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Don Koenig'in mukaan Trump ei pysäytä progressiivista agendaa eikä kuivaa suota 

Tässä yhdysvaltalaisen raamatunprofetian tutkijan melko pessimistinen kuvaus Amerikan lähitulevaisuudesta 
Donald Trumpin mahdollisten toimien presidenttinä pohjalta. Don Koenig'in mukaan Trump ei tule korjaamaan 
Obaman kausien virheitä riittävästi, jotta Amerikka ennallistuisi pois antikristilliseltä tieltä kohti moraalista 
rappiota ja itsetuhoa. Trumpin pitäisi mukamas omaksua täysin autoritaarinen hallintatapa jotta suon kuivaaminen 
onnistuisi ja progressiivinen globalistinen agenda pysähtyisi Amerikan kohdalla. Ihmeellistä kuitenkin on, että 
Koenig ei näe autoritaarisuudessa mitään väärää, mikä voi itseasiassa johtaa poliisivaltioon ja diktatuuriin. Koenig
näkee kaikki Trumpin demokraattivastustajat aivopestyinä hyödyllisinä idiootteina ja näin hänellä on hyvin 
yksipuolinen kuva antikristillisestä laittomuudesta, joka hänen mielestään ilmenee vain ”progressiivisena” 
sosialismina. Näköjään Barack Obaman virkavuodet USA:n presidenttinä ovat kypsyttäneet amerikkalaisia 
konservatiiveja ja kristittyjä niin paljon, että yleishyödyllisiä idiootteja todellakin on syntynyt ja he ovat valmiita 
hyväksymään jopa uuden ”kristityn” Hitlerin pistämään asiat tiettyyn järjestykseen. Näin ovelasti Illuminati siis 
toimi Amerikassa, jotta pahin perkele pääsi valtaan. Ei mitään uutta Auringon alla verrattuna surullisenkuuluisaan 
1930-lukuun Saksassa. Antikristus on siis ilmestynyt, mutta valitettavasti ”pölkkypää” Don Koenig saatikka 
artikkelin suomentaja Samuel Korhonen eivät tätä tajua.

PS. Koenig'illa on paikoin todella ala-arvoista kielenkäyttöä Obaman kannattajista, mikä ei sovi kristitylle.
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Trump ei pysäytä progressiivista agendaa eikä
kuivaa suota

Trump will not end progressive agenda or drain the swamp

Posted on January 4, 2017 by Don Koenig

Donald Trump'in valinta oli taivaan lahja seurakunnalle, koska se voi estää enemmät toimet kristittyjä 
vastaan vielä neljän vuoden ajan. Silti en odota Trump'in hallinnon estävän progressiivista luisua kohti 
globalismia, sosialismia, riettautta ja väkivaltaa. En myöskään usko, että Trump tulee kuivaamaan 
suon. 

Presidentti Trump tulee huomaamaan hyvin pian, että sanoa tekevänsä jotain ja tehdä se, ovat kaksi eri
asiaa. 

Demokraattinen puolue ei aio mennä mukaan Trump'in ohjelmaan eivätkä Trump'ia vihaavat 
republikaanitkaan todennäköisesti mene mukaan Trump'in ohjelmaan. Jos ”progressiiviset” 
(minua vähän väsyttää ajatuspoliisin sanakaappaukset – progressiivisethan ovat degressiivisiä 
sosialisteja, jotka eivät tykkää, että heitä kutsutaan siksi, mitä ovat – marxilaisia) voivat tehdä 
Trump'ista epäonnistuneen presidentin, niin he voivat vallata Amerikan täydellisesti vuonna 2021. 

Nämä ”progressiiviset” (sosialistiset fasistit) edelleen valvovat suurinta osaa mediasta ja julkisesta 
hullujen aivopesusysteemistä (fool indoctrination system). ”Progressiiviset” (myös marxilaisina tunnetut)
ovat jo hyvällä menestyksellä aivopesseet puolet kansastamme. 
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”Progressiiviset” (kontrollifriikit), jotka johtavat joitakin osavaltioita, useimpia suuria kaupunkeja ja 
paikallisia aivopesusysteemejä, eivät aio lähteä vain siksi, että Trump on virassa. Ne, jotka ajavat 
globaalia ”progressiivista” ohjelmaa aikovat tehdä kaikkensa tuhotakseen Trump'in eli tuhotakseen 
konservatiivien odotukset. 

Kristittyjen ja konservatiivien ei pitäisi hämmentyä. Donald Trump ei ole todellinen kristitty eikä 
myöskään todellinen konservatiivi. Hiillostettaessa Trump'illa tuskin on halua puolustaa käsityksiä, 
joiden suhteen hän todellisuudessa on välinpitämätön. Trump on enemmän pragmaattinen kuin 
konservatiivinen. Hän tekee kompromisseja, jos siitä on hänelle vähänkin hyötyä. 

”Progressiiviset” (tyytymättömät) ajavat ja toteuttavat radikaaleja mielenosoituksia ja ”progressiivinen” 
(fabianistissosialistinen) kontrolloitu valtamedia jatkaa valheellisten uutistarinoiden luomista pitääkseen 
Amerikan ohjelmoidun väestön tunneperäisessä vimmassa. Aina, kun Trump yrittää saada jotakin läpi 
kongressissa, tai ehdottaa toimeenpanomääräystä, niin valheet ovat kaikkialla radiossa ja TV:ssä ja 
sosialistiset hyödylliset idiootit marssivat ja huutavat valheellisia iskulauseita kaduilla. 

Amerikka on hyvin jakautunut. Puolet Amerikan äänestäjistä äänesti Obamaa kahdesti ja lisäksi vielä 
Hillary'a vuonna 2016. Kuinka muutat kaikki nämä ohjelmoidut ja tylsistetyt mielet kouluttamatta heitä ja
purkamatta heidän ohjelmointiaan? Ei onnistu. Toiminnallisesti mielisairaat eivät noin vain tule yhtäkkiä 
järkeviksi ja valistuneiksi. 

Jumala hylkäsi heidät kelvottoman mielensä valtaan (Room. 1). Nämä ihmiset eivät yhtäkkiä omaksu 
korkeaa moraalia, kun Trump astuu virkaan. He yrittävät aiheuttaa kaikkea kuviteltavissa olevaa 
mielettömyyttä ja valtamedia vauhdittaa heitä. 

Kortit ovat täysin Trump'in vastaisesti. Ainoa tapa Trump'ille menestyä on olla autoritaarinen. Hänen 
pitäisi rangaista rikollisia ja Amerikan kotimaisia vihollisia. Kotimaiset viholliset Washington'issa ja 
muualla pitäisi poistaa auktoriteettiasemista. Jotkut pitäisi panna vankilaan. Ohjelmoiduille hyödyllisille 
idiooteille on kerrottu, että Trump'ista tulee kuin Hitler, joten aina, kun Trump osoittaa autoritaarisuutta, 
se aiheuttaa mellakoita kaduilla ja vaatimuksia syytteeseen asettamisesta. Trump'in on kuitenkin oltava 
autoritaarinen, tai muuten hän ei pysty suorittamaan mitään ennallistamista. 

Trump on todella tilanteessa, jossa ei voi voittaa. ”Progressiivinen” media (ajatuspoliisi) valvoo 
kerrontaa. Hänen olisi pitänyt tietää se jo lähtiessään. Jos Trump toimii vastoin ”progressiivista” 
ohjelmaa, he demonisoivat kaiken, mitä hän tekee. Jos Trump tekee kompromisseja, hän menettää 
kannattajansa, eikä ole republikaanien ehdokas vuonna 2020. 

Jos Trump ei pysäytä muukalaisinvaasiota, yhtään republikaania ei valita presidentiksi vuosikymmeniin.
Jos Trump pysäyttää muukalaisinvaasion, niin ”progressiiviset” toimivat yhdessä demonisoiden 
Trump'ia ja ”progressiiviset” lainsäätäjät pyrkivät syyttämään häntä jokaisesta havaitusta 
lainrikkomuksesta. Vaikka Trump tekisi kompromisseja, valtamedia vain heittäisi sen Trump'ille vasten 
kasvoja vuonna 2020. 

Jos Trump pelaa heidän peliään, niin ”progressiiviset” käyttävät häntä suorittamaan ohjelmaansa jopa 
enemmän, kuin mitä Hillary olisi voinut tehdä. Näin siksi, koska Trumpia tullaan syyttämään kaikista 
kansallisista epäkohdista, joita sosialistit loivat. Jos Trump lepyttelee ”progressiivisia,” niin hänen 
kolmannen virkavuotensa vaiheilla monet Trump'in kannattajista sanovat, että heitä on huijattu ja että 
Trump on ollut ”progressiivinen” kaiken aikaa. Se ei ole totta, mutta sellaisia salaliittoteorioita ei ole 
vaikea ennustaa. Sitten vuonna 2021 kaikki vastustus ”progressiivista” ohjelmaa kohtaan on murskattu.

Jos hallituksen byrokraatit edes pääsevät jyvälle, että Trump tullaan pysäyttämään, he ovat hiljaa niin 
kauan, että Trump on poissa virasta uskoen, että ”progressiivinen” ohjelma palaa pian. Trump'in täytyy 
iskeä byrokraatteihin lujaa kaikella millä voi. Yksi Trumpin ensimmäisistä tehtävistä asioista, pitäisi olla 
ryhmäajattelun lopettaminen hallituksessa. Ryhmäajattelu hallituksessa alkoi Al Gore'n ”hallinnon 
uudistamisohjelman” (kiinalaisen kommunismin malli) alaisuudessa. Sallia varhainen eläköityminen 
liittohallituksen työntekijöille olisi fiksu vaihtoehto. Ollakseen innovatiivinen Trump'in pitäisi tarjota 
kannustimia valtion työntekijöille. 
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Obama tulee jatkamaan demokraattisen puolueen äänenä. Itseasiassa Obama tulee olemaan uutisissa
yhtä paljon kuin Trump. Kaikkea, mitä Trump sanoo, tai tekee, entinen presidentti arvostelee käyttäen 
”progressiivista” valtamedian ajatusten valvonnan saarnatuolia. Obama tulee olemaan ”progressiivisen”
median vaihtoehtoinen presidentti. Trump voisi pysäyttää sen määräämällä oikeuskanslerinsa 
syyttämään kaikkia niitä Obaman hallinnossa, jotka suorittivat laitonta toimintaa. Amerikan korjaaminen 
ei muuten onnistu, mutta epäilen vilpittömästi, että Trump tulee tekemään sitä. 

Jos sinut on aivopesty uskomaan, että Obama ei tehnyt mitään laitonta, niin lue tämä artikkeli. Tosiasiat
puhuvat erilailla. Ja tuo artikkeli ei kata siitä puoltakaan. Ei niin, että aivokuolleet Obaman kannattajat 
välittäisivät mitään tosiasioista tai Obaman laittomasta ohjelmasta.

Maahanmuuttoon Trump tulee saamaan joitakin rajavalvojia, jonkinverran tarkastusta ja ehkä 
jonkinverran muuria. Toisaalta hän tulee antamaan jonkinlaisen armahduslain useimmille täällä nyt 
asuville laittomille siirtolaisille.

Terveydenhuollossa republikaaninen ohjelma tulee hyväksymään muutoksia, mutta suurin muutos on 
nimessä. Ohjelma ei tule korjaamaan rikottua terveydenhuoltosysteemiä. Useimmat ohjelmat tulevat 
pysymään tiukasti hallituksen ja vakuutusmafian valvonnassa. (Terveydenhuollon pitäisi olla sitä 
tarvitsevien ja terveyspalveluja tarjoavien valvonnassa.) 

Taloudessa Trump tulee alkuun saamaan aikaan joitakin veronkevennyksiä, mutta kun budjettia 
tasapainotetaan tai kongressi tekee sopimuksia, niin menoja on leikattava ja veroja korotettava kautta 
linjan. 

Työpaikkoihin Trump'in politiikka alkuun vaikuttaa jonkin verran lisäystä, mutta onko se kestävää? 

Korkeimpaan oikeuteen Trump ehkä saa yhden senaatin hyväksymän tuomarin korvaamaan Scalia'a, 
mutta jos joku ”progressiivinen” tuomari kuolee, tai eläköityy, niin Trump ei tule saamaan toista 
konservatiivia. (Senaattorit murehtivat liikaa esiintymisistä. He tulevat rauhoittelemaan valtamediaa.) 

Ulkopolitiikassa Trump ei tule saamaan mitä haluaa Kiinan ja tariffien suhteen. Hän allekirjoittaa 
kauppasopimuksia ja sanoo niiden olevan hyviä. Hyviä sopimukset ovat katsojan silmissä. 

Uskonnon ja moraaliarvojen suhteen mikään ei muutu paremmaksi tässä maassa.

Jotkut muut asiat pääasiassa lykätään tulevaisuuteen. 

Vuoteen 2020 mennessä, jos on vielä virassa, Trump ymmärtää, ettei voi voittaa uudelleen, eikä lähde 
enää vaaleihin. Mike Pence tai Mitt Romney on todennäköisesti republikaanien ehdokas vuonna 2020. 
Ehdokas joutuu kenen tahansa mukiloimaksi, jonka demokraatit ruoppaavat ylös suosta. Se voi tietysti 
tapahtua vain, jos Trump ei kuivaa suota panemalla paljon ihmisiä linnaan, minkä he ovat hyvin 
ansainneet. 

Toivoisin voivani olla positiivisempi, mutta en näe siihen syitä. Voidakseen olla tehokas presidentti 
Trump'in olisi todella kuivattava suo. Se merkitsee Obaman ja Hillary'n syytteeseen asettamista ja 
Obaman hallituksen laittomien määräysten peruuttamista.

Suon kuivaamiseen maan lakien voimaan asettamiseksi sisältyy riski mellakoista. Se merkitsee, että 
ne, jotka edistävät sosiaalista levottomuutta ja vihaa, pannaan linnaan. Se merkitsee myös, että 
valtamediaa (MSM = Main Stream Media) pidetään vastuullisena valheista, joita se julkaisee. Suon 
kuivaaminen merkitsee kaikkien urarikollisten Amerikan kotimaisten vihollisten syytteeseen asettamista.

Suon kuivaaminen on vaikea homma, koska tuo suo voi poistaa sinut virasta. Trump voi yrittää ja hävitä
ja tulla poistetuksi, tai hän voi yrittää ja voittaa ja saada aikaan kansalaiskapinan. Kuten sanoin, Trump 
on tilanteessa, jossa ei voi voittaa. Suurin osa suurten kaupunkien ihmisistä on jo ohjelmoitu. Järkevä 
maalaisväki ja ohjelmoidut kaupunkinarrit (city slickers) eivät tule sopimaan keskenään juuri mistään. 
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Trump voisi turvautua käyttämään autoritaarista korttia, mutta hänen tarpeensa olla rakastettu, 
todennäköisesti estää häntä pelaamasta sillä kortilla. Trump voi tulla autoritaariseksi vain, koska USA:n
armeija on hänen kanssaan. Ei ole väärin kutsua armeijaa palauttamaan lakia ja järjestystä. 
Käsiteltyään radikaalit, jotka ajavat tasavaltamme kaatamista, hän voi hoidella köyhien 
kaupunkialueiden huumejengit ja murskata niiden otteen yhteiskuntaan yhtä lailla. 

Meillä voi olla autoritaarinen johtaja, kuten Filippiineillä, jossa todella yritetään kuivata suo, tai meillä voi
olla henkilö, joka vain yrittää selvitä virassa. Meillä ei voi olla todellista demokratiaa, kun puolet 
väestöstä on jo aivopesty ja merkittävä osa on rikollisia. Meillä ei voi olla lakiin perustuva 
demokraattinen tasavalta, kun tasavallan kotimaiset viholliset valvovat puolta ihmisistä. 

Jos meillä olisi erikoisjoukkojen taistelija virassa, niin luulen, että voisimme saada sentyyppisen 
johtajan, joka tarvitaan kuivaamaan suo ja pysäyttämään äärivasemmistolainen globalistinen ohjelma. 
Liikemies ja tosi-tv-näyttelijä tuskin kuitenkaan vaarantaa oman kaulansa, maineensa ja omaisuutensa 
saadakseen homman tehdyksi. Voin olla väärässä. Hänellä on armeija takanaan, jos hän haluaa ottaa 
riskin ja pelata valttikortilla (trump card). Ilman autoritaarista korttia en voi nähdä, että presidentti tulisi 
onnistumaan. Joka tapauksessa näemme sen ihan pian. Mitä sinä ajattelet? 
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