
MAAILMA TIENRISTEYKSESSÄ…  

PYYDÄN, RUKOILKAA JA ÄÄNESTÄKÄÄ... 

VAPAUS VAI MAAILMANLAAJUINEN DIKTATUURI... 

VALITKAA. Maailma Tienristeyksessä… Vapaus vai Maailmanlaajuinen diktatuuri. 2. Marraskuuta, 
2020. 

( Jackie ) Sain seuraavan sähköpostiviestin saksalaiselta PatriotPetition.org (Isänmaan Ystävän 
Vetoomus, Järjestö) - nettisivulta/organisaatiolta. Haluaisin jakaa sen sisällön kanssanne, koska en 
voisi sanoa sitä tarkemmin omin sanoin. Siispä tässä se on…  

Maailma Tienristeyksessä  

Toista kertaa Saksan hallitus on nyt määrännyt k-r-na rajoitustoimet maahan. Muut hallitukset tulevat 
pian tekemään tämän myöskin, tai ovat jo tehneet niin. Keväällä 2020 maailman väestöstä 40% oli jo 
rajoitustoimien piirissä. Maailma on nyt kääntymispisteessä, joka tulee muovaamaan historian kurssia 
ja tulevien sukupolvien kohtaloa.  

Pyydän, kysykää itseltänne seuraavat kysymykset: Palvelevatko niin laajamittaiset rajoitustoimet 
todella yleistä etua? Voiko hoitokeino olla pahempi, kuin tauti itse? Kuinka pitkälle hallitus haluaa 
mennä meidän henkilökohtaisten vapauksiemme rajoittamisessa? Miksi kiinalaista, kommunistista 
yhteiskunnallisen kontrollin mallia kehutaan niin paljon valtavirtamediassa? Kuka hyötyy pelosta ja 
massahysteriasta, joille media antaa polttoainetta?  

Vastaukset näihin eivät ole mitään salaisuuksia. Radikaali vasemmisto on avoimesti suunnittelemassa 
uutta,      k-r-nan jälkeistä maailmaa. He sanovat, että maailma ei tule koskaan olemaan samanlainen. 
He haluavat tehdä maailmasta luokattomamman, ympäristöystävällisemmän, sosialistisemman. He 
kutsuvat sitä ”suureksi muodonmuutokseksi”. Mutta heidän uusi maailman visionsa ei tule 
korjaamaan vanhoja virheitä, saatikka esittelemään paluun järjestykseen, joka perustuu lakiin ja 
yhtenäiseen, kristillisen sivilisaation periaatteisiin.  

Sen sijaan, vasemman siiven vapaamieliset unelmoivat yhdestä maailman poliisivaltiosta: ensin 
yleisen terveyden alalla, sitten ekologian (ympäristötieteen), politiikan ja lopulta jopa filosofian ja 
uskonnon. Marxilaiset ja vasemmisto ovat valmistelemassa maailmanlaajuista, kiinalaiseen 
yhteiskunnallisen kontrollin malliin perustuvaa, yhteen liittynyttä ja sosialistista k-r-nan jälkeistä 
yhteiskuntaa, diktatuurista ja lisääntyvässä määrin luokatonta Yhden Maailman Järjestelmää.   

Tällä hetkellä yksi mies on näiden hämärien suunnitelmien tiellä: Yhdysvaltojen Presidentti Donald 
Trump. Trump ei koskaan tule myymään valtioiden kansakuntaa globalisteille, ei tule koskaan 
antautumaan kulttuurilliselle Marxismille, ei koskaan tule sallimaan Kiinan viedä maastaan ulos 
kommunistista yhteiskuntamallia, joka käsittäisi koko maailman. Hän pitää puoliaan jättiläisiä 
lääkefirmoja vastaan, taistelee Piilaakson eliitin internetin sensuuria vastaan, lopettaa islamilaisen 
terrorismin, on lopettanut loputtomat sodat ja vastikään ilmoitti, että abortit loppuvat Amerikassa, 
samassa yhteydessä, kun Amy Coney Barrett nimitettiin Yhdysvaltojen perustuslailliseksi tuomariksi. 
Presidentti Trump puolustaa rauhaa, vapautta, menestystä ja meidän kristittyjä arvojamme.  

Yhdysvaltojen presidentin vaalit tiistaina, 3. marraskuuta, 2020 tulevat siksi olemaan, ei vain 
ratkaisevan tärkeät Amerikalle, vaan myös maailman historian kurssille. Tämä valinta tulee 
päättämään, tuleeko valta jälleen olemaan kansan käsissä vai pienen, korruptoituneen ja hallitsevan 
eliitin käsissä. Äärivasemmisto ei tule jättämään yhtään kiveä kääntämättä, väärentääkseen nämä 



vaalit ja nostaakseen Joe Bidenin valtaan - varjohallituksen, Deep Staten, nukkehallitsijana. Deep 
State, globaalit vallanpitäjät, George Soros, Big Pharma, Big Tech, eikä vähimpänä Kiinan 
Kommunistinen Puolue.  

Jos olet uskova, pyydän, rukoile onnellista loppua näille vaaleille, rukoile Presidentti Trumpin voittoa 
ja rukoile, että äärivasemmiston suunnitelma varastaa nämä vaalit, ei tule toteutumaan! Jumalalle 
Kiitos rukouksistanne!  

Tänä määräävänä hetkenä ajassa, meidän täytyy sitoa yhteen ja saada liikkeelle kaikki isänmaalliset 
voimat, ottaaksemme voiton globalismista, kulttuurillisesta marxismista, islamilaisesta terrorismista ja 
c-r-na tyranniasta. Seisokaa meidän kanssamme globaalia vallanpitoa vastaan ja sen visiota yhdestä 
maailman käsittävästä poliisivaltiosta, joka perustuu kiinalaiseen malliin.   

( Jackie ) Se oli sähköpostiviestin loppu. Siispä, rukoilkaa Presidentti Trumpin, hänen Perheensä & 
Hallintonsa puolesta. Jumala siunatkoon teitä kaikkia…  

Presidentti Trumpin puhe  

(Presidentti tekee kunniaa.) Tämä on minulle hyvin suuri päivä, koska olen työskennellyt erittäin 
kovasti sen puolesta, että minun on pitänyt taistella jokaista vastaan. Demokraatteja, minun on 
pitänyt jopa taistella niitä vastaan, joiden luulisi olevan meidän puolellamme ja he eivät oikeasti 
olleet. Minun on pitänyt taistella jokaista vastaan.  

Mutta tänään me saimme valmiiksi neljä sataa mailia (yli 750 kilometriä) rajamuuria eteläiselle 
rajallemme. Numeromme ovat parhaat, mitä koskaan on ollut. Meillä ei koskaan ole ollut parempia 
numeroita. Ihmisiä tulee maahamme, mutta he tulevat laillisesti. Pääsimme eroon ”ota kiinni ja 
vapauta”-käytännöstä ja monista muista asioista, jotka olivat niin naurettavia. Joku otetaan kiinni ja 
sitten heidät vapautetaan maahamme ja siitä ei ollut niin helppoa päästä irti.  

Muuri on yli neljäsataa mailia pitkä ja rajavartiolaitos halusi sen, se oli heidän toivelistallaan. Minä 
annoin heille toivelistan, mitä haluatte? Haluatteko sen teräksestä, betonista? Tämä on täsmälleen 
sellainen, kuin he halusivat. Heidän täytyy nähdä läpi toiselle puolelle, mikä käy järkeen. He halusivat 
terästä ja betonia, joka käy järkeen. Se on terästä, se on betonia. Se on kolmekymmentä jalkaa (yli 9 
metriä) korkea ja se ulottuu syvälle, ettei tunneleita voida tehdä. Ja se on varustettu kaikenlaisilla 
johdoilla ja droneja varten ja monia muita asioita.   

Siispä tämä on suuri päivä. Yli neljä sataa mailia ja pian me olemme saaneet valmiiksi muurin. Ja sillä 
on ollut suuri merkitys. Kiitoksia hyvin paljon. Ja huolimatta suunnattomasta muurin 
rakentamismenestyksestä ja me olemme tehneet sen nopeasti, huolimatta kaikesta vastustuksesta. 
Me olemme voittaneet oikeusjuttuja, kaikkea.   

Huolimatta siitä, Joe Biden haluaa kaataa sen. Se on ollut jo suunnaton menestys. Joka paikassa, missä 
se on, ihmiset eivät vain pääse läpi siitä. Joe Biden haluaa kaataa sen. Demokraatit haluavat kaataa 
sen. He haluavat saada avoimet rajat. Ihmisiä tulee virtaamaan sisään, niin kuin ovat tehneet vuosia, 
vain virranneet sisään. He voivat olla rikollisia, he voivat olla murhaajia, he voivat olla raiskaajia, 
huumekoukussa olevia. He voivat olla huumeiden myyjiä. He haluavat virrata sisään. He haluavat 
avoimet rajat. Ja Joe Biden sanoi, että hän haluaa kaataa muurin. En edes usko sitä. En edes usko sitä. 
Älkää antako sen tapahtua. Menkää äänestämään. Joe Biden välittää enemmän laittomista 
maahanmuuttajista, ihmisistä, jotka tulevat maahamme laittomasti, kuin mitä hän välittää Amerikan 
kansalaisesta, kuin mitä hän välttää vanhuksistamme, se on ehdottoman hullua. Ja me emme voi 
antaa sen tapahtua. Me emme voi antaa tämän idologian juurtua. Menkää äänestämään. 


