa. Jotkut saattavat olla, mutta 

monet uskovat todella, että yksi globaali hallitus on ainoa keino ratkaista kaikki maailman 

ongelmat.

Jotkut näistä ovat hyvin tunnettuja; Roomalaiskatolinen kirkko, YK, George Soros, David 

Rockefeller, Gordon Brown, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski jne. Jotkut ovat jopa olleet 

Yhdysvaltain presidenttejä, kuten Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt ja Barak H. Obama. Silti 

monet muut, vaikka eivät täysiä globalisteja, ainakin sympaattisina sen ihanteille (Jimmy Carter, 

George H.W. Bush ja Bill Clinton) ovat olleet joitakin internationalismin merkittävimmistä edistäjistä.

Kuitenkin aidot ja todelliset globalistit ovat miehiä ja naisia, joilla on valtaa, varallisuutta ja mikä 

tärkeintä, nimettömyys. Itse asiassa heidän nimettömyytensä on heidän paras aseensa, josta 

esimerkkinä Bohemian Grove -tapahtumat. Tiedämme, että paikka on olemassa. Tiedämme, että 

eliitti menee sinne. Tiedämme kuitenkin hyvin vähän siitä, mitä muuta siellä todella tapahtuu, kuin 

että se tuntuu äärimmäisen epäilyttävältä. Masentava käytännön harjoitus tässä olisi tutkia 

suosikkituotteitasi (vaatteita, kodinkoneita, tarvikkeita jne.) ja selvittää, ketä he tukevat 

taloudellisesti (ts. poliittisia nojauksia) vain huomataksesi, että rahoitat oman maasi kuolemaa.

https://www.washingtontimes.com/news/2020/mar/28/coronavirus-crisis-fit-new-world-order/


Uusi New Deal: kaikuja Roosevelt'ilta

Siitä on vasta muutama vuosikymmen, kun monet, jopa jotkut kriitikot, pitivät globalisaatiota

väistämättömänä, pysäyttämättömänä voimana. Amerikkalainen journalisti George Packer on

kirjoittanut "globalisaation torjumisesta," joka on kuin auringonnousun torjuminen. (lähde)

Ennen ensimmäistä maailmansotaa ja sen aikana keskiverto amerikkalaista kiinnosti vain vähän tai

ei lainkaan sotkeutua Yhdysvaltojen ulkoasioihin. Isolationismi ideologisena vakaumuksena oli 

vahva koko maassa. Itse asiassa presidentti Woodrow Wilson kampanjoi menestyksekkäästi 

toiselle kaudelleen vuonna 1916 lupauksella pitää poikamme poissa vuonna 1914 alkaneesta 

suuresta sodasta. Sydämessään presidentti Wilson oli kuitenkin internationalisti, joka kaipasi 

kansainvälisen hallintoelimen luomista. Hän tajusi, että ainoa keino koskaan saada tarvitsemansa 

globaali tuki oli se, että Amerikka liittyisi sotaan ja saisi kätensä verisiksi. Tässä vaiheessa sota oli 

pysähtynyt Maginot-linjan juoksuhautoihin. Niinpä me liityimme sotaan ja kymmeniä tuhansia 

nuoria amerikkalaisia miehiä kuoli uuden maailmanjärjestyksen alttarilla.

Sodan päätyttyä Wilson alkoi puolustaa ”neljäätoista valopistettä (Fourteen Points of Light)”, josta 

tulisi peruskivi sekä tuomitulle Versailles-sopimukselle että Kansainliitolle. Kansainliitto osoittautui 

heikoksi ja suurelta osin tehottomaksi, koska sillä ei ollut Yhdysvaltain poliittista tukea Wilsonin 

terveyden petettyä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen suurin osa amerikkalaisista olivat 

tyytyväisiä saadessaan olla keskenään ja keskittyä 'palaamaan takaisin normaaliin'. Kansainliitto 

kuitenkin tulisi toimimaan YK:n prototyyppinä noin 20 vuotta.

Vaikka 1920-lukuun viitataan yleisesti "ärjyvänä 20-lukuna" (johtuen laajalle levinneestä 

taloudellisesta hyvinvoinnista koko maassa), se ei ollut ongelmaton. Monet etelän ja keski-lännen 

valtioista kärsivät ennätyskuivuudesta ja tulvista koko 1920-luvun ajan ja saivat näin etumatkan 

suureen lamaan. "Ärjyvä 20-luku" nautti sodanjälkeisestä työvoiman kasvusta terveruumiisten 

miesten palatessa työvoimaan, rakennusteollisuuden kasvusta, nousevasta autoteollisuuden 

kasvusta, Amerikan sähköistyksestä ja Yhdysvaltojen väistämättömästä noususta maailman 

supervallaksi numero yksi. Republikaanien ehdokas Herbert Hoover epävirallisessa vuoden 1928 

kampanja-iskulauseessaan lupasi "kanan jokaiseen pataan ja auton jokaiseen talliin" luultavasti 

ennustaen jatkuvaa optimismia, että taloudellinen hyvinvointi edelleen jatkuu. 

Vuotta myöhemmin maa oli kuitenkin riekaleina. Saaliinan vuosikymmenen ajan jatkunut villi 

osakekeinottelu Wall Street'in villi ratsastus tuli väistämättömään loppuunsa. ”Virallinen” Suuri 

Lama alkoi tosissaan sen jälkeen, kun markkinat saavuttivat huippunsa 3. syyskuuta 1929, minkä 

jälkeen ne alkoivat vapaasti pudota. Osakemarkkinat saavuttaisivat vihdoin pohjan 29. lokakuuta 

surullisenkuuluisasti nimeten tuon päivän historiaan Mustana Tiistaina.

https://www.theguardian.com/world/2017/jul/14/globalisation-the-rise-and-fall-of-an-idea-that-swept-the-world


Todellisuus oli, että vaikka 1920-luku oli nousua johtuen edellä mainituista syistä, osakemarkkinat 

olivat olleet horjuvilla jaloissa jonkin aikaa. Useat pienet taantumat olivat jo keikutelleet  Wall 

Streetiä aiempina vuosina (1920–21, 1923). Aika monta muuta merkkiä olivat hiljaisesti enteilleet 

"ärjyvän 20-luvun" väistämätöntä loppua, mutta ne olivat suurelta osin jääneet huomaamatta.

Ensinnäkin olivat em. kuivuus ja tulvat, jotka olivat muuttaneet Amerikan leipäkorin Amerikan 

tomumyrskyjen alueeksi (dust bowl). Toiseksi, itse rahoitusmarkkinoiden epävakaus johtui 

välittäjien ja sijoittajien sääntelemättömästä keinottelusta. Viimeiseksi, ulkomaisten sijoittajien 

vetäytyminen Yhdysvaltojen markkinoilta oli lisääntynyt kesän 1929 aikana.

Heidän hiljainen lähtönsä johtui ehkä osittain kasvavasta epävakaudesta Euroopassa (heikko 

Kansainliitto, Versailles'n rauhansopimus). Euroopan taloudellinen epävakaus yhdessä Saksan ja 

Italian kasvavan aggressiivisen retoriikan kanssa olivat ehdottomasti huolestuttavia. Nämä trendit 

alkoivat hermostuttaa ulkomaisia sijoittajia. Taitavat kansainväliset sijoittajat eivät ehkä tienneet 

mitä oli tulossa sinänsä; he kuitenkin tunsivat uuden täydellisen myrskyn muhivan horisontissa.

Kolme vuotta kestäneen ankaran taloudellisen myllerryksen jälkeen Hoover'in hallinnon vuoden 

1932 uudelleenvalintakampanja oli melkein tuomittu. Hän hävisi vaalit rökäletappiossa tulevalle 

demokraattiselle haastajalle Franklin Delano Roosevelt (FDR), joka oli kampanjoinut New Deal 

-aloitteillansa. Samana vuonna suhteellisen tuntematon mies, nimeltä Adolf Hitler, oli ottamassa 

haltuunsa kanslerin virkaa Saksassa. 

Tässä kohdassa haluaisin tehdä rinnastuksen tämän päivän maailmaan. Vuoden 1933 maailma oli 

liian häiriintynyt heidän oman taloudellisen myllerryksensä takia huomatakseen, että pahat ihmiset 

hyödyntävät AINA kriisin hetkiä. Lisäksi he olisivat menneet minne tahansa, kääntyneet mihin 

tahansa ja uskoneet ketä tahansa, joka voisi luvata heille helpotusta. Silloin tulee Adolf Hitler. 

Toinen maailmansota. Holokausti. 

Ja vaikka saatana ehkä tarkoitti sen pahaksi, niin Jumala herätti sen vuoksi juutalaisen 

kansakunnan.

Jos joku olisi julkisesti sanonut vuonna 2019, että työttömyysaste nousee 40 prosenttiin vuoden 

2020 toisella neljänneksellä, niin median ja akatemian asiantuntijat olisivat nauraneet heidät ulos. 

Edes Suuren Laman ollessa pahimmillaan (1933) työttömyysaste ei koskaan ylittänyt 25% (lähde). 

Itse asiassa työttömyysaste ei koskaan noussut yli 11% seuraavina vuosikymmeninä Suuren 

Laman jälkeen.

https://www.thebalance.com/unemployment-rate-by-year-3305506


Syvällä uteliaisuudella panen kuitenkin merkille sanan julkisesti, kun lähes 2000 toimitusjohtajaa 

lukuisissa suurissa globaalien yhtiöiden organisaatioissa on eronnut vuoden 2019 jälkeen. Se on 

ollut (ainakin vuodesta 2001) toimitusjohtajien suurin lähtö kaikkien aikojen lyhimmässä ajassa. 

Ehkä he tiesivät, että jotain oli tulossa, tai ehkä he päättivät pelastautua, kun oli hyvä lähteä. Yksi 

suurimmista läksyistä, jonka 1900-luvun johtajat oppivat ensimmäisestä maailmansodasta, jota 

seurasi kohta Suuri Lama, on, että kriisivaiheet tarjoavat suurimmat mahdollisuudet edistää 

agendoja. 

Vuodesta 1913 pyrkimys kohti globalismia on ollut hellittämätön. Kuitenkin ilman suuria kriisejä 

(joko todellisia tai oletettuja) marssi kohti globalismia oli suhteellisen hidasta ja vaivalloista (kuten 

New Deal'in elvyttämispyrkimykset). Ihmiset ja kansakunnat ovat haluttomia luovuttamaan omaa 

suvereniteettiaan, varsinkaan kun siihen ei ole perusteltua syytä.

Kuitenkin, kun lisäät yhtälöön kriisin (todellisen tai oletetun), niin tuo ryömintä kohti globalismia 

muuttuu pikajuoksuksi. Tehkäämme yhteenveto tärkeimmistä historiallisista tapahtumista ja niitä 

seuraavista pyrkimyksistä edistää globalismia (kursivoitu). Anteeksi luettelon pituus, mutta yritän 

(mahdollisimman hyvin) tehdä yhteenvedon koko pyrkimyksestä kohti globalismia.

1913: Yhdysvaltain keskuspankkilaki (Federal Reserve Act) hyväksytään 24. joulukuuta 

(jouluaattona) tuskin päätösvaltaisella päätöksellä, mikä tosiasiallisesti synnyttää 

Yhdysvaltain keskuspankin

1914-18: Ensimmäinen maailmansota sotkee maailman konfliktiin

1920: Presidentti Woodrow Wilson perustaa Kansainliiton 

1929: Yhdysvaltain osakemarkkinat romahtavat lokakuun 29. päivänä, 'Mustana Tiistaina.' 

1929-39: Yhdysvaltain "Suuri Lama" johtaa lukuisien teollisuudenalojen liittoutumiseen ja FDR 

valitaan ennennäkemättömästi neljälle peräkkäiselle kaudelle (1933-1945).

1939-45: Toinen maailmansota sotkee maailman jälleen globaaliin konfliktiin

1944: Bretton-Woods-sopimus vahvistaa Yhdysvaltain dollarin globaaliksi 

varantovaluutaksi

1945: Yhdistyneet Kansakunnat perustetaan



1946: Winston Churchill ehdottaa ideaa yhtenäisestä Euroopasta

1949: Perustetaan Pohjois-Atlantin liitto (NATO), mikä kiinnittää Yhdysvallat pysyvästi Euroopan 

asioihin seuraavien 70 vuoden ajaksi

1951: Pariisin sopimuksella perustetaan virallisesti Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (kuusi 

maata), josta tulee Euroopan Unionin alku

1967: Israelin tärkeä voitto kuuden päivän sodassa; Israelilaiset ottavat takaisin Jerusalemin ja 

yhdistävät sen jälleen

1971: Yhdysvaltain presidentti Nixon irrottaa Yhdysvaltain talouden kultakannasta (lopettaen 

Bretton-Woods-sopimuksen)

1973: Yhdysvaltain presidentti Nixon tukee Israelia Yom Kippur -sodassa; OPEC:in öljysaarto 

alkaa

1979: Yhdysvallat neuvottelee uudelleen kauppasopimuksen OPEC:in (Saudi-Arabia) 

kanssa uudelleen vahvistamalla Yhdysvaltain dollarin maailman varantovaluuttaksi 

'petrodollarien' kautta

1989: 'Rautaesirippu' poistuu Euroopassa

1991: Neuvostoliiton romahtaminen

1993: Clinton allekirjoittaa NAFTA:n lakiin

1993: Maastrichtin sopimus virallistaa Euroopan unionin (EU) yhdentymisen

1993: YK:n Agenda 21 (epävirallinen sopimus) kestävästä kehityksestä

1995: Ranskan presidentti Sarkozy luo Välimeren Unionin (UfM)

1999: EU ottaa virallisesti käyttöön 'euron'

2001: 11. syyskuuta islamilainen hyökkäys Yhdysvaltoihin; 'sota terroria vastaan' alkaa

2001: Yhdysvallat kostaa ja hyökkää Afganistaniin NATO -koalition kanssa

https://fi.wikipedia.org/wiki/NAFTA


2003: Eteläisessä Kiinassa esiintyy SARS-koronaviruksen puhkeamista

2003: Yhdysvallat hyökkää Irakiin Naton koalition kanssa, kaataa Saddam Husseinin ja 

tehokkaasti epävakauttaa muslimi Lähi-Idän

2005: Indonesian maanjäristys ja tsunami johtavat maailmanlaajuiseen elvytyspyrkimykseen

2008: Fannie May / Freddie Mac -luottokriisi sotkee ja vetää alas maailmantaloutta

2008-09: Asuntolainakriisi johtaa kolmeen massiiviseen rahoituspelastukseen

2009: H1N1 (sikainfluenssa) tulee maailmanlaajuiseksi pandemiaksi

2010: Haitin maanjäristykset johtavat globaaliin elvytyspyrkimykseen

2010: Yhdysvaltain kongressi hyväksyy kohtuuhintaisen hoidon lain (Obamacare) ja yrittää 

tehokkaasti kansallistaa kuudesosan Yhdysvaltojen taloudesta.

2011: Japaniin iskee 9.0 asteen maanjäristys, joka laukaisee massiivisen tsunamin ja aiheuttaa 

sulamisen Fukushiman ydinvoimalaitoksessa. Tämä johti jälleen globaaliin elvyttämispyrkimykseen

2011: Yhdysvaltain armeijan lähtö Irakista jättää tyhjiön, jonka myöhemmin täyttää ISIS

2010-nykyhetki: Arabi-kevät Tunisiassa, Libyassa, Egyptissä ja Syyriassa

2014-2015: Globaali Ebola-kriisi

2015: YK:n Agenda 2030 käynnistyy köyhyyden lopettamiseksi

2016: Donald J. Trump'in odottamaton valinta Yhdysvaltain presidentiksi

2016: Obama hyväksyy Pariisin ilmastosopimuksen (toimeenpanosopimus), mikä sitoo 

Yhdysvallat nelivuotiseen kansainväliseen sopimukseen

2017: Yhdysvallat julistaa virallisesti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi

2018: Yhdysvaltain taloudellinen vauraus jatkuu



2018: Yhdysvaltain suurlähetystö muuttaa Tel Avivista Jerusalemiin

2019: Yhdysvallat saavuttaa energiariippumattomuuden OPEC:ista

Marraskuu 2019: Yhdysvallat ilmoittaa aikomuksestaan aloittaa vuoden mittainen vetäytymisensä 

Pariisin ilmastosopimuksesta aikaisintaan 4.11.2020 (heti seuraavien vaalien jälkeen).

Lokakuu 2019: Johns Hopkins'in terveysturvakeskus, World Economic Forum ja Bill & Melinda 

Gates -säätiö isännöivät korkean tason pandemiaharjoituksen nimeltä Event 201 18. lokakuuta 

2019 New York'issa, (lähde)

Joulukuu 2019: Ensimmäiset uutiset epidemian puhkeamisesta Wuhanissa, Kiinassa

Tammi-helmikuu 2020: Yhdysvaltain demokraatit jatkavat syyttämisprosessia

Tammikuu 2020: Trump'in hallinnon reaktio COVID-19 -pandemiaan aikajana 

Maaliskuu 2020: Karanteenia / paikoillaan pysymistä koskevat hallituksen määräykset voimassa 

maailmanlaajuisesti

Huhti-toukokuu 2020: Yhdysvaltain ja koko maailman talous hidastuu pysähtyäkseen,  

työttömyysodotukset 40-50% maailmanlaajuisesti

Jos verrataan tätä marssia kohti globalisaatiota aikaisempiin yrityksiin (ennen vuotta 1900), sille ei 

yksinkertaisesti löydy mitään vertailukelpoista paitsi Tšingis-khaanin, Rooman valtakunnan ja 

Aleksanteri Suuren sotilaallisten valloitusten aika. Viimeisen 120 vuoden hellittämätön pyrkimys 

kohti globalismia on ollut kuin voimakas, armoton pohjavirta, joka imee kaiken merelle. Asiat 

saattavat mennä hienosti pinnalla, mutta pinnan alla pohjavirta imee hiljaa ja vaarallisesti. Mikä 

sitten on globalistinen agenda?

Mikäpä muu kuin uusi maailmanjärjestys.

Uskomatonta, mutta tämä on suhteellisen yksinkertainen prosessi. Pitkä peli on hienovarainen ja 

käyttää asteittaisuutta ja inkrementaalisuutta tärkeimpinä työkaluinaan pakottaakseen muutoksen 

ajan myötä. Lyhyen pelin tarkoitus on edistää pitkää peliä nopeissa lisäyksissä (increments), 

yleensä kriisin aikana. Avaintekijä on, että suunnitelma on paikoillaan kauan ennen mainitun kriisin 

esiintymistä. Tässä sekä lyhyt että pitkä peli toimivat sopusoinnussa saman lopputilan 

saavuttamiseksi. 

https://www.donaldjtrump.com/media/timeline-the-trump-administrations-decisive-actions-to-combat-the-coronavirus/
http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/


Pitkä peli

1. Väestön yksinkertaistaminen (vaatii koulutuksen, viihteen ja median valtausta)

2. Mahdottoman monimutkaisen lainsäädäntö- ja byrokratiaverkon luominen agendojen 

piilottamiseksi

3. Varallisuuden ja vallan vakiinnuttaminen niin harvoihin käsiin kuin mahdollista

4. Narratiivin hallinta (tämä edellyttää sekä puhujien että pönttöjen valvontaa vastakkaisten

mielipiteiden sensuroimiseksi)

5. Planeetan väestön vähentäminen nykyisestä 7,5 miljardista noin 500 miljoonaan. Se 

tapahtuu sodan, epidemioiden, pandemioiden, nälän, kansanmurhien ja aborttien kautta

6. Avoimet rajat ja kansallisen suvereniteetin vähentäminen.

7. Poliittinen muutos asteittaisuuden tai inkrementaalisuuden kautta (ks. Fabian Society)

Lyhyt peli

1. Väestön yksinkertaistaminen vaatii moraalisten normien höllentämistä, Jumalan poistamista 

akatemiasta ja hedonismin edistämistä

2. Luoda hallitus / organisaatio, joka on niin verhottu säännöillä, osastoilla, lainsäädännöllä, 

virallisilla kanavilla ja systeemien systeemeillä, että tavallinen ihminen ei koskaan pysty 

purkamaan heidän agendaansa. Kun hallituksesta tulee niin suuri, näemme usein 

varjohallituksen nousun, eli sen alla olevan syvän valtion, joka toimii näkymättömänä.  

[Ehkä parasta, mitä olen nähnyt tehtävän, tuli Glenn Beck'iltä vuosia sitten, kun hän seurasi 

kaikkia yhteyksiä ja sidoksia, joita George Soros'illa oli vasemmistojärjestöihin. Se on todella 

nykyajan Hydra .]

3. Eliittipankkiirit / teknokraatit vakiinnuttavat valtansa itsenäisissä maissa talouskriisien kautta.  

Ylikansallisten ja kansainvälisten järjestöjen perustamisesta tulee aina sisäsiittoinen agendansa

https://www.youtube.com/watch?v=si-vMj-FB88
https://fabians.org.uk/about-us/our-history/


ajamisessa siitä riippumatta onko kyseessä valtiopohjainen (IMF, World Bank, jne.) tai 

yhtiöpohjainen (Google, IBM, Microsoft, jne.) organisaatio.

4. Hollywoodin, sekulaarin akatemian ja median käyttö vasemmistopropagandan puhetorvina 

ajamaan tiettyjä narratiiveja (globaali kylmeneminen, globaali lämpeneminen, ilmastonmuutos 

jne.)

5. Georgian opaskivet ovat uuden maailmanjärjestyksen ”kymmenen käskyä”

6. Sosialististen ja vasemmistolaisten poliittisten yritysten (s.o. EU:n avoimet rajat) lisäksi 

globaalit hätätilanteet, kuten valvomaton maahanmuutto, maanjäristykset, tsunamit, tulvat jne., 

ovat täydellisiä tilaisuuksia saada jalansija jokaisessa maassa planeetalla. 

7. Käytä tilaisuuden tullessa viivytystaktiikkaa saavuttamaan tavoite, joka sopii parhaiten 

sinun omaasi

Johtopäätös

Monet teistä todennäköisesti pohtivat, miltä COVID-19:n jälkeinen maailma näyttää. No niin, kuten 

otsikossa viitataan, ehdottomasti orwellilaisemmalta kuin ennen kiinalaisperäisen viruksen 

puhkeamista. Ottaen huomioon juuri esittämäni pitkä historialäksy, tiedämme, että kriisien tullen 

salaliittolaiset hyödyntävät tilannetta edistämään agendaansa.

Viime kädessä globalistit vihaavat sitä, mitä Donald Trump edustaa. Hän edustaa paluuta 

kansalliseen itsenäisyyteen ja Amerikan suuruuteen, joka leimasi suurta osaa 1900-lukua. Joten 

se, mitä he eivät voineet saavuttaa mikrotasolla (s.o. kolmen vuoden tutkimukset ja epäonnistuneet

syyteyritykset) Donald Trump'in kaatamiseksi, heidän olisi pakko saavuttaa makrotasolla ja vetää 

alas globaali talous. Usko minua; Jos Hillary Clinton olisi voittanut vuoden 2016 vaalit, emme olisi 

läpikäymässä tätä nykyistä kriisiä (ajattele vuoden 2009 sikaflunssaa), koska hän on globalisti ja 

ajoi jo heidän agendaansa.

Profeetallisia linjauksia

Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli 

kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua ja sen päihin oli 

kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ilm. 13:1

https://thefederalist.com/2020/03/19/cnn-downplayed-swine-flu-under-obama-went-gonzo-on-wuhan-flu-under-trump/
https://www.youtube.com/watch?v=XMkZ5_BZ7rM&t=6s
https://www.wired.com/2009/04/ff-guidestones/


Jos mikään, niin, tämä nykyinen kriisi on ensisijaisesti suunniteltu ”näyttämön asettamisen” 

tapahtumaksi nykyisten maailman hallitusten lopulliselle uudelleenjärjestämiselle. Tiedämme, että 

viimeisinä päivinä tulee olemaan 10 valtion / seitsemän alueen konfederaatio, jota johtavat 

ihmiskunnan merestä nousevat 10 johtajaa. Sitten tulee 11. johtaja, joka alistaa kolme ja lopulta 

ottaa haltuunsa koko organisaation. Tämä organisaatio tunnetaan nimellä Peto. Sen johtaja on 

Pedon personoituma ja hänen nimensä on Laiton eli Antikristus. Hänen oikea kätensä on henkilö, 

joka tunnetaan nimellä Väärä Profeetta, joka orkestroi luopuneen ekumeenisen uskonnollisen 

maailmanjärjestelmän ja lopulta ohjaa kaiken palvonnan tälle Antikristukselle.

Joten miten pääsemme tämän päivän tilanteesta siihen, mitä Raamattu sanoo olevan tulossa? Jos 

viimeaikaiset otsikot viittaavat yleensä mihinkään, niin ne paljastavat, että maailman johtajat 

pyrkivät joko tietoisesti tai tietämättään.aktiivisesti edistämään antikristuksen henkeä lisääntyneellä

tarmolla. Katso nämä viimeaikaiset otsikot, jotka osoittavat kohti maailmaa, joka on orwellilaisempi,

kuin mikään, mitä edes George Orwell olisi osannut kuvitella: 

A one-world government (Maailmanhallitus)

A digital, global currency (Digitaalinen globaali valuutta)

Mandatory vaccinations with tracking devices (Pakolliset rokotukset seurantalaittein)

Mandatory digital Ids (Pakolliset henkilöllisyystunnukset)

Global depopulation (Globaali väestön vähentäminen)

Aiempina vuosikymmeninä globalistilla ei ollut poliittisia eikä teknologista kykyä tuoda uusi 

maailmanjärjestys. Natsit toisen maailmansodan aikana eivät pystyneet valvomaan kaikkea 

ostamista ja myymistä edes hallitsemillaan alueilla. Ei Kansainliitolla, eikä myöhemmin YK:lla, ollut 

sotilaallista eikä oikeudellista auktoriteettia pakottaa poliittisesti ajamiaan ohjelmiaan.

Vaikka näyttää siltä, että nykyinen koronavirus (COVID-19) tekee hallaa globaaliselle agendalle 

(s.o. avoimet rajat ja höllät maahanmuuttolait), niin se, mitä se todella tekee, on, että se uudelleen 

järjestelee geopoliittisia valtioita ja viranomaisia, joita niillä kerran oli. Siitä tulee nationalismin ja 

kansallisen itsenäisyyden täydellinen purkaminen. Miksi niin? Koska uhka ei enää rajoitu yhteen 

valtioon. Because the threat is no longer contained to a single nation. Pandemiat ovat luonteeltaan 

globaaleja (siksi etuliite pan), kuten paljon mainostettu ja jatkuvasti kehittyvä ilmastomuutoksen 

uhka. Valtiot, jotka kieltäytyvät lähtemästä mukaan globaaliin agendaan, kohtaavat Pohjois-Korean

tyylistä eristystä ja saartoa.

https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero/discussion
https://id2020.org/
https://savedmag.com/bill-gates-quantum-dot-digital-tattoo-implant-to-track-covid-19-vaccine-compliance/
https://www.weforum.org/agenda/2019/11/digital-currency-economy-sustainable/
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus


"Asiantuntijoiden" yksimielisyys on, että COVID-19-pandemia uhkaa purkaa liberalismin ja 

Euroopan unionin (EU) yhdentymisen, joiden puolesta on kauan taisteltu. Asiantuntijat pelkäävät, 

että Eurooppa saattaisi palata ennen 1950-luvun alkua vallinneisiin "nationalismiin" ja 

"eristäytymiseen," ajattelutapoihin, jotka perustuvat resurssien haalimiseen ja rajojen sulkemiseen. 

Todellisuus on kuitenkin, että tämän uhkan globaali luonne vahvistaa heidän tarvettaan, että heitä 

edustaisi yksi ylikansallinen ääni, joka johtaisi koko Eurooppaa (paljolti kuten Yhdysvalloissa). 

Tämä virus ei ole purkamassa 70 vuoden vakaata kehitystä; sensijaan se on järjestämässä 

uudelleen viranomaisia tulemaan siksi lopulliseksi rakenteeksi, joksi Raamattu ennusti sen tulevan.

Tämä on ensimmäinen pandemiatapahtuma sitten Espanjan flunssan, joka vaikutti  

samanaikaisesti koko maailmaan. Ilmeinen ero on se, että maailmassa vuosina 1918-20 puuttui 

teknologia asettaa globaali valvonta ja valuutan valvonta. Meillä ei ole enää sitä ongelmaa. Voit 

odottaa, että nämä agendat vasaroidaan läpi tulevina viikkoina tai kuukausina. 

• Paine digitaaliseen tunnistautumiseen

• On pakollinen

• Yhdistetään terveyteen ja rokotuksiin

• Tukee YK: n digitaalisen tunnistautumisen ohjelmaa

• Upotetaan kroppaan

• Paine 5G-verkkoon

• Kun maailmanlaajuiset karanteenit ovat voimassa, nykyinen 4G-järjestelmä 

on käytön ylikuormittama. Ihmiset vaativat nopeampaa järjestelmää 

voidakseen jatkaa striimausta, pelaamista, selaamista ja työskentelyä. 

• Kun maailmanlaajuiset karanteenit on poistettu, odota näkeväsi siirtyviä 

karanteeneja eri paikoissa, mikä edellyttää vahvempia verkkoja koko 

maailman valvomiseksi

• 5G:tä tarvitaan uusien kvantti-pohjaisten verkkojen ja blockchain-

rahoitusjärjestelmien tukemiseen

https://www.gatestoneinstitute.org/15803/coronavirus-european-union-unravels


• Se tarvitaan pyörittämään globaalia esineiden Internet-järjestelmää 

• Paine digitaaliseen valuuttaan

• Jos tämän kriisin annetaan jatkua, he sallivat sen niin kauan, kuin on tarpeen 

maailman ja ensisijaisesti Yhdysvaltojen talouden romahtamiseksi.

• Tämä edellyttää, että valtiot tuleva hattu kourassa Maailmanpankkiin tai 

IMF:ään pyytämään pelastamista -- jonka ne saavat uuden täysin digitaalisen 

valuutan muodossa.

• Teknisesti Yhdysvaltain dollari on jo digitaalinen valuutta. Useimmat 

tapahtumat ympäri maailmaa ovat yhä digitaalisempia. Tämä uusi valuutta 

merkitsee, että enää ei tarvitse vaihtaa dollaria jeniksi eikä ruplaa woniksi. Se 

tulee olemaan uusi, yksiköllinen, lohkoketju (blockchain) -pohjainen 

kryptovaluutta

• Tämä blockchain-systeemi tulee olemaan satelliittipohjainen (matala 

kiertorata), jota keskuskvanttitietokoneet tukevat ja kuljetetaan planeetalla 

5G-verkoissa.

•  Valvonta lisääntyy

• Tulevien pandemioiden, terrorismin ja mukautumattomien uhka vaatii 

henkilövapauksien laajamittaista rukkaamista (ainakin Yhdysvalloissa) 

(ajattele, kuinka lentokenttäturvallisuus muuttui syyskuun 11. päivän jälkeen)

• Digitaalinen tunnistus sekä upotetut merkinnät näyttävät viranomaisille muun 

muassa henkilöllisyyden, rokotus-statuksen, kansalaisuuden, seurannan ja 

eräänä päivänä (Danielin 70. viikolla) linkitetään itsekunkin 

pankkijärjestelmään ostamista ja myymistä varten.

• Kamerat peittävät planeetan. Näin on jo useimmissa suurissa kaupungeissa. 

Harvoin asutuilla maaseutualueilla on matalan kiertoradan LEO-satelliitit, jotka

peittävät ne varmistaen, että sinnekään ei voi piiloutua. 

• Lämpö-, yö- ja maahantunkeutuva kuvantaminen vähentävät edelleen joka 

iikan kykyä piilotella järjestelmältä. Monet näistä ovat jo olemassa. Meillä on 



vain sellainen ärsyttävä asia, kuin Yhdysvaltojen perustuslaki, joka rajoittaa 

niiden käyttöä

Luettuasi kaiken tämän, olet todennäköisesti masentunut, järkyttynyt, suunniltasi tai jopa sotaisa, 

koska globalistiset juonittelut näyttävät vievän voiton. Kaukana siitä. He toteuttavat tarkalleen, mitä 

Jumala on jo sanonut meille tapahtuvan.

 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt

heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, 

Apt. 17:26

&

 Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole; minä olen Jumala, eikä ole

minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä

ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken, mitä tahdon, minä teen. 

Jes. 46:9-10

Hyvä uutinen on, että jos olet uskova Jeesukseen Kristukseen, et tule elämään läpi pahinta 

ajanjaksoa ihmiskunnan historiassa. Asiat voivat käydä karkeiksi ennen sitä, mutta Kristus lupasi 

morsiamelleen, seurakunnalle, pelastuksen tästä globaalin koetuksen ajasta (Ilm. 3:10). Joten ole 

hyvillä mielin. Jaa hyvää uutista Jeesuksesta Kristuksesta ystävien, perheen, naapureiden ja jopa 

vihollistesi kanssa. Aika on loppumassa tässä synnin tahraamassa maailmassa. Jumalan viholliset 

eivät voita, eivätkä heidän suunnitelmansa tule toteutumaan.

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". 

Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, 

peljättävä heitä hirmuisuudessaan: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni". 

Ps. 2:1-6
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