
Q… SUUNNITELMA MAAILMAN PELASTAMISEKSI… 

SALATTU SOTA HYVÄN JA PAHAN VÄLILLÄ   

Q… PELASTUSSUUNNITELMA 

Oletteko koskaan ihmetelleet, miksi me käymme sotaa? Tai miksi te ette koskaan näytä pääsevän 

veloistanne? Miksi on köyhyyttä, erillisyyttä ja rikollisuutta? Mitä, jos minä kertoisin, että sille 

kaikelle on syy? Mitä, jos minä kertoisin, että se on tehty tahallaan? 

TAHALLAAN 

Mitä, jos minä kertoisin, että he, jotka ovat korruptoituneita maailmassa, myrkyttävät ruokaamme 

ja sytyttävät konflikteja, että juuri heidät ollaan pysyvästi hävittämässä Maapallon pinnalta? 

Saattaisitte ajatella, että se on idealistinen fantasia. No niin, antakaapa, kun minä kerron teille 

tarinan. Me tiedostamme, että on rikollisia, tietenkin. He ryöstävät talonne, varastavat 

puhelimenne. He voivat jopa murhata teidät ja he ajattelevat selviävänsä kuin koira veräjästä. 

Meillä kaikilla on kokemusta rikollisista, tavalla tai toisella. Pidämme rikollisina heitä, jotka 

valitsevat henkilökohtaisen edun toisten oikeuksien kustannuksella, eikä heillä ole minkäänlaista 

lain arvostusta.  

Mutta tässä teidän täytyy laajentaa ajatteluanne. 

LAAJENTAKAA AJATTELUANNE 

Rikolliset voivat myös menestyä liike-elämässä ja politiikassa, ja heidät voidaan valita äänestyksellä 

meidän johtajiksemme. Jos rikollisesta tulisi presidentti, kuvitelkaa mitä he voisivat saavuttaa. He 

voisivat käyttää koko toimeenpanovaltansa täyttä voimaa tehdäkseen paljon suurempia rikoksia ja 

varmistaakseen, että he ja heidän ystävänsä rikastuisivat suurimpaan mahdollisimman paljon. 

Rikollinen presidentti voisi tehdä liittoutumia toisten rikollisten presidenttien kanssa ja sitten 

tehdä yhteistyötä maailmanlaajuisen rikollisuuden kanssa. Mikä tahansa käy: huumekauppa, 

ihmiskauppa. Mikä tahansa, mistä saa isot rahat. 

1900-luku oli myrskyisää, oli sotia, taloudellisia mullistuksia, nälänhätiä ja pakolaisuutta. Me 

olemme aina hyväksyneet nämä asiat ihmisluontoon kuuluvina. Yksinkertaisesti ajattelemme, että 

näin maailma toimii. Ajattelemme sen olevan väistämätöntä. Ja ihmisluonnon heikkoudet ajavat 

meidät näihin tekoihin. Tässä me kaikki olemme traagisesti erehtyneet. Sinä et ole rikollinen. Minä 

en ole rikollinen. Siispä, kuinka me voimme vain olettaa, että on ihmisluonnon mukaista, että se 

ajaa meidät kaikki näihin kipuihin ja kurjuuksiin. Mitä, jos se ei ollutkaan ihmisluonto ensinkään? 

Vaan ennemminkin seurausta jostain tahallisesta. Meille on kerrottu, että kapitalismi oli syypää 

massiiviseen taloudelliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Ja kapitalismin olevan köyhyyden syy, 

mikä puolestaan on syy sodalle ja rikollisuudelle ja nälkiintymiselle. Toisille on opetettu, että 

kommunismi on syy koko tälle sotkulle. Mutta katsokaahan, ystävät, se ei ole mikään näistä 

asioista. Ei ole meille luonnollista tapella tai olla rasisti. Meidän luontomme ei ole ryöstää toisilta. 

Se, mitä teidän täytyy tietää, on, että tämän takana ovat olleet rikolliset koko ajan. Kyllä, he saivat 

valtaa.  

Enemmän valtaa kuin rikollisilla koskaan tulisi olla. He nousivat media yhtiöiden johtoon, jotka 

kontrolloivat uutisia ja viihdettä. He nousivat pankkimaailman johtoon. He ovat nousset myös 

Ovaaliin Työhuoneeseen (Yhdysvaltain Presidentin työhuone), Brysseliin ja Vatikaaniin, 

kuninkaallisiksi. Heistä tuli meidän maatalousyritysten johtajia, ja he kontrolloivat meidän ruuan 

lähdettämme. He ovat nousseet myös suurten lääkealan yritysten johtoon. Niiden, joiden me 



uskomme auttavan meitä, kun me olemme sairaita. Kukaan ei pysäyttänyt heitä. Ja he värväsivät 

vain lisää rikollisia auttamaan heitä. Ensiksi he keräsivät maailman varallisuuden. He keksivät 

järjestelmän, rahakultin, keskuspankki systeemin, jossa  pankit lainaavat valtioille rahaa korkoa 

vastaan. Asettaen valtiot ikuiseen velkakierteeseen. Kansalaisten varat vähenivät ja heidän 

varansa lisääntyivät. Lisääntyivät paljon. Kun rikollinen on jo niin rikas, ja rikkaammaksi hän ei voi 

tulla, silloin heidän vääryydellä hankitun varallisuutensa suojelemisesta tulee tärkeysjärjestyksessä 

prioriteetti. Vihaisista kansalaisista, jotka ovat väsyneitä olemaan köyhiä ja hyväksikäytettyjä, voi 

muodostua merkittävä este ja he voivat alkaa kapinoimaan, jos he joutuvat kärsimään tarpeeksi. 

Rikollisten täytyi estää tämä. Niinpä he käänsivät huomion viimeiseen jäljellä olevaan kilpailijaan, 

maailman ihmisiin. Sinuun ja minuun. Me emme koskaan olleet tyytyväisiä rikollisten hallitessa 

meitä ja kun meidän täytyy tehdä kolmea työtä vain säilyäksemme hengissä. He tietävät, että me 

emme hyväksy sitä. Niinpä he käyttävät median kontrolliaan asettaakseen mustat valkoisia 

vastaan, naiset miehiä vastaan, nuoret vanhoja vastaan, muslimit kristittyjä vastaan. He 

vakuuttivat meille, että me olimme ongelma. Että me tappelisimme ja tuhoaisimme itsemme. 

Tehdäkseen sen nopeammin, he hyökkäsivät kaikkia ihmisyyden osa-alueita vastaan, jotka tekevät 

meistä vahvoja. Kuten perhettä. Käyttämällä vaikutusvaltaansa kulttuurissa, he popularisoivat 

elämäntyylin valintoja, jotka johtavat rikkonaisiin koteihin, menetettyyn nuoruuteen, aineiden 

väärinkäyttöön. Minä voisin puhua koko päivän siitä, kuinka he heikentävät meitä ja kääntävät 

vatsamme nurin. Me yritimme vain elää elämiämme. Siispä, missä ovat kaikki hyvät kaverit? Hyvät 

ihmiset haluavat vain mennä naimisiin, saada lapsia, hankkia elanto, nauttia vapaudestaan. No 

niin, on ollut hyviä kavereita. Monia. Yhdestä tuli Yhdysvaltojen Presidentti tammikuussa 1961. 

Kuvateksti:  

”Tässä maassa on käynnissä juoni, jonka tarkoituksena on orjuuttaa jokainen mies, nainen ja lapsi. 

Ennen kuin minä jätän tämän korkean ja jalon viran, minä aion paljastaa tämän juonen. ” 

- John F. Kennedy, 7 päivää ennen hänen salamurhaansa.  

Hän tiesi näistä rikollisista ja halusi hankkiutua heistä eroon. Hän tiesi näiden rikollisten 

aikomukset meitä kaikkia kohtaan ja halusi taistella heitä vastaan. Surullista kyllä, mutta hänellä ei 

ollut aavistustakaan, kuinka vaikutusvaltaisiksi he olivat tulleet.  

Reaganilla oli myös hyvät aikeet Amerikan kansaa kohtaan. Hän tiesi tästä rikollisesta mafiasta, 

joka kontrolloi melkein kaikkia valtion asioita, mukaan lukien voimakasta 

tiedustelupalvelukoneistoa. Hänen  talouspolitiikkansa oli lupaavaa, mutta rikolliset tarvitsivat 

heikon Amerikan, pitääkseen kiinni vallastaan. Reaganille kerrottiin luodilla, että kasvava 

Yhdysvaltain talous ja varakkaat kansalaiset eivät olleet sitä, mitä rikolliset halusivat. Tilanne 

vaikutti hyville ihmisille aika armottomalle. Joka kerta, kun joku halusi nousta ja tehdä jotakin 

hyvää, se estettiin. Oliko meitä koskaan tarkoitus vapauttaa? Nämä rikolliset tunnetaan myös 

nimellä ”Deep State” tai ”Cabal”, sen vuoksi, kuinka he kontrolloivat asioita kulissien takana. 

Reaganin jälkeen jokainen presidentti oli yksi näitä Deep State-rikollisia ja heidän Valtakuntansa 

vain tuli vahvemmaksi. Jokaisen pahan presidentin myötä tuli uusia syvyyksiä, joihin Amerikka ja 

maailma luisui. 

Maailma luhistui pimeyteen.  

PIMEYS 

Tarvitseeko minun kertoa teille, kuinka? Tuhotut tehtaat, vähenevät työpaikat, sairaammat 

ihmiset, opioidit, Irakin-, Syyrian- ja Jemenin tuho merkityksettömissä sodissa. Keinotekoista 



pakolaisuutta ja väestön siirtoa Eurooppaan, Isis, terrorismi, romahtaneita hallituksia, köyhyyttä, 

kansanmurhia.  

Täydellistä kurjuutta.  

Luuletteko, että tämä oli väistämätöntä? 

VÄISTÄMÄTÖNTÄ? 

Ei helvetissä! Tässä kohtaa asiat alkavat tehdä U-käännöksen. Kun koko kuva tulee tietoisuuteen, 

sitä tullaan ikuisesti pitämään suurimpana ikinä kerrottuna tarinana. No niin, tässä on 

kokonaiskuva. Joitakin  hyviä ihmisiä on yhä vallan kahvassa. He arvostavat ihmisyyttä ja 

oikeudenmukaisuutta. Samaan aikaan, kun rikolliset keskustelivat suunnitelmistaan heidän 

vuotuisissa Bilderberg tapaamisissa (=Bilderberg-ryhmän vuosittainen epävirallinen, ulkopuolisilta 

suljettu kokous), hyvät ihmiset hallinnossa tekivät omat suunnitelmansa. Informaatio aikakausi oli 

tuleva muuttamaan historian ikiajoiksi. Kun internet tulvi joka kotiin. Ja laitteet, sovellukset, tulivat 

viisaammiksi. Ihmiset alkoivat kuljettaa mukanaan seurantalaitteita. Tilaisuus lopettaa rikollinen 

kontrolli ympäri maailman tuli mahdolliseksi. Laitteidemme kautta tulimme yhdistetyiksi, 

seurattaviksi ja jäljitettäviksi, mutta niin tulivat hekin. He tulivat riippuvaisiksi, aivan kuten mekin. 

Sähköpostista, tekstareista ja muusta välittömästä yhteydenpidosta. Se teki rikoksista paljon 

helpompaa, mutta 

se myös kytki heidät verkkoon. Ja jos oikeat ihmiset pääsivät käsiksi heidän tietoihinsa, he voisivat 

tuoda julkisuuteen heidän rikoksensa ja irrottaa meidät heidän rautaisesta otteestaan lopullisesti. 

Tänä uutena informaation aikana ajateltiin, että myös asevoimilla tulisi olla oma 

tiedustelupalvelunsa, joka keskittyisi tietotekniikka rikollisuuteen ja teollisuusvakoiluun. He 

kutsuivat tätä NSA:ksi, Kansallisen Turvallisuuden Virastoksi (=National Security Agency). 

NSA:n roolia tässä tarinassa ei voida aliarvioida. NSA:n ansiosta meillä on jokainen sähköposti, 

puhelu ja tekstiviesti jokaisesta laitteesta varastoituna ja arkistoituna, olipa se joku tekemässä 

lääkärin ajanvarausta tai Deep-State-rikollinen tilaamassa massiivista heroiini tilausta Talebanilta. 

Oikeissa käsissä se tieto olisi tarpeeksi paljastamaan koko synkän rikollisjuonen, joka haluaa 

ryöstää meidät putipuhtaiksi ja pyyhkiä meidät maailmankartalta. Mieti sitä ajatusta hetki, nyt 

minun pitää selittää suunnitelma. 

SUUNNITELMA  

Hyvät ihmiset laativat suunnitelman riistää valta takaisin Cabalilta ja palauttaa se takaisin kansalle. 

Se tulisi vaatimaan liittoutumista useiden eri maiden kanssa, sillä rikollisilla oli maailman laajuiset 

yhteydenpito-, kauppa- ja muu infrastruktuuri käytössään.   

Päädyttiin kahteen vaihtoehtoon Amerikalle. Joko pitää ryhtyä sotilaalliseen kampanjaan ja 

lopettaa Cabalin hallinto ja kuka tahansa nukkehallitsija, joka sattuisi silloin olemaan Valkoisessa 

Talossa tai voittaa laillisesti, ottaa NSA:n kontrolli, paljastaa rikolliset, millaisia he ovat ja pidättää 

heidät kaikki. Selvästi ensimmäinen vaihtoehto olisi hyvin huolestuttava yleisölle. Ihmiset olivat 

yhä kiireisiä Cabalin orkestroimien yhteiskunnallisten ongelmien kimpussa. Oli todennäköistä, että 

he kapinoisivat, mellakoitsisivat ja loukkaisivat itsensä ja toisensa. Ei, sen täytyisi olla jälkimmäinen 

vaihtoehto. Niinpä he tarvitsivat ehdokkaan, joka voisi voittaa ja voittaisi isosti. 

Monet osavaltiot, kuten Kalifornia, ovat olleet niin raskaasti rikollisten kyllästämiä, että jopa 

sähköiset äänestyskoneet ovat ohjelmoitu muuttamaan ääniä halutulla tavalla. Sen täytyisi olla 

hyvin ratkaiseva voitto. Hyvät Patriootit, Isänmaan Ystävät, Yhdysvaltojen Asevoimissa ja heidän 



kansainväliset liittolaisensa pyysivät Donald Trumpia ryhtymään presidenttiehdokkaaksi, niin että 

he voisivat ottaa Amerikan hallinnan takaisin laillisesti, ilman että yleisöä huolestutettaisiin. Trump 

oli hyvä valinta, ilmeisesti, koska hän on patriootti, isänmaan ystävä, ja yleisö ihaili häntä paljon. 

Hän ei ollut kiinnostunut liittymään Cabaliin, pääasiassa, koska he vihaavat Amerikkaa ja hän ei 

ollut heidän kanssaan yhtä mieltä siitä asiasta. Heti, kun hän osoitti kiinnostusta vallan 

ottamisesta, he aktivoivat heidän mediakoneensa, joka raivokkaasti kääntyi häntä vastaan. Silloin 

me näimme yhtäkkisen vihan ilmestyvän. Jopa, kun hän voitti, Cabalilla ei ollut aavistustakaan, 

että hän oli osa hienostunutta suunnitelmaa, joka oli tapahtumassa heitä vastaan. He olivat 

shokissa, kun olivat hävinneet ja he mobilisoivat koko arsenaalinsa: tiedustelun, median, rahan ja 

teknologian yrittääkseen ottaa takaisin valtansa. He käyttivät heidän väkeään DOJ:ssa 

(=Department of Justice/USA:n oikeusministeriö) ja FBI-tiedustelun johdossa ja he tekivät 

suunnitelman lavastaakseen Trumpin ja saadakseen hänet virkarikossyytteeseen. Tässä me 

tulemme takaisin NSA:han. Kaikki viestit oli varastoitu ja voitiin paljastaa tämä juoni ja estää 

Trumpin syrjäyttäminen. Kokonainen kirja voitaisiin kirjoittaa Trumpin presidenttikauden kahdesta 

ensimmäisestä vuodesta: lavastettuja terroristi hyökkäyksiä, vähättelyä, koneiden alasampumisia, 

vääriä hälytyksiä, salamurha yrityksiä. Tässä on jutun juju. 

MYRSKY 

Maailma kokee parhaillaan dramaattista, raamatullisten mittasuhteitten kylmää sotaa. 

Kirjaimellisesti taistelu vallasta hyvän ja pahan voimien välillä. Minä en voi selittää sitä 

yksinkertaisilla termeillä, mutta voin sanoa, että vaikuttaa, että hyvät kaverit ovat voitolla. 

Cabalilla oli täydellinen kontrolli Pohjois-Korean suhteen. He kaappasivat Kim-dynastian, ottivat 

heidät panttivangeikseen ja he ovat työskennelleet kehittääkseen maailmaa uhkaavan 

ydinasearsenaalin. Yhtäkkiä Kim Jon Un omaksui rauhan ja Deep-State löylytettiin ja ajettiin ulos. 

Ja Isis on myös tuhottu vuoden sisällä Trumpin voitosta. Nyt kun tarpeeksi aikaa on kulunut, me 

kaikki alamme nyt nähdä toistuvan kuvion. Suurimmat globaalit huolet alkavat laantua ja rauha on 

palaamassa. Tämä kaikki on todistusaineistoa siitä, että hyvät kaverit ovat voittamassa sodan, 

mutta olemme vielä sodan keskellä. Kuitenkin paljon on silti menossa parempaan. Monia yhä 

hämmentää se seikka, että monet näistä tunnetuista rikollisista ovat yhä vapaana. Erityisesti 

korkeimmissa asemissa olleet, kuten Hillary Clinton, Bushit ja Obama. Se tulee tarinan seuraavassa 

kappaleessa. Siksi meillä on Q. Hyvät kaverit, joilla on NSA:n kontrolli. He aloittivat Q-

tiedustelutiedon levittämisohjelman vedotakseen  ruohonjuuritason liikkeeseen, jota kutsutaan 

”Suureksi Heräämiseksi”. 

SUURI HERÄÄMINEN  

Se alkoi maanalaisena internetliikehdintänä ja levittäytyi valtavirtaan. Q on ollut hauskaa 

seurattavaa heille, jotka seuraavat maailman tapahtumia ja haluavat totuutta. Mutta se on 

siirtymässä paljon tärkeämpään vaiheeseen, pitämään yleisön informoituna, kun Deep State sota 

syttyy. Tällä minä tarkoitan Korkean Tason pidätyksiä. Kyllä, ystävät - rikolliset, joihin minä viittaan, 

ovat kuuluisia poliitikkoja, näyttelijöitä, laulajia, toimitusjohtajia, julkkiksia. Ihmisiä, jotka ovat 

ansainneet luottamuksemme, kunnioituksemme ja ihailumme. He ovat tehneet hyvin pahoja 

asioita, jotka ovat hyvin tiedossa ja dokumentoituja. Ja heitä tullaa rankaisemaan ankarasti. Ne 

meistä, jotka ovat seuranneet Q:ta alusta alkaen, me tulemme olemaan täällä auttamaan teitä 

saamaan selvää tapahtumista. Me olemme ensimmäisten joukossa huomaamassa, että meidän 

pikkumaiset partisaani divisioonat (Antifa, äärioikeisto jne.) ovat vain triviaalia hämäystä. Ja, että 

meidät on orjuutettu piilottelevan vihollisen toimesta. Kun ymmärtää, että ongelma ei koskaan 

ollut kapitalismi tai sosialismi, demokraatti tai rebublikaani, musta tai valkoinen, muslimi tai 



kristitty. Me tiedämme, että se oli vain hyvin vaikutusvaltaiset rikolliset, joilla oli liikaa valtaa. 

Kohtalotoveri orjat, on aika kiinnittää turvavyöt, tunnistaa todellinen vihollinen ja omaksua uusi 

tulevaisuus ja että me olemme kaiken velkaa näille rohkeille isänmaan ystäville, jotka ovat 

riskeeranneet henkensä saavuttaakseen voiton suurimpia pahan voimia vastaan, mitä maailma on 

koskaan tuntenut. 

Jumala Amerikkaa siunatkoon.  

Q , LUOTTAKAA SUUNNITELMAAN. 


