
lauantai 4. huhtikuuta 2020

URGENT! Sota alkaa 2 viikon kuluessa keskellä koronapandemiaa, 
jolloin profeetallinen I, PET GOAT 2 -elokuva toteutuu huhtikuussa
2020?? (VIDEO) 
Tuon tässä rohkeasti esille sotaskenaarion lähiajoille, sillä presidentti Trump twiittasi äskettäin 
(aprillipäivänä tosin) erittäin arveluttavasti (ks. twiitti alla). 

Yhdistän tämän uhkailun pahamaineiseen I, PET GOAT 2 -elokuvaan (julkaistu kesäkuussa 2012 kuuden
vuoden työskentelyn jälkeen), joka on toteutunut kronologisessa aikajärjestyksessä tähän asti pelottavan 
hyvin (Illuminatin prediktiivinen ohjelmointi vuosille 2017-20). Elokuva ennusti mm. Donald Trumpin 
presidenttiyden ja koronaviruksen sekä sitä seuranneen pörssiromahduksen (MARKETS PLUNGE) 
helmi-maaliskuussa 2020. Nyt sodanuhka on käsillä, sillä MARKETS PLUNGE -näkymän jälkeen 
maassa makaavan pojan silmissä näkyy selvästi WAR COVERAGE NEXT eli voimme odottaa pian 
sotauutisia! Ks. filmin kohtaus https://youtu.be/eJD-9X4JUAs?t=1787, jossa ensin juoksee nämä edellä 
mainitut sanat (+URANIUM ennen niitä) pojan silmissä ja sitten (häive)pommikoneet iskevät 
moskeijalta näyttävään paikkaan, mikä luultavasti on iranilainen Bushehr'in ydinvoimalaitos, jossa 
rikastetaan uraania. 

Vahvistusta teorialleni sain eilen iltapäivällä, kun katsoin informatiivista ja analyyttista videota 
presidentti Trumpin koronavirus-työryhmän äskettäisestä lehdistötilaisuudesta, jossa oli läsnä 
amerikkalaisia kenraaleja, jotka puhuivat lähinnä Venezuelan suorittamasta huumekaupasta 
Yhdysvaltoihin ja miten sitä pitäisi torjua. Ilmeisesti heillä on jo suunnitelma valmiina Nicolás Maduron 
syrjäyttämiseksi (huumekauppa tekosyynä), sillä lehdistötilaisuuden aikana näkyi seinällä sotilaskartta 
Venezuelan ympärillä olevista amerikkalaisista sotavarustuksista. Kirjoitin infon tästä erinomaisesta 
videosta vieraskirjaani eilen. Tässä vähän paranneltu versio:

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

Seuraavassa videossa amerikkalainen Pet Goat -tutkija (Jason Kerrigan) puhuu siitä kuinka maailmassa 
on nyt paljon öljyn liikatuotantoa (hinnat alhaalla) ja USA:n öljyteollisuus varsinkin kärsii siitä ja on 
romahtamassa. (Muuten USA:n liuskeöljyn tuotantokustannukset ovat suuria ja näin jenkkien täytyy 
saada öljyn maailmanmarkkinahinta nousemaan.) Venezuelalla on maailman suurimmat öljyvarannot ja
Iranilla neljänneksi suurimmat. USA tulee vasta kymmenentenä tässä tilastossa. Odotettavissa on, että 
öljy näyttelee ratkaisevaa osaa tulevassa sodassa (WW3), jossa USA hyökkää aluksi Iraniin ja 
Venezuelaan tekosyiden varjolla (sota-aluksia on jo lähettyvillä). Ja Putinin Venäjä ei varmasti tykkää 
siitä jos USA hyökkää. Seuratkaa lähipäivien neuvotteluja Saudi-Arabian ja Venäjän kesken tässä öljyn 
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hintasodassa, joka osaltaan voi laukaista Ilmestyskirjan 2. sinetin (tulipunainen hevonen) avaamisen, 
joka näytetään selvästi Pet Goat -filmissä maassa makaavan pojan (=Ludovic) silmissä (WAR 
COVERAGE NEXT). Arvattavissa on, että USA lavastaa lähiaikoina FalseFlag -iskun Irakissa 
(mahdollisesti Basran kaupunki H.G. Wells'in ennustuksen mukaisesti?), jossa kuolee amerikkalaisia 
sotilaita tai muuta henkilöstöä. Siitä seuraa isku Iraniin, maa, jota USA (+Israel) syyttää kaikesta! 
(Muuten Hormuzin salmen sulkeminen Iranin taholta nostaisi jyrkästi öljyn hintaa markkinoilla.) 
Yksinkertaisesti sanottuna Trump haluaa takaisin USA:n ykkösaseman maailman öljyntuottajana, joka 
sillä oli vielä kuukausi sitten. Videolla Trump puhuu juuri näin. Videosta saa tekstityksen näkyviin.

Livestream. War in next two weeks.

https://www.youtube.com/watch?v=ZYGzRx0Nysw (3.4.2020)

Pari kommenttia videoon:

jason Creech, 1 tunti sitten
"War Coverage' in the eyes of the Ludovic (=keltapaitainen poika filmissä) in Ipetgoat. Ludovic has Covid
in the name.

Mike Callies, 1 tunti sitten (muokattu)
Typical Demons at work . War to make cash , plain and simple . Innocents Are killed as usual . Bomb 
Iran And watch what happens ....using Drugs as an excuse (huumekauppa tekosyynä) for Venuzula 
attack .....Hmmmmmm I pet Goat War bombers . Nation rise against Nation perhaps down the line

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

Se, mitä erityisesti haluan sanoa tällä kaikella, on, että meidän kristittyjen, jotka odotamme Herraa 
Jeesusta palaavaksi morsiusseurakuntaansa varten ennen 7-vuotista vaivanaikaa (Ilm. 3:10), pitäisi olla 
valmiina erityisesti nyt keväällä 2020 kun näemme näitä huolestuttavia aikainmerkkejä maailmalla, 
joista Jeesus sanoi lopunajallisessa Öljymäen puheessaan, että ne ovat synnytystuskien alkua, mutta 
samalla merkki meidän lähestyvästä ruumiinlunastuksesta.

Matt. 24:3-8 

3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: 
milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
4 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.
6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy 
tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja 
maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.

Luuk. 21:9-11

9 Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, 
mutta loppu ei tule vielä heti."
10 Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan,
11 ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa (pestilence) ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla 
on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.

Luuk. 21:28

28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän 
vapautuksenne on lähellä."
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Amen, tule Herra Jeesus!

Lähettänyt Olli-R klo 0.30
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