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No niin, nyt on mennyt toista kuukautta ja Joe Biden on ollut kovin kiireinen nimensä 

kirjoittamisessa. Ehkä muutaman viikon kuluttua hän on valmis siirtymään muotojen ja värien 

oppimiseen. Tähän mennessä hän on allekirjoittanut yli 40 toimeenpanomääräystä – (PALJON) 

enemmän kuin yksikään presidentti historiassa. Se oli kuitenkin vasta hänen kaksi ensimmäistä 

viikkoaan. Näyttää siltä, että hän on tullut aika taitavaksi nimensä kirjoittamisessa ja kongressin 

ohittamisessa antamalla presidentin ediktejä. 

Ensimmäisenä päivänään hän allekirjoitti määräyksen, jolla perustettiin COVID-19 -koordinaattorin 

vakanssi (“COVID- 19 Response Coordinator”). Hän allekirjoitti Yhdysvalloille määräyksen liittyä 

takaisin Maailman Terveysjärjestöön (WHO), jonka nyt tiedämme osallistuneen oman keksityn 

viruksensa käyttämiseen koko maailman sulkemiseksi. Sitten oli määräys, joka anttoi lisää 

joustavuutta liittovaltion virastoille niiden toteuttaessa liittovaltion vaatimuksia COVID-19:n 

torjumiseksi.

Hän allekirjoitti myös määräyksen liittää Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen. Tämä 

varmasti tukahduttaa Yhdysvaltain teollisuudenaloja ja asettaa lisää liittovaltion rajoituksia kaikille 

kansalaisille sen varjolla, että pyrimme pysäyttämään "ilmastonmuutoksen". Hän lopetti myös 

öljyn- ja kaasunporauksen Yhdysvalloissa ja pysäytti Keystone Pipeline -kaasuputkiprojektin 

tehden tuhansia työttömiä yhdellä kynänsä vetäisyllä. Muuten, hän myös toi eteläisen raja-aitamme

rakentamisen äkkipysähdykseen ENSIMMÄISENÄ päivänään.

Biden allekirjoitti myös toimeenpanomääräyksen varmistamaan etuuskohtelu niille, jotka 

liittohallituksessa ja armeijassamme samaistuvat LGBTQP +:aan.

Hän on myös määrännyt, että kaikki liittovaltion virastot uudelleenmäärittelevät sukupuolen 

käsittämään "seksuaalisen suuntautumisen" ja "sukupuoli-identiteetin".

Tämä määräys ei koske vain valtion työntekijöitä. Työnantajia, julkisia kouluja, yliopistoja, 

korkeakouluja, sairausvakuutusyhtiöitä, terveydenhuollon ammattilaisia ja vuokranantajia on 

varoitettu, että heidän on parasta uudelleenarvioida politiikkansa mukautumaan Joen taikakynään. 

Se avaa myös oven naisiksi pukeutuneille miehille kilpailla naisten urheilussa ja transsukupuolisille
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käyttää mitä tahansa valitsemiaan kylpy- ja pukuhuoneita julkisissa kouluissa ja kaikissa julkisissa 

tiloissa. Kirkkoja ei VIELÄ ole erikseen mainittu - mutta me kaikki TIEDÄMME, että ne ovat 

vainottavien luettelossa, elleivät mukaudu vasemmiston määritelmään "sukupuolesta" tai "tasa-

arvosta".

Seuraavana päivänä hän allekirjoitti määräyksen, jolla parannetaan COVID-tiedonkeruuta. Hän 

perusti myös COVID-testauslautakunnan koordinoimaan liittovaltion COVID-testaustoimia. 

Puhumattakaan määräyksestä, joka vaatii uusia OSHA-mandaatteja ihmisille työpaikoilla. 

Epäilemättä se vaikeuttaa pian ihmisten työpaikkojensa säilyttämistä, jos he kieltäytyvät 

käyttämästä maskia tai ottamasta rokotusta.

Toisena päivänään hän oli hyvin kiireinen. Hän allekirjoitti lapsiamme koskevan 

toimeenpanomääräyksen - ja kerää HEIDÄN terveystietojaan julkisissa ja yksityisissä kouluissa. 

Tammikuun 22. päivänä hän allekirjoitti määräyksen, joka edellyttää 15 dollarin tuntipalkkaa kaikille

liittovaltion ja urakoitsijoiden työntekijöille.

28. tammikuuta hän perusti kansallisen ilmastotyöryhmän (National Climate Task Force). Tämä  

jälleen lopettaa Yhdysvaltojen omien energialähteiden tuotannon, mikä panee meidät taas 

ostamaan öljyä ja kaasua ulkomailta.

Samana päivänä hän palautti ns. "Mexico City -politiikan", joka tarjoaa Yhdysvaltojen 

veronmaksajien rahoittaman abortin muissa maissa.

Huomaa, että nämä ovat vain muutamia määräyksistä, jotka hän allekirjoitti kahden ensimmäisen 

viikkonsa aikana. Sen jälkeen on ollut paljon enemmän. Mutta riittää, kun sanon, että KAIKKI 

sisältävät enemmän liittovaltion säännöksiä, isomman hallituksen, paljon korkeamman verotuksen, 

enemmän rasitteita yksityisille yrityksille ja enemmän hallituksen tunkeutumista kaikkiin 

henkilökohtaisiin tietoihimme ja yksityisyyteemme. Puhumattakaan siitä, että jälleen kerran 

levitetään punainen matto laittomille ulkomaalaisille ja sitten tarjotaan heille ns. 

"pyhäkkökaupunkeja" ja Yhdysvaltoihin pääsemiseksi vaaditaan vain vähän tai ei mitään ”laillisia” 

prosesseja.

Muista, että nyt emme puhu vain Meksikosta tulevista köyhistä maahanmuuttajista, jotka etsivät 

parempaa elämää perheilleen. Puhumme maahamme tulvivista terroristista ja ulkomaalaisista 

asein ja huumein varustautuneista vihollisista ja heidän tukemisestaan ruualla, asunnolla, vaatteilla

ja immuniteetilla syyttämiseen, kun he tekevät rikoksia. Puhumme myös lasten seksikaupan 

laajentamisesta kansainvälisellä tasolla ja kaikki tehdään MEIDÄN verodollareillamme.
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Olemme jo nähneet huomattavia nousuja bensiinin huoltoasemahinnoissa ja siihen on mennyt 

vasta kuukausi. Mutta bensiinin hinta paikallisessa lähikaupassasi tulee olemaan pienin ongelmasi 

tänä vuonna. On kyseenalaista matkustavatko monet joka tapauksessa paljon minnekään ottaen 

huomioon tulevat liittovaltion määräämät sulkemiset, maski- ja rokotuspakot. Tiedän, että monet 

ihmiset sanoivat, että "vaalien jälkeisenä päivänä COVID vain katoaa". Olisin voinut kertoa teille, 

että näin ei tule käymään riippumatta siitä, kuka "voittaa" vaalit.

COVID on täällä jäädäkseen. Pakollinen maskin käyttö ja maskihäpeä ja "maskipoliisi" – ne kaikki 

ovat täällä jäädäkseen. Ne  EIVÄT ole menossa pois. Lisäksi on puhuttu vakavasti lentoyhtiöistä, 

jotka vaativat rokotustodistuksia matkustamiseen ja samanlaisesta kaikille, jotka haluavat 

osallistua julkiseen tapahtumaan, kuten konserttiin tai konferenssiin.

Samaan aikaan Yhdysvaltain Capitoliamme ympäröi 7 jalkaa korkea aita, jonka päällä on 

piikkilanka.

Vastuussa olevat haluavat, että piikkilanka barrikadi pysyy siellä loputtomiin ... yhdessä vähintään 

5000 kansalliskaartilaisen kanssa. Kuulostaa täysin lailliselta hallinnolta, täysin laillisten vaalien 

jälkeen, eikö totta? Ei ... itseasiassa se kuulostaa enemmän maalta, jota hallitsee kommunistinen 

diktatuuri. Meistä on tullut Castro'n Kuuba. Olemme nyt Venezuela. Emme vain tiedä sitä vielä.

Mutta kävellessäsi ulkona julkisesti näet helposti, mikä on yhteistä tämän päivän Yhdysvalloille ja 

kommunistiselle Kiinalle. Mikä? Yli 90% ihmisistä velvollisuudentuntoisesti peittävät kasvonsa 

jatkuvasti maskilla. 

Kuten sanoin, maskit eivät ole häviämässä.

Edellisessä viestissä kerroin sinulle tämän mielenkiintoisen tosiasian: Yli 2300 vuotta sitten, kauan 

ennen Islamia, arabit huomasivat, että ihmisten pakottaminen peittämään nenänsä ja suunsa mursi

heidän tahtonsa ja yksilöllisyytensä ja teki heistä epähenkilöitä. Se teki heistä alistuvia ja 

mukautuvia. Siksi he määräsivät jokaisen naisen peittämään kasvonsa kankaalla. Sitten Islam 

muutti sen naisen alistumisen symboliksi Allahille, naishaaremin miespuoliselle omistajalle ja 

kuninkaalle. Tiedätkö, että kiinalaiset ovat pitäneet maskeja vuodesta 2002? Tarkista se. Maskit 

EIVÄT ole menossa pois – koskaan. 

Jos et peitä kasvojasi nyt, olet syrjitty. Olet "EPÄPUHDAS!" Totu siihen.



Terveellä järjellä ja todellisella tieteellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Nyt kyse on kokonaan 

mukautumisesta. .En voi olla ajattelematta päiviä, kun olin lapsi - ja lapset pyysivät vanhemmiltaan 

lupaa tehdä jotain, mikä oli epäviisasta, mutta suosittua.

"Mutta äiti, kaikkihan tekevät sitä!" Tai: ”Mutta isä, kaikkihan pukeutuvat niin!" Ja mikä olisi 

FIKSUJEN vanhempien vastaus? "Jos kaikki päättäisivät hypätä jyrkänteeltä, niin hyppäisitkö 

sinäkin?"  Surullista on, että tänä päivänä vastaus tähän olisi: ”Tietysti! En halua olla syrjitty"

Ihmiset haluavat tietää, mitä tapahtuu vuonna 2021. En ole profeetta, eikä minulla ole 

"kristallipalloa". Voin kuitenkin kertoa sinulle, että siitä päätellen, kuinka asiat kehittyvät, tulemme 

kohta kaipaamaan "vanhoja hyviä aikoja", jolloin kaikki, mitä meidän oli kestettävä, oli vain pula 

vessapaperista, sulkemiset, karanteenit, ulkonaliikkumiskiellot, mellakat, konkurssit ja itsemurhat. 

Joten toivon, että minulla olisi parempia uutisia sinulle ja kenties jonkun ihmeen kautta asiat eivät 

ehkä tule niin pahoiksi, kuin ne näyttävät olevan tulossa. Kuitenkin sieltä missä seison, näen 

Soikeassa Toimistossa täydellisen sätkynuken, jota Syvä Valtio kontrolloi enemmän kuin ketään 

hänen edeltäjäänsä ja joka ei voi tehdä omia päätöksiään, vaikka pystyisikin siihen.

Amerikan täytyy romahtaa. Biden on käyttänyt kynäänsä saadakseen mahdollisimman monta 

palapelin palaa yhteen mahdollisimman nopeasti tuhoamaan maan, saamaan aikaan kaaoksen ja 

hallitakseen kaikkia amerikkalaisia rautaisella nyrkillä. Se ei kuitenkaan ole HÄNEN nyrkkinsä. Se 

on Syvän Valtion nyrkki – globalistien nyrkki. Hän vain tekee töitä heille. 

Ihmiset kysyvät minulta, mikä mielestäni tulee olemaan vuoden 2021 merkittävin tapahtuma. 

Odotan sen olevan "Suuri Nollaus". ”Suuri TALOUDELLINEN Nollaus.” Meillä on nyt todisteet 

globalistien suunnitelmista asettaa tämä "Nollaus" -- maailmanlaajuisesti vuonna 2021. Se 

tarkoittaa globaalia taloudellista romahdusta – tarkoituksella orkestroitua, aivan yhtä varmasti kuin 

COVID orkestroitiin ja suunniteltiin tapahtuman Event 201 aikana. Uskon, että se, mitä tänä 

vuonna on tulossa, saa 1930-luvun Suuren Laman näyttämään vain hiljaiselta päivältä 

lähimarketissa.

Ihmiset tulevat KERJÄÄMÄÄN apua. Ei apua Kaikkivaltiaalta Jumalalta, Luojaltamme, Häneltä, 

joka kirjoitti kymmenen käskyä omalla sormellaan – KAHDESTI!! Ei, he tulevat kerjäämään apua 

omalta "jumalaltaan", jonka nimi alkaa pienellä g:llä -- isolta hallitukselta (big government).

"Building Back Better (Rakenna uudelleen paremmin)", kuten he sanovat, edellyttää, että asiat 

ensin tuhotaan. Et voi "rakentaa uudelleen", ennenkuin olet ensin tuhonnut. Väkivalta, mellakat ja 

viha, joita näimme kaduillamme, kun kaupunkimme paloivat ja lainvalvontamme käskettiin "antaa 

sen kaiken palaa", ei ole mitään verrattuna siihen, mitä on tulossa.



Ja kun ihmiset kerjäävät apua isolta hallitukselta, kun heidän työpaikkansa ovat menneet, heidän 

asuntonsa ovat ulosotossa, yritykset konkurssissa, heidän autonsa on otettu takaisin ... hallitus -- 

joka juuri nyt puheemme aikana on luomassa kriisiä - tulee hätiin ... suunnitelman kanssa. 

Suunnitelma tullaan sitomaan rokotteeseen. Saatat ajatella, että olen hullu ... mutta jos olisin 

sanonut sinulle tähän aikaan viime vuonna, että nyt olisimme siellä missä olemme....???

Katso vain, niin näet.

"COVID" on keino saavuttaa päämäärä. Se ei koskaan mene pois, ennenkuin siitä ei ole enää 

hyötyä globalistisessa suunnitelmassa. Niinpä planetaarisen Suuren Nollauksen toteuttamiseksi 

kaikki ihmiset maapallolla vaaditaan "rokotettaviksi" muka "COVIDia" vastaan ja todennäköisesti 

monta kertaa. Aluksi ei monikaan kuole rokotteista, mutta lopulta MONET kuolevat.

Ja jokainen uusi rokote on vahvempi ja invasiivisempi kuin edellinen.

Oletan, että kesään tai alkusyksyyn mennessä meitä vaaditaan ottamaan rokote digitaalisen 

implantin kera ... fyysisen sijaintimme sekä toimiemme ja liikkeeittemme seuraamiseksi, mutta 

pääasiassa sitä tullaan käyttämään kaikkiin taloudellisiin maksutapahtumiimme. Hallitus tulee 

myöntämään jokaiselle "yleisen vakiotulon" verran "hyvityksiä" sen perusteella, kuinka hyvin 

olemme käyttäytyneet ja noudattaneet sääntöjä. 

Käytämme näitä digitaalisia hyvityksiä välttämättömyystarvikkeiden hankkimiseksi "leipäjonoissa" 

seisoessamme.

Suunnitelmista on keskusteltu avoimesti muiden maiden parlamenteissa koskien tätä "Suurta 

Nollausta" ja on tehty selväksi, että se TULEE tapahtumaan haluavatpa ihmiset sitä tai eivät. Ne, 

jotka kieltäytyvät tästä rokotteesta - tästä digitaalisesta implantti- "merkistä" - eivät saa pitää 

työpaikkaa, eivätkä ostaa eikä myydä. Yksityinen omaisuus poistetaan.  Ei enää lainan lyhennyksiä

- mutta ei myöskään omistusasuntoja. Todennäköisesti sinulle osoitetaan asuinpaikkasi ja 

henkilökohtainen yksityisyys häviää ikuisesti, samoin kuin mahdollisuus omistaa minkäänlaista 

omaisuutta.

Radikaalin ilmastonmuutosohjelman ja vihreän uuden sopimuksen mukaisesti siirrymme myös 

julkiseen liikenteeseen, busseihin, juniin, metroon. Ei enää omistusautoja.

Joten kun kuuntelet valtavirran uutismediaa, joka on pökerryksissä innosta "rakentaa uudestaan 

paremmin" ja "Suuresta Nollauksesta", niin ymmärrä, mitä se TARKOITTAA. Älä vaivaudu 



kirjoittamaan kongressiedustajallesi. Hän ei välitä. Hän tietää kaiken tämän ja on MUKANA siinä! 

"Hyvillä republikaaneillamme" oli neljä vuotta aikaa auttaa Amerikan jälleenrakentamisessa 

Obaman aiheuttaman terrorismin ja tuhon jälkeen. Ja kaikki, mitä he tekivät, oli että taistelivat 

omaa presidenttiään vastaan joka päivä neljä vuotta - ja ylikin. Ajattelen sitä, etten voi ajatella 

ainuttakaan asiaa, jonka kongressi todella olisi tehnyt viimeisten neljän vuoden aikana ja jolla olisi 

ollut mitään myönteistä merkitystä. Voitko sinä?

Joten jälleen kerran, en ole profeetta, mutta saan uutisia ja tietoa monista lähteistä ympäri 

vuorokauden joka päivä. Tunnen myös Jumalan Sanan ja minulla on järki ja osaan ajatella 

kriittisesti. Se, mitä olen jakanut tässä, näyttää mitä todennäköisimmin olevan tunnusomaista 

vuodelle 2021. Mutta aika näyttää. Toivottavasti sinulla nyt on ainakin muutamia asioita 

tarkkailtavaksi niiden esiintyessä, niin että tiedät, mitä on tapahtumassa.

Salli minun jättää sinulle muutamia viisauden sanoja Kolossalaiskirjeen luvusta 3, jotka näyttävät 

hyvin ajankohtaisilta ja merkityksellisiltä juuri nyt. Seuraavassa on se, mitä “Suuren Nollauksen” 

PITÄISI olla:

“Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette 

kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän 

elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis 

maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on 

epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun 

niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki:” 

Aseta mielesi uudelleen yllä oleviin asioihin! JATKA kuitenkin valvomista ja rukoilemista - ja ole 

hyvä taloudenhoitajia ja ASIOI, kunnes Hän tulee hakemaan sinua.

—————-
Audio CDs and transcripts of this message are available when you call me at Wisconsin Christian 
News, (715) 486-8066 or email: Rob@WisconsinChristianNews.com. Ask for message number 
316.
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