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Obama luovuttaa Internetin YK:lle syyskuun 30. päivänä 2016?! 

Vapaa netti on pian historiaa kun George Soros'in kaltaiset illuminaatit vaativat Internetin sääntelyä. Näin 
paljastaa tuore DCLeaks'in tietovuotopaljastus, joka on saatu hakkeroimalla George Soros'in sähköpostiviestejä 
vuodelta 2014. Soros oli aikoinaan voimakas tukija Barack Obaman valinnalle Yhdysvaltain presidentiksi ja nyt 
Obama aikoo tehdä täsmälleen mitä ateisti Soros haluaa, eli saattaa Internet-sensuurin voimaan. Tämä on 
voimakas aikainmerkki NWO:n (Uusi maailmanjärjestys) tulosta ja samalla Antikristuksen ilmestymisestä. Ennen
sitä morsiusseurakunta temmataan taivaallisiin. Seuraavan Rapture Ready -sivuston artikkelin suomensi: Olli R.

George Soros and Obama puppet

Menossa, Menossa, Mennyt
Going, Going, Gone

By Daymond Duck
September 2016

 
Kun huutokaupan pitäjä sanoo ”menossa (going) … menossa (going) …” ostajat tietävät, että hän on lähellä sanoa
”mennyt (gone)” ja huutaminen on ohitse. Huutokaupattava tuote ei ole enää saatavilla.

Kun baseball-kuuluttaja sanoo ”menossa (going) … menossa (going) ...” fanit tietävät, että hän on lähellä sanoa 
”mennyt (gone)” ja mahdollisuus siepata pallo on ohi. Ulkopelaaja ei pysty enää saamaan lyöjää ulos tai poltettua.

Ateisti miljardööri nimeltään George Soros antoi miljoonia dollareita auttaakseen senaattori Obamaa tulemaan 
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valituksi Yhdysvaltain presidentin virkaan.

Ryhmä nimeltä DCLeaks murtautui Mr. Soros'in sähköposteihin ja löysi vuodelta 2014 asiakirjan, jonka he tekivät
saatavilla olevaksi Twitterin kautta. DCLeaks'in webbisivuston osio, joka sisälsi tämän informaation, katosi 
yhtäkkiä ja salaperäisesti verkosta.

Kyseessä oleva asiakirja valmisteltiin Mr. Soros'in Open Society Justice Initiative'n (osa hänen Open Society 
Foundation -säätiötä) toimesta. Se vaati kansainvälistä (ei vain USA:ta koskevaa) Internetin sääntelyä ja 
suosituimmuuskohtelua Mr. Soros'in Open Society -ryhmille (Internetin valvontaa, mutta ei koske Mr. Soros'ia).

Nyt on raportoitu, että Mr. Obama suunnittelee luovuttavansa Internetin YK:lle keskiyöllä syyskuun 30. päivänä 
2016. Tämä tulee antamaan Mr. Soros'ille kansainvälisen sääntelyn, jonka hän haluaa (tai osti) senaattori 
Obamalta ja jotkut sanovat, että se tulee lopulta päättämään sanan- ja uskonnonvapauden.

Presidentti Obama kiistää, että Internetiin tullaan vaikuttamaan, mutta se ei voi olla totta jos Mr. Soros saa 
suosituimmuuskohtelun, jonka hän haluaa (tai osti) hänen Open Society -ryhmille. Ja mikä on kansainvälisen 
sääntelyn (kansainvälinen seuranta ja valvonta) tarkoitus, jos mikään ei tule muuttumaan?

Tässä on ongelma: Kansainvälistä sääntelyä, jonka Mr. Soros (ja muut, kuten YK, Venäjä, Kiina, jne.) haluavat, 
voitaisiin yhtä hyvin kutsua sensuuriksi. He ajattelevat, että suuri yleisö tietää liikaa. He haluavat pysäyttää 
vallanpitäjien vastustajat tai poliittisesti epäkorrektin tiedon Internetissä.

He haluavat kontrolloida sitä, kuka laittaa tietoa Internetiin, ja vaientaa ihmiset ja ryhmät, jotka julkaisevat 
asioita, joita he eivät halua suuren yleisön tietävän.

Kuten ateistinen Mr. Soros, he haluavat suosimista heidän näkemyksilleen ja sensuurin kelle tahansa joka on eri 
mieltä heidän kanssaan.

Informaatio, joka tukee maailmanhallitusta, maailmanuskontoa, avoimia rajoja, ilmastonlämpenemistä, 
asevalvontaa, aborttia, samaa sukupuolta olevien avioliittoja, seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, jne. tullaan 
sallimaan, mutta tietoa, joka rikkoo näitä asioita, tullaan kutsumaan ”vihapuheeksi”, ”islamofobiaksi”, 
”homofobiaksi”, jne. ja sellaista ei sallita.

Yhdessä muiden asioiden kanssa, tämä on yhden-maailman uskonnon ja uskovien vainon muotoutumista. Se on 
ateistista kontrollia siitä, mitä pastorit ja palveluministeriöt voivat laittaa Internetiin (tai hakea sieltä). Se on 
sananvapauden ja uskonnonvapauden menoa (going) … menoa (going) … mennyttä (gone) syyskuun 30. päivänä 
2016. 

Ettei joku vaan ajattelisi niin, että ihmiset eivät sensuroisi Internetiä, tarkastelkaamme nopeasti joitakin asioita, 
joita on ollut uutisissa juuri viime päivinä.

Google estää joitakin hakuja tiedon saamiseksi Hillary'n terveydestä.

YouTube'lla (Googlen omistama) on uudet säännöt rangaista niitä, jotka antavat vallanpitäjien vastaisia tai 
poliittisesti epäkorrekteja lausuntoja.

CNN muokkaa pois sanan ”crooked (kiero)” kun se raportoi Donald Trump'in twiittejä kierosta Hillary'sta.

John Kerry sanoi hiljattain, että median pitäisi lopettaa raportointi terrori-iskuista niin että yleisö ei tietäisi, mitä 
on meneillään.

Vuodetut Soros'in sähköpostit kytkivät hänet Glenn Beck'in erottamiseen Fox News'istä ja Pat Buchanan'in 
erottamiseen MSNBC'stä.

Se on vain ajan kysymys, kunnes kristityt eivät kenties pysty saamaan luotettavaa tietoa Internetistä tai 
julkaisemaan sitä siellä, mutta ateisteilla asiat on toisin.



Jos Soros'illa oli kyky saada Beck'ille ja Buchanan'ille potkut, hänellä on kyky saada muillekin merkittäville 
median toimittajille lähtöpassit. Tämä tarkoittaa sitä, että merkittävät tiedotusvälineiden uutisohjelmat ovat 
myöskin epäluotettavia.

Monista kristillisistä TV-ohjelmista täytyy tulla ”poliittisesti korrekteja” tai ne lopetetaan.

Totuus ei ole enää käytettävissä. Ihmiset uskovat valheisiin. Sananvapaus ja uskonnonvapaus on menossa (going) 
… menossa (going) … 
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