
sunnuntai 19. huhtikuuta 2020

Donald Trump – pelastaja vai antikristus? (VIDEO) & Lontoon 
olympialaisten avajaiset 2012 ennusti koronavirusepidemian 
(VIDEO) & Digitaalinen henkilötunnus rokottamalla? (VIDEO)

PÄIVITETTY 20.4.2020 klo 0:00 (katso artikkelin lopusta uus video)

Löysin suomalaisen uskonsisaren YouTube-kanavan, jolla samanlaisia ajatuksia Trumpista kuin minulla 
ja vantaalaisella Cindy'llä (7grains ofsalt). Tällä siskolla on ollut kanavallaan tosi vähän kävijöitä, joten 
nyt hän saa lisää näkyvyyttä mun blogin kautta.

Donald Trump - pelastaja vai antikristus?

(Videon esittely: Karismaattinen presidentti Donald Trump on sekä vihattu että rakastettu. Häneen 
uskoo vakaasti suuri kristittyjen joukko. Trumpin valintaa on edeltänyt profetioita, jotka kantavat 
kristittyjen joukossa. Mutta on myös toisenlaisia äänenpainoja, jotka uskovat vakaasti että Trump on 
antikristus ja johtaa kansaa harhaan. Onko Trump siis pelastaja maailman pahalta varjohallitukselta vai 
antikristus, johon valheeseen kristityt lankeavat?)

https://www.youtube.com/watch?v=DmcaMjgERic (8.2.2020)

Kommenttini videoon 18.4.2020

Erinomaista siskoseni! Vihdoinkin joku muukin kuin minä "Nokialainen" (ja Cindy eli 7grains ofsalt) on 
tajunnut saman Trumpista. Suomesta ei juuri löydy Trump-kritiikkiä kristityiksi itseään kutsuvilta. 
Nostan hattua sinulle kun olet noussut rohkeasti esiin paljastamaan yhtä aikamme suurimmista 
petoksista. Trump voi todellakin olla se lopull. Antikristus, joka tulee saatanan vaikutuksesta valheen 
kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä (2 Tess. 2:8-12). Uskon siis, että kyseessä on Paavalin 
ennustama väkevä eksytys. Trump voi vielä saada kuolinhaavan (WW3), ennenkuin hänestä tulee koko 
maailman johtaja ja samalla Israelin "Messias". Trumpista ei tarvitse tykätä, vaan hän hallitsee pelolla, 
kuten muuan Orban Unkarissa tällä hetkellä. Trump pitää juuri diktaattoreista, koska hän on 
samanlainen laittomuuksiin mieltynyt (vrt. Filippiinien Rodrigo Duterte). Haluan antaa vielä muutaman
YouTube-linkin, joissa Trump on ennustettu (prediktiivinen ohjelmointi). Katso myös blogiani, jossa 
oma Trump-osasto. Paljon siunausta sinulle ja hyvää kevään jatkoa! Herra Jeesus tulee pian! Maranata!

Käyttäjältä Angel White:

https://www.youtube.com/watch?v=OOKil_VuOao (Trump ja Denverin kansainvälisen lentokentän 
muraali)
https://www.youtube.com/watch?v=7haAxniJ4IA (Trump ja Bank of America'n muraali) 
https://www.youtube.com/channel/UCFpDiAE21TuyHt1ZaFvN6lg/search?query=trump+denver 

Käyttäjältä jkbugout (Jason Kerrigan):

https://www.youtube.com/watch?v=9XUNEDDyh2c (Coronavirus and Pet Goat ii)
https://www.youtube.com/watch?v=ekTHT1fVDG0&t=131s (Trump Predicted in 2012 by I Pet Goat ii) 
https://www.youtube.com/watch?v=xn0ylqfGSgk (Proof Trump Was Predicted in Pet Goat ii)
https://www.youtube.com/watch?v=zrY58YnxnDE (MORE Proof Trump Predicted in Pet Goat ii)

Mun blogi ja kotisivut:

http://nokialainen.blogspot.com/ 
https://cuttingedgefinland.kotisivukone.com/ 

---------------------
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Suomen Siion on siis herätettävä eksyttävästä Trump-unesta!!! Muistakaa, että Trump ja Putin
kuuluvat ns. kontrolloituun oppositioon ollen näin Illuminatin talutusnuorassa.

Käyttäjän Flowsadepisaroita (edellämainittu sisko) YouTube-kanavan videoita:

https://www.youtube.com/channel/UCshUVHUZY8_6ZTBSHQjQjUQ/videos 

-------------

Sitten toinen siskon video (alkuperäisestä esityksestä leikattu versio ja tekstitetty osin suomeksi), joka 
tuo esiin uskomattoman paljastuksen Lontoon olympialaisista 2012, joiden avajaisissa näytettiin 
stadionesitys, joka oli kuin suoraa näkymää nykyisestä koronaviruspandemiasta maailmalla. Muuten 
presidentti Niinistö osallistui näihin Lontoon kisojen avajaisiin (https://www.hs.fi/kotimaa/art-
2000002545750.html).

Lontoon olympialaisten avajaiset 2012 ennustaa koronavirusepidemian

https://www.youtube.com/watch?v=MYlMQPSsAG4 (17.4.2020)

Alkuperäinen esitys:

C- vid 9teen h-oa-x ritual with predictive programming at olympics 2012 ORIGINAL

https://www.youtube.com/watch?v=kAPMUEe21_A (15.4.2020)

Herää siis kysymys, että onko kaikki etukäteen suunniteltua, jonka eliitti paljastaa Jumalan 
pakottamana?!

-------------

Lopuksi kolmas siskon herättelevä video, joka puhuu pakkorokotuksista tämän koronapandemian 
johdosta.

(Videon esittely: Digitaalista identiteettiä kehitetään maailmalla laajalla rintamalla ja se on YK.n 
tavoitteissa vuoteen 2030 mennessä. Digitaalisen identiteetin, mikrosirujen ja rokottamisten yhteys on 
löydettävissä ID2020 yhteistyöalliannssin tavoitteista. Testausta on jo tehty. Suomen tartuntatautilaissa 
on pakkorokotusten ja eristämisen keinot valmiina. Terveydenhuollon ihmiset ovat jo nyt 
pakkorokotuskäytännön testialustana. Ota rokote tai menetät työpaikan. Onko se vapautta valita? Lopun
ajat ovat käsillä, ota merkki oikeaan käteen tai otsaan. Ellet ota, et voi ostaa etkä myydä. Jos otat, ei 
sinulla ole pääsyä Jumalan valtakuntaan.)

Digitaalinen henkilötunnus rokottamalla?

https://www.youtube.com/watch?v=oaDlAp7A98I (1.2.2020)

-------------------

PÄIVITYS 20.4.2020 klo 0:00

Löysin siskolta vielä yhden hyvän Trump-videon.

Pieni sarvi - Trump - Baphomet

https://www.youtube.com/watch?v=37tJLovcxGk (9.2.2020)

Lähettänyt Olli-R klo 15.21
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