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10 esimerkkiä 'Isoveli'-yhteiskunnasta Amerikassa nykyään  

Tässä tuoreen Cutting Edgen viikkokirjeen kolmas osio suomennettuna (osa 2). David Bay lainaa uutisjuttua jossa 

paneudutaan amerikkalaisen nyky-yhteiskunnan erilaisiin valvontatapoihin joilla kansalaisten yksityisyyteen 

tunkeudutaan. Tämä on vielä kuitenkin vain esimakua tulevasta Antikristuksen tyrannihallinnosta, joka 

ennustetaan Raamatussa. Viikkokirjeen osion suomensi: Olli R. 

 

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

Cutting Edgen viikkokirje 7.5.2014 

(osa 2) 

 

-------- This Week’s Hot News -------- 

 

-------- Tämän viikon kuumat uutiset -------- 

 

 
III. Tulet järkyttymään ja tyrmistymään kun huomaat miten 

läpikotaisin ”Isoveli-hallinto (Big Brother Government)” tarkkailee 

sinua. 
 

UUTISKATSAUS: ”10 esimerkkiä siitä kuinka 'Isoveli' on tasaisesti hiipimässä meidän päivittäiseen 

elämäämme”, Far Right News, 6. toukokuuta 2014 

 

”Käytännössä kaikkea jota sinä teet ollaan tarkkailemassa. Ajatko autoa? Katseletko televisiota? Käytätkö 

matkapuhelinta? Jos teet jotain näistä asioista, tietoja sinusta ollaan tallentamassa ja jäljittämässä.” 

 

”Me elämme aikaa jolloin henkilökohtainen yksityisyys on kuolemassa.” 

 

”Jos jatkamme tiellä jolla me nykyisin olemme, on väistämätöntä, että päädymme elämään äärimmäisen 

rajoittavassa 'Isoveli'-poliisivaltiossa, jossa periaatteessa kaikkea mitä teemme katsellaan, valvotaan, seurataan ja 

kontrolloidaan erittäin tiiviisti.” 

 

Yllättäen, yksityiset yhtiöt ovat aivan yhtä tunkeilevia sinun henkilökohtaiseen elämääsi kuin ”iso hallitus”. Mitkä 

ovat ne kymmenen tapaa, joilla joku valvoo sinua? 

http://nokialainen.blogspot.fi/2014/05/10-esimerkkia-isoveli-yhteiskunnasta.html
http://cuttingedge.org/newsletters/index.html
http://www.rightsidenews.com/2014050634234/life-and-science/culture-wars/10-examples-of-how-big-brother-is-steadily-creeping-into-our-daily-lives.html
http://www.rightsidenews.com/2014050634234/life-and-science/culture-wars/10-examples-of-how-big-brother-is-steadily-creeping-into-our-daily-lives.html


 

1) ”Automme ovat nopeasti muuttumassa huipputeknisiksi ”Isoveli”-valvontalaitteiksi. Itseasiassa, painostusta on 

ilmassa vaatimaan kaikkia uusia ajoneuvoja sisältämään hyvin edistykselliset mustalaatikko-tallentimet.” 

 

2) ”Uusi Michiganin laki tulee kieltämään tuhansia karjankasvattajia ja pienviljelijöitä omistamasta 

maatilaeläimiä. Mitä he aikovat seuraavaksi tehdä? Kieltää meiltä kasvattamasta omaa ruokaamme?” 

 

Kyllä, tämän tyyppinen laki on tulossa. 

 

3) ”Oletko koskaan keräillyt mitään? Jos näin on, FBI saattaa tehdä ratsian ja napata kokoelmasi jonakin päivänä 

vaikka et ole tehnyt mitään rikosta.” 

 

4) ”Neljävuotiaan tytön isälle on kerrottu, ettei hän enää saa lähettää terveellisiä kotiruokalounaita tyttärensä 

mukana kun hän osallistuu esipäiväkotiohjelmaan koska ne ovat ristiriidassa liittovaltion ohjeiden kanssa.” 

 

5) ”Katsotko televisiota? No, jos sinulla on uudempi televisio on olemassa hyvin suuri mahdollisuus että 

televisiosi katselee sinua samoin.” 

 

6) ”Suunnitelma, jota on ehdottanut Fairfax'in piirikunta, Virginiassa, kieltäisi ”tiheät ja suuret kokoontumiset 

naapuruston kodeissa”. Tähän kuuluu juhlat, partiolaisten kokoontumiset sekä kotiraamattupiirit.” 

 

7) ”Julkisessa koulussa Floridassa, 12-vuotiasta poikaa on kielletty lukemasta Raamattua 'vapaan lukemisen 

aikana'.” 

 

8) ”USSA'ssa, lapsi ei voi rakentaa edes puulinnaketta ystäviensä kanssa ilman uhkaa joutua kohtaamaan poliisi.” 

 

”Viidesluokkalainen sanoo että hän oli kauhuissaan kun poliisi osoitti häntä ja hänen ystäviään aseella kun he 

rakensivat puulinnaketta. Omari Grant, 11, sanoi että hän ja hänen ystävänsä usein leikkivät metsäisellä alueella 

kotinsa takana ja olivat rakentamassa linnaketta kun naapuri seuraavassa alaosastossa kutsui poliisin valittaakseen 

siitä mitä pojat olivat tekemässä. Mutta kukaan ei aavistanut mitä Omari ja hänen äitinsä sanovat seuraavaksi 

tapahtuneen.” 

 

” 'Luulen että jännityksen laukeaminen oli kuin', 'Äiti, hänellä oli ase kasvoillani, Mommy. Äiti, hänellä oli ase 

kasvoillani', sanoi Janice Baptiste, Omarin äiti. Poliisi kuulemma käytti hyvin törkyistä kieltä kun hän osoitti 

asettaan poikiin päin, ja hän pakotti heidät tulemaan pois puusta ja makaamaan maassa.” 

 

Tämä nuori poika ja hänen ystävänsä eivät tule enää koskaan luottamaan poliisiin. Tämäntyyppisestä ilmiöstä on 

tulossa liian usein tapahtuva kaikkialla Yhdysvalloissa, kun paikallinen ja liittovaltion poliisi ovat alkaneet 

ilmaista poliisivaltion taktiikkaa. Kenties heidän esimiehensä eivät ole kertoneet heille että aika jolloin he voivat 

kohdella jokaista kuten tässä tapauksessa ei ole vielä saapunut. 

 

9) ”Ihmiset tykkäävät vitsailla 'silmästä taivaalla', mutta se ei ole vitsi. Teknologia, joka alunperin kehitettiin 

'yleiseen valvontaan' Irakin sodan aikana, on nyt palaamassa kotimaahan.” 

 

10) ”Oletko koskaan ostanut varastoitavaa (storable) ruokaa? Jos näin on, sinun pitäisi tietää että sitä pidetään 

nykyään 'epäilyttävänä toimintana' maan joillakin alueilla.” 

 

Liittovaltion hallitus ja paikallishallinnot kaikkialla tässä maassa ovat osoittamassa haluaan pakottaa diktatuuri 

yllemme, ja se mikä tekee tilanteesta vielä pahaenteisemmän, on se, että heillä on nykyään tekniset valmiudet 

toteuttaa tämä halu. 

 

Hallitukset ovat nopeasti saavuttamassa pisteen joka on profetoitu Ahdistuksen ajalle. 

 

”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan 

käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen 

nimen luku.” (Ilmestyskirja 13:16-17) 

 



Jos Antikristuksen hallinto haluaa estää jokaista ostamasta tai myymästä mitään elleivät he käytä ”pedonmerkkiä”, 

viranomaisten täytyy tietää mitä ihmiset tekevät reaaliajassa. Heidän täytyy tietää onko mummo aikeissa palkata 

koulupojan leikkaamaan nurmikkonsa ilman että mummo käyttää merkkiään. 

 

Se edellyttää vakavaa valvontaa reaaliajassa. Ja, tämä on se mihin teknologia on johtamassa! 

 

Lähettänyt Olli-R klo 14.43

 

http://nokialainen.blogspot.fi/2014/05/10-esimerkkia-isoveli-yhteiskunnasta.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/05/10-esimerkkia-isoveli-yhteiskunnasta.html
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