Palvelunestohyökkäykset
entistä rajumpia
Palvelunestohyökkäykset
entistä
rajumpia – valtiolla oli uusi
suojauskeino
viikonloppuna
viranomaisten
verkkopalvelut
jumittanutta hyökkäystä vastaan,
mutta se ei ollut vielä kokonaan
käytössä
LÄHDE: Tekniikka&Talous/Tero Lehto 14.08.2018

Kuva: Talentum arkisto
Viikonloppuna julkishallinnon verkkopalveluita ei toiminut
palvelunestohyökkäyksen
seurauksena.
Hyökkäyksiin
suojautumiseen on tullut uusia keinoja, mutta tehokkaimmat
menetelmät ovat hyvin kalliita. Myös valtiolla jouduttiin taas
arvioimaan ulkomaisten palvelunestohyökkäysten torjunnan
tasoa.
Kymmenistä
valtionhallinnon
verkkopalveluista
vastaavan

tietotekniikkaValtion
tieto-

ja
ja

viestintätekniikkakeskuksen (Valtori) toimitusjohtaja Pasi
Lehmus sanoo, että palvelunestohyökkäyksiin on kumppaneiden
kanssa varauduttu, mutta viikonlopun tapauksessa kaikki
suojautumiskeinot eivät vielä olleet käytössä.
Valtori oli siis jo hankkinut palvelunestohyökkäysten
torjunnan palvelun, mutta se ollut viellä käytössä kokonaan.
”Meillä on protokolla- ja verkkotason ddos-suojautumiskeinoja
käytössä
ja
toiminnassa.
Ohjelmistoperusteisia
suojautumiskeinoja ei oltu otettu käyttöön eri syistä, ja se
mahdollisti nämä ongelmat.”
Lehmus sanoo, että liikennettä on jo nykyisin hajautettu eri
pisteisiin kuormantasauslaitteilla, mutta tässä tapauksessa se
ei auttanut.
Hyökkäys vaikutti laajasti valtionhallinnon verkkopalveluihin,
kuten Kelaan, poliisiin ja kansalliseen terveysarkistoon
Kanta.fi,
koska
ne
kaikki
tunnistautumispalveluita.

käyttävät

Suomi.fi-

”On haluttu tehdä yhtenäinen palvelukokemus, mutta sen huono
puoli on, että tällaisesta tulee helposti häirinnälle tai
hyökkäykselle houkutteleva kohde.”
Suomi.fi-tunnistautumispalveluilla on yli viisi miljoonaa
tunnistautumisen tapahtumaa kuukaudessa.
Pasi Lehmus sanoo, että asiaa on nyt käyty läpi kumppaneiden
kanssa, ja myös ohjelmistopohjaiset verkkoliikenteen
suojautumiskeinot
ollaan
aktivoimassa.
”Kun
palvelunestohyökkäys onnistui, pakko on arvioida asiat
uudelleen.”
Lehmus toteaa, että useimmiten tällaiset hyökkäykset tulevat
ulkomaisista verkoista, ja valtionhallinnon palveluiden
käyttäjistä taas 99 prosenttia tulee Suomesta. Helpoin konsti
on silloin estää päästy hetkellisesti ulkomailta hyökkäyksen

ajaksi.

Palvelunestohyökkäysten torjuntaan on monia konsteja,
tietoturvayritys Nixun teknologiajohtaja Pekka Sillanpää
sanoo. Perinteinen yksinkertainen palvelunestohyökkäys
perustuu
usein
ohjelmiston
tai
verkkopalvelimen
haavoittuvuuteen.
Kun hyökkääjän liikennemäärä kasvaa liian suureksi,
hyökkäyksen kohde ei pysty enää yksin ratkaisemaan ongelmaa,
koska sen tietoliikenneyhteys on tukossa. Tällainen tilanne
tulee
yleensä
kansainvälisissä
hajautetuissa
palvelunestohyökkäyksissä (ddos, distrubuted denial of
service).
Silloin avuksi tarvitaan
tarjoava teleoperaattori.

ulkopuolinen

Teleoperaattori
Telian
liiketoimintapäällikkö Tommi

apu

eli

yhteyden

tietoturvapalveluiden
Vänninen toteaa, että jos

yrityksen internet-liittymään tulee hyökkäysliikennettä
enemmän kuin sen kapasiteetti on, liittymän sekä palveluiden
toiminta voi häiriintyä tai estyä kokonaan.
Siksi

operaattori

suositteleekin

tekemään

hyökkäyksen

suodatuksen runkoverkon puolella, jossa kapasiteettia on
huomattavasti enemmän.
Vänninen sanoo, että samalla voi estyä yrityksen työtekijöiden
muukin työskentely, eteenkin jos yrityksen työntekijät
käyttävät samaa internet-yhteyttä erilaisten pilvipalveluiden
hyödyntämiseen.

Palvelunestohyökkäysten
voimakkuudet
ovat
kasvaneet.
Viestintäviraston vuotta 2017 koskevan selvityksen mukaan 57
prosenttia Suomessa koetetuista useista tuhansista dos-

hyökkäyksistä oli tietoliikennekuormaltaan yli gigabitin
sekunnissa, ja kolme prosenttia peräti yli 10 gigabittiä
sekunnissa. Yli 10 gigan hyökkäyksiä ilmeni viime vuonna jo
viikoittain, Viestintävirasto arvioi.
Jos siis hyökkäyksen kohteen liittymäkapasiteetti
esimerkiksi gigabitin tai alle, koko yhteys on tukossa.

on

Nixun Sillanpää toteaa, että kovimmat hyökkäykset Suomen
tasolla ovat olleet yli 25 gigabittiä sekunnissa. Niiden
kanssa ovat Sillanpään mukaan jo monet operaattoritkin
tiukilla.
Maailmanlaajuisesti kovimmat hyökkäykset ovat olleet
tietoliikennekuormaltaan satoja gigabittejä, jopa terabittejä
sekunnissa, Sillanpää toteaa.
Telian Vänninen toteaa, että samalla voi katketa hyökkäyksen
kohteena olevan palvelun lisäksi yrityksen muukin työskentely,
jos samaa yhteyttä käyttävät myös työntekijät esimerkiksi
pilvipalveluiden kanssa.
Ainoa palvelunestohyökkäys ei vaadi gigabittien verkkokaistaa.
Jos hyökkääjä on havainnut haavoittuvuuden, kuten
palvelinohjelmiston tietoturva-aukon, voi ohjelmistotason doshyökkäys mahtua muutaman megabitin tietoliikennekuormaan.
Sellainen ei erotu datamäärissä, vaan
tunnistettava liikennettä analysoimalla.

hyökkäys

on

Tarjolla on palvelunestohyökkäyksen tunnistamisen ja torjunnan
palveluita, mutta niiden hinta voi olla helposti satoja
tuhansia euroja vuodessa. Isoissa kansainvälisessä
verkkopalvelussa miljoonan euron rajakin voi ylittyä, Pekka
Sillanpää arvioi.

Kansainväliset pilvipalvelutkin tarjoavat
suodatusta, mutta yleensä lisämaksusta.

dos-hyökkäysten

”Siinä on arvioitava riski ja paljonko on valmis maksamaan.”
Sillanpää toteaa, että yhdelle yritykselle verkko voi olla
kriittinen palvelukanava, ja toiselle taas yksi palvelukanava
muiden rinnalla.
Telian Vänninen sanoo, että operaattorin ratkaisu on tunnistaa
palvelunestohyökkäyksen liikenne ja ohjata se erityiseen
verkkoliikenteen pesuriin, joka estää haittaliikenteen, ja
päästää
läpi
asiallisen
liikenteen.
Tällaisia
palvelunestohyökkäyksen
torjuntalaitteita
valmistavat
tietoliikennelaitevalmistajat kuten Netscout. Telia ja muut
operaattorit myyvät tällaisten verkon suojauslaitteen
kapasiteettia verkkosuojauksen palveluinaan.
Nixun

Sillanpää

huomauttaa,

että

aina

verkkoliikenteen

ohjaaminen tällaiseen suodatuspalveluun ei ole ongelmatonta,
jos huolena on äärimmäisen tiukka tietosuoja.
Tärkeää varautumisessa on harjoitteleminen, jotta hyökkäyksen
kohdatessa on heti tiedossa miten toimia. Vaiheet ovat
yksinkertaisten hyökkäyksen
vahinkojen korjaaminen.

tunnistaminen,

torjunta

ja

”Palvelimia voi olla nurin vielä sen jälkeen, kun
tietoliikenteen häiriö on saatu korjattua. Siksi prosessia
olisi harjoiteltava etukäteen.”
Päivitetty 14.8.2018 klo 09:45. Lisätty, että maailmalla
kovimmat dos-hyökkäykset ovat olleet volyymiltään jopa satoja
gigabittejä tai terabittejä sekunnissa.

NWOn sensuuri
Informaatiojätit sensuroivat
Alex
Jonesin
Infowarsin
sivustoiltaan
”vihapuheen”
takia
LÄHDE: OikeaMedia/Ahti Valkeapää 08.08.2018

Alex Jones,
Youtube

InfoWars.

Kuva:

”Apple, Spotify, Facebook ja nyt Google,
joka
omistaa
YouTuben
–
kaikki
sensuroivat 12 tunnissa. Koordinoitu
puhdistus. Tämä on täydellistä vallan
väärinkäyttöä.”
Facebook, Apple ja YouTube ovat poistaneet Alex Jonesin ja
Infowarsin sovellusalustoiltaan, esittäen syyksi ”vihapuheen”.
Facebook on poistanut pysyvästi useampia InfoWars-sivuja
palvelustaan. Sitä ennen Alex Jonesin henkilökohtaiset
Facebook sivut lakkautettiin ja InfoWarsin podcastit

poistetiin Spotifystä. Samanaikaisesti Apple on poistanut
InfoWarsin podcasteja hakemistostaan.
Vähän Facebookin ja Applen jälkeen YouTube poisti Alex Jonesin
koko kanavan.
Infowarsin toimittaja Paul Joseph Watson
twiitissään ”koordinoiduksi puhdistukseksi”:

nimesi

toimet

”Apple, Spotify, Facebook ja nyt Google, joka omistaa YouTuben
– kaiki 12 tunnin sisällä toisistaan. Koordinoitu puhdistus.
Tämä on täydellistä vallan väärinkäyttöä.”
Toisessa twiitissä Watson varoitti muita konservatiivisia
uutislähteitä, että mikä tahansa niistä voi olla seuraava:
”Facebook on antanut pysyvän porttikiellon InfoWarsille.
Tarkemmin määrittelemättömästä ’vihapuheesta’. He eivät edes
kertoneet meille mitkä olivat ne loukkaavat postaukset.
Tämä

asettaa

pelottavan

ennakkotapauksen

sananvapauden

kahlitsemiseksi.
Kaikille
muille
konservatiivisille
uutislähteille – te olette seuraavia. Suuri puhdistus on
todella alkanut.”

Lähteet:
https://www.breitbart.com/tech/2018/08/06/facebook-apple-purge
-infowars-for-hate-speech/
https://www.breitbart.com/tech/201

Hopeavedestä
THL
hopeavedestä:
Yksiselitteisesti haitallista
LÄHDE: Verkkouutiset/Ilkka Ahtokivi 12.08.2018
Hopeavettä
markkinoidaan
Internetissä
sairauksien
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä ravintolisäksi.

Kuvan lisännyt Taakkatoimitus
Suomessa ja maailmalla viranomaiset ovat puuttuneet hopean
markkinointiin. Lääkinnällisessä käytössä ja ravintolisänä
hopeavesi on yksiselitteisesti haitallista.
– Hopea ei ole elimistön tarvitsema hivenaine, kuten
esimerkiksi rauta. Vaikka elimistö sietää hopeaa pieninä
määrinä, on hopean lisääminen elimistöön turhaa ja
vaarallista. Liiallinen määrä hopeaa on elimistölle
myrkyllistä, eikä pienemmistäkään määristä ole voitu osoittaa
terveyshyötyjä. Hopean runsas saanti joko vahingossa tai
tarkoituksellisesti on kirjallisuuden mukaan johtanut
myrkytyksiin säännöllisesti, THL toteaa.
Suun kautta saatu hopea jakaantuu elimistön kaikkiin
kudoksiin, mukaan lukien aivot ja sikiö. Sikiöt ja lapset ovat

aikuisia herkempiä hopean myrkyllisille vaikutuksille.
Hopea häviää elimistöstä hitaasti, joten päivittäin otetusta
hopeavedestä kertyy hopeaa elimistöön. Jo muutaman
ruokalusikallisen päivittäinen annos hopeavettä voi johtaa
myrkytykseen. Ihmisillä myrkyllinen määrä hopeaa näkyy ihon
sinisenharmaana värinä (argyria).
Muita
myrkytysoireita
ovat
mahakivut,
allergia,
nenäverenvuoto, neurologiset oireet, kuten kouristukset, sekä
vaikutukset hengitys- ja verenkiertoelimiin.
Mikrobeja tuhoavan vaikutuksensa takia hopeaa käytetään
juomaveden puhdistukseen esimerkiksi retkiolosuhteissa.
Tällaisesta käytöstä on riskinarviointi EU:ssa meneillään.
Erittäin pieniä hiukkasia sisältävän nanomuotoisen hopean
käyttö juomaveden
kielletty.

desinfiointiin

on

kaikissa

EU-maissa

– Vastuu hopeaa sisältävien, juomaveden desinfiointiin
käytettävien
valmisteiden
turvallisuudesta
on
kemikaalilainsäädännön mukaan niitä markkinoille saattavilla
yrityksillä. Kuluttajien vastuulla on noudattaa tuotteiden
käyttöohjeita, THL toteaa.

UFOT ja ihmiskunta
UFOt:

Kuinka

yliluonnollinen

kurkottaa ihmiskuntaan
LÄHDE: Ajankohtaista uskosta – sivusto, elokuu 8, 2018 Tekijä
Hannu
Alkuperäinen lähde: UFO’s: How the Supernatural Reaches Out To
Mankind
By Jack Bolek, 22.5.2018, suom. SK
Lapsuudestamme saakka tunnistamattomat lentävät esineet ovat
osa kulttuuriamme ja niitä on käytetty ja käytetään tänä
päivänä vaikuttamaan ajatteluumme tiedostammepa sitä tai emme.
Lapsuuden sarjakuvista elokuviin ja televisioon ne muokkaavat
sitä, kuinka näemme ne ja jopa niitä koskevia tunteitamme.
1950-luvulta aina 2000-luvun alkuun meidät leimattiin
hulluiksi, jos uskalsimme uskoa niihin; ne olivat kaikkea
paitsi todellisia – pilvimuodostelmia, suokaasua – mitä
tahansa, vaan eivät todellisia. Tuolloin media täytti
alitajuntaamme kuvilla, mitä niiden pitäisi olla. Ystävällisiä
pieniä olentoja ja/tai kartettavia aavemaisia elukoita olivat
kaksi näkemystä listan kärjestä, mutta edelleenkään niitä ei
pidetty todellisina.
Jossakin vaiheessa vuoden 2005 jälkeen hallitukset ja johtavat
viranomaiset päättivät, että oli aika jälleen kerran taivuttaa
ajatteluamme idealla, että nyt ne ovatkin, ei ainoastaan
todellisia, vaan kaukainen veljesrotu, jolta tulisi odottaa
vastauksia. Tämä on korkeampi sivilisaatio, oli se sanoma,
joka tuli tiedon tulvasta, jota maa toisensa jälkeen julkisti
salaisista kansioista, joita oli koottu vuosien varrella.
Yhtäkkiä se oli julkista tietoa. Huippusalaisuuden verho oli
pudonnut; kansiot ovat nyt julkista kauraa – no niin,
sanokaamme, että osa niistä, koska, kun katsot pinnan alle,
niin he julkistivat vain osan tiedosta ja pidättivät alueita,
jotka jäivät salaliittoteorioiden kategoriaan tähän päivään
saakka.

Salli minun mainita salaiset alueet menemättä yksityiskohtiin:
D.U.M.B (Deep Underground Military Bases = Syvät maanalaiset
sotilaalliset tukikohdat), RFID-implantit, kadonneet ihmiset –
sieppaukset, kadonnut kalusto (laivat ja lentokoneet) ja
tietysti kokonaiset ihmisryhmät, joita viedään välittömästi
ilman selityksiä tai seurantatutkimuksia. Tieto, joka meille
sallittiin, koostuu kansioista, jotka vahvistavat havainnot ja
erilaiset rodut, mutta olentojen luonne ja luonto jätettiin
toisille, joille annettiin jonkinlaiset valtuudet värittää,
mitä tulee siihen, mitä nämä olennot itseasiassa voisivat
olla. Paavi, kuuluisia tiedemiehiä ja jopa näyttelijöitä
osallistuu propagandaan, kuinka meidän tulee nähdä nämä
yhtäkkiä todelliset olennot ja alus, jota ne ohjaavat ympäri
planeettaa.
Ihme ja kumma, kuinka lyhyt aika voikaan muuttaa tilanteen –
vai muuttuuko se?
70 vuodessa olemme päässeet hullun leimasta uskoessamme
ufoihin siihen, että sinun pitäisi kyllä uskoa, mutta vain,
jos näet sen kuten me. Muuta selitystä ei tarvita ja sinun
odotetaan hyväksyvän tämän sellaisenaan. Ei mitään
syvällisempää kaivelemista, kiitos! Viranomaiset täyttävät
aukot tarvittaessa, joten älä huolehdi; kaikki on hyvin ja
hanskassa. He ovat korkeampi voima, joka pyrkii auttamaan
meitä, joilla tänä päivänä on monia ongelmia ja vaikeuksia.
Heillä on vastaukset, mutta vain me esitämme kysymykset.
On tärkeää nähdä, että nuo tapahtumat sattuivat samaan aikaan,
kuin Israelista tuli valtio vuonna 1948. Israel on avain pysyä
jyvällä aikataulusta koskien lopunajan tapahtumia.
Jakeen Ilm. 12:12 loppuosa sanoo: ”… sillä perkele on astunut
alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää,
että hänellä on vähän aikaa!” Ajoitus on avain ja käy selväksi
nähdä, että voimat UFO-/muukalaistapausten takana ovat myös
hyvin tietoisia ajoituksesta ja siitä, milloin täsmälleen
asiat pitää julkistaa yleisölle.

”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he
tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät,
jos mahdollista, valitutkin” (Matt. 24:24).
Silmiemme edessä olemme näkemässä suurimman petoksen
kehittymisen, mitä koskaan on kohdistunut ihmiskuntaan,
suunnitelman niin syvän ja laajan, että se voisi pystyä
narraamaan uskovista vahvintakin kristiyhteisön keskuudessa.
Vaikka UFO:t ja muukalaiset ovat nyt osa valtavirran
viihdeohjelmaa, on huomattava, että tietoa julkistavat ihmiset
muotoilevat myös heitä itseään koskevia asioita, joita me
uskomme; he ovat varanneet tuon oikeuden ja odottavat sinun
noudattavan mitä tahansa sanelevat faktoina.
Minun

on

tehtävä

tässä

välihuomautus

ja

meidän

täytyy

ymmärtää, että UFO:t ja muukalaiset eivät ole ainoa
levitettävä valhe, vaan ne ovat vain osa monista keinoista,
joita on käytetty välittämään vääriä uskomuksia ja demonisia
oppeja. Sanoma näiltä ns. ”toisen maailman” olennoilta on
sukua Ouija-laudoille, Tarot-korteille, kädestä ennustajille,
puhelinmeedioille, spiritistisille istunnoille ja jopa
saatananpalvojille; kaikki riippuu siitä, mikä koko ja maku
vetoaa sinuun. Heillä on jotakin lähes kaikille uteliaille ja
vähänkin kiinnostuneille.
Muista, että nämä olennot ovat olleet tässä hyvin kauan aikaa
ja heillä on hevoskuormittain kokemusta, kuinka vetää sinut
mukaan ja pettää jopa hienoin Raamatun opiskelija. Ole
varovainen, äärimmäisen varovainen, muistaen, että ainoa keino
varjeltua tulee Jumalan Pyhän Hengen kautta ja sen kautta,
että pysyt pukeutuneena Jumalan koko sota-asuun (Ef. 6:11-18).
Yhden elämän aikana olemme menneet siitä, että ”älä uskalla
uskoa” siihen, että ”voit kyllä uskoa, mutta vain sen, minkä
me kerromme”, tappouhkauksista, jos puhut siitä, avoimesti
julkistettuihin asiakirjoihin kaikkien arvioitaviksi. Kuinka
voi olla näin? Onkohan kukaan pohtinut, kuinka se saattoi
muuttua niin lyhyessä ajassa?

Nähdessämme kuinka virallinen kerronta UFO:ista ei ole pysynyt
asiassa, tarkastelkaamme jotakin, joka ei ole koskaan
muuttunut eikä horjunut, vai mitä? Tarvitaan havaintojamme ja
ahkeraa tutkimistamme pysyäksemme vakaina ja valistettuina.
”Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien
keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat
kuin kyyhkyset” (Matt. 10:16).
”Mutta jos eivät kuule, niin he syöksyvät surman
peitsiin ja menehtyvät ymmärtämättömyyteensä” (Job
36:12).
”Kurittomuuteensa hän kuolee ja suistuu harhaan suuressa
hulluudessaan” (Sananl. 5:23).
”Vanhurskaan huulet kaitsevat monia, mutta hullut
kuolevat mielettömyyteensä” (Sananl. 10:21).
”Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa
vailla. Koska sinä olet hyljännyt taidon, hylkään minä
sinut, niin ettet saa olla minun pappinani. Koska olet
unhottanut Jumalasi lain, unhotan myös minä sinun
lapsesi.” (Hes. 4:6).
Yhä uudelleen meitä kehotetaan olemaan tietoisia ja hankkimaan
tietoa eikä hylkäämään todisteita, jotka ovat nenämme edessä.
Velvollisuutemme on tietää ja myös kertoa toisille eikä olla
laiskoja, vaan selvittää asia. Suurin petos tähän mennessä on
ollut näyttämön pystyttäminen massojen kokoamiseksi, ja
riippuu selvästikin Sanasta elävistä kristityistä, että tämä
tieto leviää, ennen kuin petos on täysin otettu käyttöön ja
virallinen paljastus tehty.
Jätän sen YouTubelle ym. sivustoille, joilta voit etsiä
todisteita aiheesta – eikä niistä ole pulaa; se voi pitää
sinut kiireisenä viikkokausia. Useimmat niistä ovat harkittuja
ja oivaltavia, mutta silti sinun täytyy käyttää jonkin verran
harkintaa. Etsi vain sanoilla ”great deception” ja sinulle
sataa tietoa. Yritä pysyä kristillisessä näkökulmassa, kuten
Steve Quayle ja L A Marzulli. He tekevät hienoa työtä
paljastaen aiheen käyttäen aineistoa, joka on heidän oman

tutkimuksensa tulosta, joten he ovat todistaneet sen
itselleen, ei riippuen olettamuksesta, vaan perustuen
tosiasioihin.
Jos olet tietoinen tästä petoksesta, niin varmista, että
toisetkin piirissäsi tietävät siitä. Ellet ole, niin varaa
aikaa sen tutkimiseen. Tämä on suuri tapahtuma, joka on
tulossa ihmiskunnalle, eikä se voi olla kaukana. Kun näemme
muiden tapahtumien tapahtuvan maailmanlaajuisesti ja mallit,
kuinka ne noudattavat raamatullista hahmotelmaa, niin käy
ilmeiseksi, että olemme se viimeinen sukupolvi, joka tulee
kokemaan tämän globaalin petoksen.
Jos olet uudestisyntynyt, et ole sen piirissä, mutta se tulee
vaikuttamaan toisiin, joita voit tuntea ja jotka eivät ole
vielä pelastettuja. Sinun asiasi on kertoa heille ja varoittaa
heitä tästä juonesta, ennen kuin se toteutuu, niin että heillä
on mahdollisuus selvitä kovimmassa ajassa, mitä maaplaneetta
on koskaan kokenut.
Jack Bolek
[Taakkatoimitus huomauttaa, että UFOT eivät käytä uusiutuvaa
energiaa!]

Kuvassa lentolaitteen ainoat
elävät
matkustajat!
Kuvan
lisännyt Taakkatoimitus

Mitä ufot ja avaruusolennot
ovat?
LÄHDE: Ajankohtaista uskosta – sivusto
helmikuu 8, 2015 Tekijä Hannu

Kuvan lisännyt Taakkatoimitus
Monet eivät osaa ottaa kantaa
valotetaanpa aihetta hieman.

ufo-ilmiöihin,

joten

Moni suhtautuu koko asiaan skeptisesti ja sanoo ufojen olevan
pelkkää mielikuvituksen tuotetta. Mutta yhä enemmän on niitä,
jotka
väittävät
nähneensä
ufon
tai
kohdanneensa
avaruusolioita. Ehkä tunnetuin tällainen henkilö on ufoihin ja
paranormaaleihin asioihin perehtynyt ufologi Rauni-Leena
Luukanen-Kilde. Kyllä kai lääkärin koulutuksen omaava ihminen
on sen verran viisas, että pitäisi suunsa kiinni, jos nämä
olisivat vain mielikuvituksen tuotetta?
Miksi sitten Jeesukseen Kristukseen raamatullisella tavalla
uskovilla ei ole ufo-kokemuksia, mutta okkultismin ja
parapsykologian harrastajien piirissä niitä ilmenee? Ja hekään

eivät pidä ufo-kohtaamisia miellyttävinä, vaan ahdistavina.
Näistä kokemuksista on usein seurauksena pelkotiloja, jotka
voivat johtaa mielenterveyden järkkymiseen ja jopa
itsemurhaan.
Näiden olentojen sanoma on, että ihmisrotu voi kehittyä niiden
avulla korkeampaan tietoisuuden tilaan. ”Avaruusolennot”
saattavat puhua myös Jeesuksesta, mutta ne turhentavat Hänen
pelastustyönsä. Ne alentavat Jeesuksen samanlaiseen asemaan
kuin idän uskontojen valaistuneet mestarit. Lähinnä
hindulaisuudesta kumpuavaa on myös niiden opetus ihmisen
jumaluudesta ja jälleensyntymisestä.
Luin useita vuosia sitten erään hyvän kirjan, joka mielestäni
kuvaa erittäin hyvin ufo-ilmiöitä. Kirja tuo kirkkaasti esille
monien esimerkkien kautta, että taustalla ovat demoniset
henkivallat. Muistelen, että kyseessä oli Bob Larsonin kirja
UFO. Hän on tutkinut satoja kertomuksia ufojen sieppaamista
ihmisistä ja kohtaamisista ”avaruusolentojen” kanssa.
Apologetiikka-wikin mukaan ei-kristityt tutkijatkin myöntävät
ufojen demonologisuuden: ”Ufo-ilmiöllä ja Raamatun mukaan
demoniseksi luokiteltavilla ilmiöillä vaikuttaa olevan hyvin
läheinen suhde ja samankaltaisuus. Tämän ovat huomanneet myös
ei-kristityt tutkijat. Tässä yhteydessä esittämämme väite
Ufojen demonisuudesta ei siis ole vain epätoivoinen yritys
mahduttaa
ilmiö
maailmankuvaamme,
vaan
laajaa
tutkimusaineistoa analysoimalla tehty perusteltu johtopäätös.”
Ufoihin uskominen on Saatanan yksi tapa johtaa ihmisiä
harhaan: ”Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut
luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien
oppeja” (1. Tim. 4:1 RK).
Moni on saanut ”avaruusolennoilta” elämänohjeita, jopa
hengellisiä ohjeita. Tämän Paavali torjuu selvästi: ”Mutta jos
joku meistä – tai vaikka enkeli taivaasta – julistaisi teille
evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille

julistaneet, hän olkoon kirottu” (Gal. 1:8 RK).
Ufot ja avaruusolennot ovat siis eksyttäviä henkivaltoja, ja
ne voivat johtaa harhaan viisaankin ihmisen, jos hän ei
tunnusta Jeesusta Kristusta Herrakseen eikä elämässään
ojentaudu Raamatun sanan mukaan.
Jos haluat perehtyä aiheeseen tarkemmin, lue lisätietoa
vaikkapa HeavenSeven7-sivuston kirjoituksesta Ufot ja
Raamattu.

Jatketaan aihetta hieman pidemmälle.
Ron Patton kirjoittaa artikkelissaan Demons in Alien’s
Clothing (Demonit avaruusolioiden vaatteissa), että eräillä
muinaisilla kulttuureilla oli tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia.
Egyptiläisillä, babylonialaisilla, atsteekeilla, mayoilla ja
inkoilla oli teknisesti ja tieteellisesti erittäin kehittyneet
kulttuurit. Nämä kansat suorittivat julmia eläin- ja
ihmisuhreja, ja uskoivat saavuttaneensa metafyysisen
tietämyksensä jumalilta, joiden he uskoivat saapuneen tähdistä
ja toisaalta myös maan alta. Ollessaan kukoistuksensa
huipulla, nämä sivilisaatiot sitten yhtäkkiä hajosivat tai
kuolivat sukupuuttoon. Nämä kulttuurit tunsivat outoja
olioita, joita pelättiin ja kunnioitettiin. Olentoja
saatettiin kuvata siivekkäiksi liskoiksi tai lohikäärmeiksi –
samalla tavalla on kuvattu Saatanaa ja sen apureita läpi
vuosisatojen.
Tästä
päästään
Don
Koenigin
mielenkiintoiseen
artikkeliin Muukalaisia ulkoavaruudesta vai suuri petos?
(suom. Samuel Korhonen.) Kirjoittaja toteaa ”avaruusolentojen”
olevan langenneita enkeleitä. ”Heidän todellinen motiivinsa on
pettää ihmiskunta ja he voivat myös yrittää geneettisesti
muuttaa ihmislajia niin, että Jeesus ei voi laillisesti tulla
Aadamin poikana ja olla ihmiskunnan sukulunastaja. … Jos ei
löytyisi yhtään geneettisesti puhdasta ihmistä lunastamaan

ihminen syntisestä tilastaan, niin Saatana ja enkelit
säilyttäisivät langenneen maan hallinnollisen valvonnan
loputtomiin.”
Koenig pohtii Raamatun alkulehdiltä löytyviä viittauksia
jättiläisiin, jotka olivat puoliksi ihmisiä, puoliksi
enkeleitä. Raamatussa (1. Moos. 6) kerrotaan, miten ennen
Nooan aikaa jotkut enkelit (Jumalan pojat) tulivat maan päälle
ja ottivat ihmisen tyttäriä vaimoikseen. Näin syntynyttä rotua
kutsuttiin nimellä Nephilim (hepreaksi ”langenneet” tai
”pudonneet”).
Ilmeisesti langenneiden enkeleiden tuottaman turmeluksen takia
maan elävät oli tuhottava vedenpaisumuksen avulla. King James
-käännöksen mukaan Nooa oli puhdas sukupuussaan (in his
generations), (1. Moos. 6:9). Nooan sukuhaara oli siis
geneettisesti turmeltumaton, ja tämän Jumala tahtoi säästää.
Raamatun kaanonista pois jätetty Eenokin kirja kertoo
tarkemmin maan päälle saapuneista langenneista enkeleistä ja
heidän toimistaan ihmisten parissa, sekä myös Jumalan
lähettämästä rangaistuksesta, jolla kaikki turmeltuneisuus
hävitettiin maan päältä. Eenokin kirjaa ei voida pitää Jumalan
sanana, mutta sen kertomus tukee Raamatussa kuvattuja
tapahtumia.
Don Koening sanoo, että on mahdollista, että viimeisinä
päivinä langenneet enkelit saattavat jälleen muuttaa
ihmisrotua
geneettisesti.
”On
mahdollista,
että
ihmismuukalaishybridejä
paljastetaan
meille
pian
kehitysopillisena siltana meidän ja heidän välillä. Ei ole
tapauksia, että tosi kristittyjä olisi vastoin tahtoaan
siepattu sikäli kuin tiedän. Se sanoo paljon heidän
alkuperästään. Useimmilla, jotka todistavat näistä
kohtaamisista, tahtoo olla pakanallinen teologia, tai
harrastavat okkultismia.” Koenig miettii, olisiko tällaisilla
geneettisillä manipulaatioilla jotain osuutta pedonmerkkiin –
paholainen yrittää muuttaa ihmistä Jumalan kuvasta Saatanan

kuvaksi. Ja sanoihan Jeesuskin, että Hänen tulemuksensa edellä
on oleva samanlaista kuin Nooan aikana: ”Niin kuin oli Nooan
päivinä, niin on oleva myös Ihmisen Pojan tullessa” (Matt.
24:37 RK).
Kuitenkin meillä, jotka uskomme Jeesukseen Kristukseen
pelastajanamme, on Pyhän Hengen sinetti turvana ja sen
vakuutena, että kuulumme Jumalalle. Käärmeen pää on rikki
poljettu Golgatalla, ja saamme olla Jeesuksen sovintoveren
suojassa kaikilta pahuuden henkivalloilta.
Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden
sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu
sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme
vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen
kirkkautensa ylistykseksi (Ef. 1:13,14 RK).

Vihreästä laittomuudesta
”Onko
vihreät
laittomuuteen
kannustava äärijärjestö?”
LÄHDE: Verkkouutiset/Heikki Jantunen 31.07.2018
Jos on sitä mieltä ettei ketään saa poistaa maasta, tulee
Jussi Halla-ahon mielestä pyrkiä muuttamaan lakeja eikä rikkoa
niitä.

Kuvan lisännyt Taakkatoimitus
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kysyy, onko
vihreät oikeusvaltioperiaatteeseen sitoutunut puolue.
Tiistaina uutisoitiin aamun tapauksesta, jossa vihreiden
eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen kieltäytyi
Berliiniin lähtevällä lennolla istumasta paikalleen, koska
koneen kyydissä oli poliisin saattama maasta poistettava
henkilö.
– Toimintamalli on kopioitu ulkomailta. Vastikään Ruotsissa
opiskelija onnistui estämään kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneen henkilön maastapoistamisen vastaavalla niskuroinnilla,
Jussi Halla-aho muistuttaa tiedotteessaan.
Pennasen vastarintayritys päättyi siihen, että poliisi poisti
hänet lentokoneesta ja lento lähti hiukan aikataulusta
myöhässä.
– Yksi keskeinen ongelma suomalaisessa ja eurooppalaisessa
turvapaikkajärjestelmässä on se, että edes kielteisen
päätöksen saaneita henkilöitä, jotka eivät siis ole
turvapaikan tarpeessa, ei saada tehokkaasti poistettua maasta.
Syitä tähän on useita, ja tämä tosiseikka ruokkii
turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttöä. Tämä puolestaan syö
koko järjestelmän uskottavuutta kansalaisten silmissä, Hallaaho toteaa.
Hän muistuttaa, että oikeusvaltiossa viranomaiset tulkitsevat

ja panevat täytäntöön eduskunnan säätämiä lakeja.
– On oikeusvaltion kannalta sietämätöntä, jos jotkin
ryhmittymät nostavat itsensä lakien yläpuolelle ja katsovat
oikeudekseen valita, mitä lakeja, viranomaispäätöksiä tai
tuomioistuimen ratkaisuja ne kunnioittavat. Erityisen
vaarallista on, jos vaikutusvaltaisessa asemassa olevat
henkilöt syyllistyvät tällaisen mielivallan lietsomiseen,
Halla-aho painottaa.
Poliisi ja lentokapteeni toimivat Halla-ahon
tilanteessa juuri oikealla tavalla.

mielestä

– Jos vihreät ovat sitä mieltä, että ketään ei saa poistaa
maasta, heidän tulee pyrkiä muuttamaan lakeja, ei rikkomaan
niitä, Halla-aho huomauttaa.
– Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto on ilmaissut tukensa
Pennasen toiminnalle. Viranomaisten ja eduskunnan puhemiehen
pitäisi vakavasti tutkia, ovatko vihreät parlamentaariseen
vaikuttamiseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen sitoutunut puolue
vai
ulkoparlamentaarista
toimintaa
harjoittava
laittomuuteen kannustava vastarintaliike ja äärijärjestö.

ja

Ruotsi on romahtanut valtiona
Kansankodista
humanitaariseksi
suurvallaksi: Maksun aika
LÄHDE: OikeaMedia/Blogi Vieraskynä 04.08.2018, Huom! Otsakkeen
laatinut Taakkatoimitus

Ruotsi joutuu syyskuun valtiopäivävaaleissa ensi kertaa
vastakkain todellisen poliittisen haasteen kanssa. Laajasti
hyväksytty yhteisymmärrys toisinajattelijoiden sulkemisesta
keskustelun ulkopuolelle on alkanut horjua ja rasistiksi
nimittämisen pelolla hallitut ruotsalaiset ovat alkaneet
herätä todellisuuteen ja muutokseen osoittamalla enenevää
kannatusta maahanmuuttoa kritisoiville ruotsidemokraateille.
Ruotsalaisille on alkanut valjeta, että parissakymmenessä
vuodessa he ovat vähemmistö omassa maassaan.
Ruotsi on vuosikymmeniä ottanut auliisti vastaan huonosti
koulutettuja pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia
matalan luottamustason yhteiskunnista menettäen jatkuvasti
yhtenäisyyttään
ja
toimivuuttaan.
Ruotsalaisten
yhteenkuuluvaisuudentunne
on
sosioekonominen
asema.
Maine

heikentynyt
samoin
integroitumattomien

maahanmuuttajien dystopiana kiirii kaikkialle maailmaan.
Joukkoraiskaukset ja muu rikollisuus on räjähtänyt. Viimeisen
viiden vuoden aikana ovat ilmoitukset ampuma-aserikoksista
kasvaneet 40 %:lla. Ruotsi on tilastojen kärjessä ampumisissa
kuolleiden nuorten miesten kohdalla. Petokset, varkaudet,
vanhuksiin kohdistunut väkivalta, no-go -alueet ja maassa
lymyilevät ISIS-taistelijat ovat merkkinä romahtaneesta
valtiosta. Malmö kuuluu jo kolmanteen maailmaan, ja pysyy
pystyssä vain muualta Ruotsista tulevan taloudellisen tuen
turvin.
Virallinen Ruotsi varautuu ulkoisiin uhkiin. Valtio julkaisi
äskettäin kansalaisille ohjeet kriisien ja sodan varalta.

Parlamenttivaalit lähestyvät ja kansalaisten ulkoista
kriisitietoisuutta tulee vahvistaa, katse kohdistetaan
Venäjään. Taitaa kuitenkin olla jo myöhäistä vetää Venäjäkorttia esiin turvallisuusuhkien numero ykkösenä. Kansalaiset
ovat alkaneet ymmärtää sisäsyntyisiä uhkia, etniset yhteisöt
elävät omaa elämäänsä, kansalta puuttuu yhteinen arvopohja,
globalismi
ja
monikulttuurisuus
ideologiana
ovat
osoittautuneet pettäviksi. Kestääkö maa vähemmistöjä, jotka
vihaavat sitä, ja ovat tulleet maahan vain hyötyäkseen.
Syyllisten etsiminen kansankodin menettämiseen on meneillään.
Etnologi
Karl-Olov
Arnstberg,
vähemmistökysymyksistä
kirjoittava professori, luetteli toukokuun konferenssissa
henkilöitä, joita voi syyttää maansa pettämisestä.
Monikulttuurisen Ruotsin isänä voi pitää 1960-luvulla
toiminutta sosiaalidemokraattista virkamiestä Jonas Widgreniä,
hän unelmoi maahanmuuton tuottamasta monien kulttuurien
Ruotsista. Hänen aikanaan virkakuntaa opetettiin ottamaan
huomioon vähemmistöt, esimerkiksi romaanit alkoivat saada
erilaisia avustuksia. Viranomaiset olivat hyvin naiiveja,
heidän hyvyysretoriikkansa ylitti heidän tietämyksensä.
Thomas Hammarberg, ihmisoikeusaktivisti, ja David Schwarz,
Ruotsiin
toimivat

pakolaisena tullut puolanjuutalainen sosiologi,
aktiivisesti vähemmistöjen oikeuksien puolesta

maahanmuuttokysymyksissä kantaa ottavina kommentoijina. He
olivat liberaaleja, jotka näyttivät tietä sallivalle
suvaitsevaiselle Ruotsille, ymmärsivät kyllä missä prosessissa
olivat mukana.
Ingvar Carlssonin sosiaalidemokraattinen hallitus 1980-luvun
lopulla näki, ettei maahanmuutto ollut enää hallinnassa, kun
bulgarianturkkilaiset pyrkivät humanitaarisin syin maahan, ja
teki ns. Lucia-päätöksen, millä pakolaisuus rajoitettiin
tiukasti vain YK:n pakolaissopimuksen kriteereihin
henkilökohtaisesta vainosta, eikä sotatila tai vähemmistövaino
vieraassa
maassa
riittänyt
enää
oleskelulupaan.
Ympäristöpuolue, Vasemmistopuolue ja Kansanpuolue (nykyiseltä

nimeltään Liberaalit) vastustivat, ja ovat osoittaneet
jatkuvasti lämmintä myötämielisyyttä massamaahanmuuttoa
kohtaan.
Yritys rajoittaa maahanmuuttoa epäonnistui, kun 1990-luvun
maltillisen kokoomuksen pääministeri Carl Bildt antoi
ulkomaalaisasioissa vapaat kädet sosiaaliministeri Bengt
Westerbergille, joka avasi Ruotsin ovet sepposen selälleen ja
Ruotsi muuttui massamaahanmuuttoa suosivaksi maaksi. Pysyviä
oleskelulupia jaettaessa ei keskusteltu seurauksista, eikä
kysytty hintaa. Westerberg oli poliitikko, joka tiesi mitä
teki, eikä ole koskaan katunut tekojaan. ”Tekisin kaiken
samalla tavalla” toteaa hän. Myöhemmin vallassa ollut
kokoomuksen Fredrik Reinfeldt on samaa maata, seurauksista
piittaamaton poliitikko. Westerberg teki myös selväksi, että
poliittisia vastustajia tässä asiassa on täysin hyväksyttyä
vainota, sananvapaus kaventui siihen
hyökkäysten ja itsekritiikin vuoksi.

kohdistuneitten

Monet muut poliitikot ansaitsevat tulla mainituiksi Ruotsin
tuhoisassa maahanmuuttopolitiikassa. Liberaalien Birgit
Friggebo on todellinen hyödyllinen idiootti, koska ei kadu
edes autettuaan jugoslaavien maahanpääsyä edistäen siten
pahamaineisen rikollisuuden leviämistä. Samasta puolueesta
Birgitta Ohlsson ”yhtenäinen kansakunta on eilispäivän
projekti” tärkeämpää on ajaa feminismiä ja HBTQ-arvoja. Erik
Ullenhag entinen integraatioministeri kuuluu samaan
moitittavien joukkoon. Monia näistä avoimien rajojen
poliitikoista voi pitää oman kansansa vihollisina, joukossa
yhä uraansa jatkavia. Eivät he ole vasemmistolaisia tai
oikeistolaisia, he ovat globalisteja, jotka ovat tehneet
mailleen niin paljon vahinkoa, että heidän vetovoimansa alkaa
hiipua ja nationalistit ovat saamassa yhä enemmän kannatusta,
myös Ruotsissa. Kansallismieliset tietävät, että ilman
kansakuntaa ei ole demokratiaa.
Median syntisäkki vapaan maahanmuuton propagoinnissa on syvä.
Kirjailija Jens Ganman arvostelee kovin sanoin ruotsalaista

mediaa, erityisesti julkispalvelun yhtiötä. Tukholman media
erottuu poliittisesti korrektina kirkkaasti joukosta.
Toimittajat ovat liiaksi samalla puolella, julkisen palvelun
yhtiö on niin yksipuolinen, että se joutaa lopetettavaksi.
Liian kallista ylläpitää tuotantoa, mikä ylpeilee
riippumattomuudellaan, mutta joka on niin täydellisen
vasemmistolainen, etteivät kuulijat ja katsojat tunnista
yksipuolisuutta, kun asioita ei koskaan katsota toisesta
näkökulmasta. Kansalaisjournalistit sosiaalisessa mediassa
tekevät hyvää työtä paljastamalla sellaista mihin SVT ei
onnistu ottamaan objektiivista kantaa sisäänrakennetun
epävirallisen valvontakoneiston takia, journalistit kyttäävät
toinen toistaan. Asioita ei valaista useammasta näkökulmasta
”lying by omission” toimii jättämällä tärkeät yksityiskohdat
kertomatta ja johdattamalla näin kuulijat harhaan. Sosiaalisen
median
”valeuutisia”
vastaan
kansalaisjournalismin totuuksista

taistellaan,
koska
on tullut uskottava

kilpailija.
Maahan

on

perustettu

muukalaisvihamielisyyttä
julkaisussaan paljastaa

nationalismia,
suitsimaan
rasistisia

rasismia

ja

Expo-säätiö, joka
tekoja ja leimaa

äärioikeistolaisiksi tai muilla tutuilla haukkumasanoilla
maahanmuutto- ja islam-kriitikkoja. Epäpätevät toimittajat
muissa tiedotusvälineissä tarttuvat näihin tuomioihin omissa
artikkeleissaan vaivautumatta ottamaan selvää taustoista ja
yhteyksistä. Arnstbergia kutsuttiin Sydsvenska Dagbladissa
rotu-ideologiksi ja antisemitistiksi. Hän sai selville lähteen
Expo-artikkelista, mutta eihän ihmistä voi syyttää rotuideologiksi jos hän tekee demografisen tosiasia-huomautuksen
Lontoon valkoisten vähemmistöasemasta, eikä antisemitistiksi,
kun hän haluaisi keskustella Frankfurtin koulukunnan piiloagendasta
hävittää
länsimainen
valkoinen
eliitti.
”Yhteiskunta, missä totuuksista on tehty tabuja tai
kiistanalaisia, ja missä agendajournalistien on laillista sekä
levittää valheita että häpäistä toisinajattelijoita, on
yhteiskunta missä intellektuellien varoituskellojen tulisi

soida”.
Ruotsalaiset on kasvatettu ortodoksiseen antirasismiin, he
pelkäävät potkuja työstä, jos he ilmaisevat maahanmuutto- tai
islam-kriittisyytensä.
Lapsiksi kutsutaan aikuisia miehiä,
joita keski-ikäiset ruotsalaisnaiset käyttävät hyväkseen
sosiaalijärjestelmän salliessa tämän tapahtuvan. Tulijat
saapuvat paremman elämän toivossa, mutta muuttavat toisten
kansalaisten elämän paikoin sietämättömäksi. Koko elämä on
muuttunut tulijoiden takia, niin perhe-elämä kuin koulut,
joita sytytetään tuleen tämän tästä kuten autoja
siirtolaislähiöissä. Mafia, huumeet ja islam hallitsevat
kolonisoituja alueita. Poliisi suosittelee naisia pysymään
iltaisin kotona. Muslimit eivät saa tuntea itseään uhatuiksi,
siksi kirkko siirtää kristinuskon symboleja syrjään, ja
kirkkoihin toivotetaan muslimit rukoilemaan Allahia.
Feministeillekin rikollisten ulkomaalaisten ”ihmisoikeudet”
ovat tärkeämpiä kuin naisrauha ja toimiva yhteiskunta.
Ruotsalaisnaisille tasa-arvo merkitsee naisvaltaa. Nuoret
naiset ovat politiikassa aiheuttaneet paljon vahinkoa maailmaa
syleilevällä idealismillaan, Ruotsi ylpeilee silti feministihallituksellaan. Yhteiskunnallinen keskustelija Tanja
Bergkvist uskoo, että on vain ajan kysymys kun muslimien
patriarkaatti ottaa yhteen feministien kanssa. Haluavatko
sosiaalidemokraatit ja kokoomus enää edes hallita Ruotsia
aiheuttamansa järjestelmäromahduksen takia, kysyy toinen
bloggari Johan Westerholm, antavat ehkä mieluummin
ruotsidemokraattien kutistua.
Onko Alternativ för Sverige -puolueesta tullut varteenotettava
kilpailija tai yhteistyökumppani ruotsidemokraateille?
Kansallismielisyyden nousu ei sinällään auta palauttamaan
tunnistettavaa Ruotsia takaisin, joten AfS ajaa maasta
karkotuksia. Ruotsissa ei ole vaikeaa löytää miljoonaa
ihmistä, joilta puuttuu perusteet turvapaikkaan tai
oleskelulupaan, ongelmana on vain, että monissa kunnissa
nuorten ikäluokkien enemmistö koostuu ulkomaalaistaustaisista

nuorista miehistä, saattaa alkaa kamppailu siitä, kuka
oikeastaan omistaa Ruotsin, eivät nämä lihapatojen ääreen
päässeet ole valmiita vapaaehtoisesti lähtemään. Miten
poliitikot
ja viranomaiset nyt pystyvät suojelemaan
kansalaisia, kun maahan on tullut laskematon määrä miehiä,
jotka on koulutettu tappamaan. Sotapakolaisten ottaminen
maahan on ollut vastuutonta, turvallisuusriski on liian suuri.
Kun sisäministeri Anders Ygeman viime vuonna lupasi palauttaa
80
000
noista
2,3
miljoonasta
perusteettomasta
maahanmuuttajasta, ei hän onnistunut siinäkään. Valtio on niin
heikko, että jonkun yksittäisen rikollisen palauttaminen
Marokkoon, on toivottoman vaikeaa. Onko Ruotsin tulevaisuus
väkivaltainen? Libanonilaisruotsalainen Paul Geara ennustaa
Ruotsin muuttuvan Libanoniksi. Ruotsin olisi jo kymmenen
vuotta sitten pitänyt lähettää armeija pahimpiin
maahanmuuttajalähiöihin ylläpitämään lakia ja järjestystä,
niin suurempi yhteenotto myöhemmin olisi ehkä voitu välttää.
Bloggaaja Merit Wager ”Poliitikot ovat onnistuneet rakentamaan
hyvin kielteisen yhteiskunnallisen tilanteen jättämällä
tarkoituksellisesti ottamasta huomioon hyvyydeksi kokemansa ja
humanisuutensa seuraukset”. Jens Ganman syyttää ruotsalaista
yläluokkaa siitä, mihin se on maan vienyt, Ruotsissa
noudatettu arvopohja on ollut silkkaa fasismia, mediaa
johtavan luokan juoksupoikana voi pitää tuhoisaan kehitykseen
jopa vielä enemmän syyllisenä. Hän muistuttaa, ettei eliitin
pidä kuvitella, että valta kuuluu sille ikuisesti, on
odotettavissa, että syyskuun vaali-iltana monimuotoisuuseliitti räjähtää palasiksi, kun se tulee menettämään 80 vuotta
itsellään itsestäänselvyytenä pitämänsä valtiopäivävallan.
Ruotsin kansa tulee antamaan parasiitti-yläluokalle oppitunnin
demokratiasta.
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sairauksistaan?
Terveydenhuoltoa koskevassa keskustelussa
on juuri nyt läsnä yksilöä vastuullistava
poliittinen trendi. Vastuunäkökulma on
keskustelussa
kuitenkin
hyvin
kapeakatseinen.
LÄHDE: Potilaan lääkärilehti 13.06.2018

Kuva: Fotolia
Kun
halutaan
edistää
kansanterveyttä
ja
suitsia
terveydenhuollon kustannuksia, oleellinen kysymys on, mihin
huomio pitäisi kohdistaa. Mihin tekijöihin pitäisi vaikuttaa,
jos ihmisistä haluttaan terveempiä ja työkykyisempiä?
Kärjistäen vaihtoehtoja on kaksi. Joko katsotaan yksilöitä tai
sitten katsotaan yksilöä ympäröiviä olosuhteita. Useimmiten
terveyden ja sairauden kattava selittäminen vaatii molempia
linssejä.
Terveydenhuoltoa koskevassa keskustelussa on juuri nyt läsnä
yksilöä vastuullistava poliittinen trendi (1). Laajemmin tämä
ajatussuunta kohdistaa katsettaan vahvemmin yksilöön, vähemmän
hänen ympäristöönsä (2). Tällä katsantokannalla köyhyyden ja
huono-osaisuuden syyt löydetään pelkästään yksilöstä

itsestään, samoin kuin vauraus ja hyväosaisuus nähdään omina
ansioinaan, ilman että tunnustetaan olosuhteiden ja
lähtökohtien vaikutusta sosioekonomisiin asemiin.
Terveyskeskustelussa tämä näkyy varsinkin kroonisissa
sairauksissa, jotka liitetään elintapoihin – ennen kaikkea
ruokavalioon, liikuntaan, alkoholinkäyttöön ja tupakointiin.
Yksilön elintavat nähdään hänen omina valintoinaan. Tämä
ajatustapa tuottaa ajatuksen siitä, että ihminen olisi
vastuussa sairauksistaan – ja että olisi epäreilua, että
”oikein” valitsevat joutuvat kustantamaan ”väärin” valitsevien
hoitokuluja.
Mielen kuormitus ei jakaudu tasan
Yksilön vastuuta korostava ajattelu kuitenkin unohtaa sen,
että yksille ne ”oikeat” valinnat ovat paljon helpompia kuin
toisille. Elintapoihin ja arkeen vaikuttavat omien valintojen
lisäksi monet kulttuuriset, taloudelliset, sosiaaliset ja
biologiset taustatekijät ja olosuhteet. Näitä kutsutaan
terveyden sosiaalisiksi tekijöiksi (3,4). Lapsuuden
olosuhteet, työpaikan johtamiskulttuuri, poliittiset päätökset
tai suuriin annoskokoihin ja runsaskalorisiin pikaruokiin
keskittynyt ruokaympäristö ovat esimerkkejä tekijöistä, joihin
kohdistuva valinnanmahdollisuutemme voi olla hyvin rajallinen
(5–7). Silti ne vaikuttavat valtavasti siihen, miten helppoa
tai vaikeaa omiin elintapoihinsa on vaikuttaa.
Voidaan toki sanoa, että jokainen valitsee kullakin hetkellä
mitä tekee. Mutta näitä päätöksiä, ja mahdollisuuksia päättää
toisin, vinouttavat mainitut taustatekijät. Joten voidaanko
sanoa, että ihminen valitsee elämäntapansa, ja on sen vuoksi
vastuussa niiden mahdollisesti aiheuttamista sairauksista? Ei
ainakaan näin yksioikoisesti. Sairastumiseen vaikuttavat niin
monet muutkin seikat kuin omat valinnat, että puhuminen
pelkästään yksilön vastuusta olisi hyvin yksinkertaistavaa.
Yksinkertaistavaa

ajatusmaailmaa

voidaan

kutsua

terveysmoralismiksi (8). Siinä ajatellaan, että koska minäkin
pystyn tarvittaessa elämään vähällä rahalla, lenkkeilemään
ilmaiseksi ja valmistamaan edullista kotiruokaa, tuon
toisenkin pitäisi pystyä. ”Toisen” kokonaistilanteesta ei
kuitenkaan tiedetä kaikkea. Esimerkiksi taloudellinen niukkuus
ja epävarmuuden tuoma stressi verottavat sellaista mielen
kapasiteettia (9), joka toisella jää vapaaksi juureskeittojen
suunnitteluun ja ulkoilupäätöksiin.
Unohdetaan syyllisten pakonomainen etsiminen
Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kapeakatseisuus on
vaarallista, koska se ohjaa katsetta ongelmalliseen suuntaan.
Jos elintapoihin liittyvät krooniset sairaudet ovat niin suuri
yhteiskunnallinen ongelma, miksi emme näe enemmän väestötason
interventioita vaan lähinnä yksilöihin kohdistuvaa katsetta?
Lisäksi kapeakatseisuus, muuntuessaan vastuuta mittaaviksi
kriteereiksi
terveydenhuoltoon
pääsyssä
tai
sen
hinnoittelussa, ennemmin heikentäisi kansanterveyttä. Se
osuisi vahvimmin niihin, jotka jo nyt ovat huonommassa
asemassa. Varakkaammilla nimittäin olisi mahdollisuus maksaa
yksityisistä lääkäripalveluista ja ohittaa vastuuseen
liitettävät kriteerit. Samalla luotaisiin erilaiset
käyttäytymisen vaatimukset eri sosioekonomisille ryhmille
(10).
Terveydenhuoltosektorin sisällä terveysmoralismi taasen on
haitallista sikäli kuin se aiheuttaa yksilöä syyllistävää
leimaamista. ”Nyt vain liikut enemmän ja syöt enemmän
kasviksia” ei ehkä auta potilasta, vaan voi ennemmin heikentää
luottamusta hoitohenkilökuntaa kohtaan, jos potilaan tilanne
on monimutkaisempi eikä tällainen yksinkertainen päätös ole
saavutettavissa sillä hetkellä. Lihavuutta koskevissa
tutkimuksissa on havaittu leimaavaa käytöstä terveydenhuollon
taholta: kaikki ongelmat nähdään lihavuudesta johtuviksi ja
lihavuus nähdään vain yksilön valintojen piiriin kuuluvaksi
seikaksi (11,12).

Voidaan myös kysyä, miksi vastuuasia tuntuu koskevan
nimenomaan tiettyjä elintapoja. Yhtä lailla (tai yhtä vähän)
omalla vastuullaan ja valinnoillaan ihmiset myös lähtevät
autoilemaan ja kolaroivat, kävelevät huonoilla kengillä
liukkaalla
ja
kaatuvat,
ja
saavat
nilkkavammoja
juoksulenkillä. Harvalle tulisi kuitenkaan mieleen ajatella,
että on epäreilua, että muut joutuvat osallistumaan näiden
valintojen
tuomien
vammojen
tai
sairauksien
hoitokustannuksiin.
Olisi tietenkin hyvä, että kukin pystyisi elämään mielekästä
elämää ja kantamaan tällaista vastuuta itsestään. Tätä ei
kuitenkaan edistetä leimaamisella ja syyllisten pakonomaisella
etsimisellä.
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Ihmisten täydellinen valvonta
5G
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esineiden
internet:
Täydellistä teknologista valvontaa
levitetään nopeasti
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Alkuperäinen lähde: 5G and IoT: Total Technological Control

Grid Being Rolled Out Fast
24.3.2017 by Makia Freeman, suom. SK

Kuvan lisännyt Taakkatoimitus
5G:tä levitetään nyt nopeasti, kun Verizon testaa sitä 11
USA:n kaupungissa ja myös ATT suorittaa kokeiluja. Niille,
jotka eivät tiedä, niin 5G on viimeisin langaton järjestelmä,
jota teleoperaattorit yrittävät ottaa käyttöön palvelemaan
langatonta viestintää. Se on suunniteltu sallimaan suuremman
tietomäärän nopeamman lataamisen. Se käyttää 28, 37 39 GHz
taajuusalueita, jotka tunnetaan myös millimetriaaltojen (mmW)
spektrinä. 5G, joka tulee käsitteestä 5. sukupolvi
(generation), on suunniteltu toimimaan yhdessä jonkin
sellaisen kanssa, jota entinen CIA:n johtaja David Petraeus
kutsui esineiden internetiksi (Internet of Things = IoT).
Tarkoitus on kytkeä joka-ainut aineellinen esine planeetalla,
kuten myös ihmiset itse, valtavaan planeetanlaajuiseen
verkkoon, jossa esineet ja ihmiset tulevat solmukkeiksi
verkossa – joita yhdistävät nanokokoiset mikrosirut ja joita
voidaan sisäänhengittää (kuin smart dust). Monet ihmiset
edistävät 5G:n kehittämistä halunsa kautta mukavuuteen ja
nopeuteen maksoi mitä maksoi (antakaa minulle monet
gigabittilataukseni nyt!). Ihmiset typerästi arvostavat sitä
enemmän kuin turvallisuutta ja terveyttä. 5G ei ole vain
langattoman infrastruktuurin päivitys; se on jättiharppaus
kohti kaikenkattavan teknologisen valvontaverkon pystyttämistä
ja asentamista. Tarkoitus on kattaa koko planeetta – myös

maaseutualueet – 5G-sähkömagneettisella peitteellä niin, että
sen vaikutuksia ei voi paeta yksikään tällä planeetalla elävä.

FCC :n puheenjohtaja
pelottava puhe

Tom

Wheeler’in

Jos en vielä ole saanut huomiotasi, niin pyydän sinua
katsomaan tämän videon, jolla FCC:n (Federal Communications
Commission) johtaja Tom Wheeler selvittää, kuinka 5G tulee
toteutumaan – mitä seuraukset sitten ovatkin. Kohdassa 2:42
video käy läpi muokatun version hänen puheestaan kesäkuussa
2016 kansallisella lehdistöklubilla (National Press Club)
Washington DC:ssä. Minusta Wheeler näyttää enemmän kuin
kiihkeältä tai haastavalta; hän on suorastaan psykopaattinen.
Tämä kaveri on yksi entisistä yrityslobbareista, joka käyttää
vanhaa kunnon ”kierto-ovea” liike-/poliittisen maailman
huipulla. Hän on nyt avainasemassa ajamaan entisen
teollisuudenalansa (tietoliikenne) agendaa. Hän puolustaa
pelinmuuttavan teknologian (myrkyllisin ja syöpää aiheuttavin
sivuvaikutuksin toisille) levittämistä, joka tulee
vaikuttamaan kaikkeen elämään maaplaneetalla, mutta hän ei
halua odottaa turvallisuusnormeja. Myöhemmin videolla Wheeler
jättää huomiotta ja väistää kysymykset koskien langattoman
säteilyn ja syövän välistä yhteyttä. Seuraavassa yhteenveto
hänen argumenteistaan:
5G lävistää aineelliset esineet paremmin: kiitos
”terävien insinöörien”, 5G säteilyltä on vieläkin
vaikeampi suojautua;
5G on kova käyttämään infrastruktuuria; suunnitelma on
pystyttää vieläkin säteilevämpiä mastoja joka puolelle
planeettaa, mikä antaa uuden merkityksen käsitteelle
sähkömagneettinen soppa;
5G tienaa kymmeniä miljardeja dollareita omistajilleen
”odottamattomien ja tahattomien” seurausten kautta
(tämän kohdan jälkeen hän iskee nyrkkiä pöytään ja

sanoo: ”Se on hiton tärkeää”);
5G aikoo mennä edelle ilman FCC:tä, joka odottaa
hallituksen normeja (Wheeler julistaa ylpeästi, että
”toisin kuin muut maat” USA huolehtii siitä, että se
tulee ”ensimmäisenä portista” (so. taloudellisesti). Hän
ehdottaa, että sen sijaan, että odottaisimme komiteoita
päättämään asioista, ”päästämme uudistajat irti”. Hän
julistaa uhmakkaasti, että: ”Me emme odota normeja”);
5G edellyttää taajuuksien jakamista armeijan kanssa;
5G on teknologinen pohja esineiden internetille (IoT)
(Wheeler sanoo, että ”satoja miljoonia mikrosiruja” on
kaikessa (everything) [ja jokaisessa (everyone), jos he
saavat tahtonsa läpi]);
Kaikki planeetan osat katetaan, joten kaupunki- ja
maaseutualueet tullaan kyllästämään säteilyllä.

Lopullinen teknologinen valvontaverkko
Kuten kaikki Uudessa Maailmanjärjestyksessä, 5G voidaan
ymmärtää monilla tasoilla. Kyse on kyllä yhtiöistä, jotka
ryntäävät tekemään rahaa käyttäen vaarallista teknologiaa,
kokeilemattomia tuotteita (hyvin tuttu teema kautta ihmisen
historian – esim. tupakka, Big Pharma’n lääkkeet, rokotteet,
geneettisesti muunneltu ruoka jne.). Tämä on kuitenkin vasta
pintaa eikä mitään uutta.
Syvempi taso koskee todella kattavan teknologisen
valvontaverkon rakentamista, jonka lopullinen tarkoitus on
tietää, mitä sinä ajattelet ja tunnet ja sitten kyetä
muuttamaan ajattelemistasi ja tuntemistasi ja siten hallita
toimiasi. Toisin sanoen, täydellinen teknologinen orjuus.
Kuten maailmanlaajuisen salaliiton monilla puolilla, niin
useimmilla
ihmisillä,
jotka
ajavat
omaa
tiettyä
kokonaisohjelman osa-aluetta, ei ole mitään käsitystä
syvemmistä seurauksista ja minne koko asiaa viedään.

Ihmisen iho ja hikitiehyet ovat antenneja
ja niihin voidaan vaikuttaa (ja niitä
voidaan hallita) 5G-teknologialla
Jos luulet, että on kaukaa haettua yhdistää 5G ja Iot
teknologiseen valvontaverkkoon, niin harkitse viimeisintä
todistusaineistoa. Tiesitkö, että ihomme (ruumiimme laajin
elin) reagoi suoraan 5G:hen? Oletko tietoinen, että
hikitiehyemme
toimivat
antenneina?
Tiedätkö,
että
hikitiehyemme voivat vastaanottaa signaaleja? Ennen kaikkea
olemme energisiä olentoja. Me värähtelemme ja uhkumme
taajuuksia. Energinen vaikuttaminen ihmisiin on fyysistä
vaikuttamista.
Jotkut valtavirran ihmiset ovat ehkä järkyttyneet huomattuaan,
missä määrin CIA vakoilee heidän elämäänsä, mutta se on vasta
jäävuoren huippu. Jos on jo olemassa teknologia koskemaan,
vaikuttamaan ja (kuten tulemme oppimaan) valvomaan ihmisen
taajuusaluetta ja energistä rakennetta, niin kuinka lähellä me
jo olemmekaan teknologista orjuutta? Ajattele näitä
israelilaisen tiedemiehen Dr. Ben-Ishai’n löytöjä tällä
videolla:
[5G taajuudet] pommittavat [meitä] aallonpituuksilla, jotka
ovat vuorovaikutuksessa ihomme geometrian kanssa … vaikuttaako
se terveyteen?
[Vuonna 2008] huomasimme, että hikitiehyet toimivat kuin
spiraaliantennit
…
hikitiehye
on
yhtenäinen
osa
sähkömagneettisen energian (75-100 GHz) imeytymisprosessia ja
jos hikitiehyen luonnetta (character) muutetaan, eli pannaan
se töihin, niin jossakin vaiheessa tuota imeytymistä voidaan
todella muuttaa ja jos se voidaan tehdä, niin voidaan
jäljittää sitä, kuinka henkilö reagoi stressiin.
…
Myös Gal Shafirstein tuli samaan tulokseen – itseasiassa hän

tarkasteli myös säteilyn ominaisabsorptionopeuksia (SAR). Hän
teki sen, koska USA:n armeija oli antanut hänelle tehtäväksi
selittää, miksi heidän ylpeytensä, 94 GHz hajotusase, sai
ihmiset pakenemaan, kun säde kosketti heitä – jos sinulla
tarpeeksi huono tuuri seisoessasi siellä, kun se iskee sinuun,
niin sinusta tuntuu, kuin ruumiisi olisi tulessa – hän
huomasi, että SAR-nopeus nousi hyvin suureksi hikitiehyen
sisällä verrattuna ympäröivään kudokseen – niinpä on jo
todisteita vaikutuksista meihin.
…
Tärkeä seikka on, että nämä rakenteet (papillit) ovat myös
samassa perusulottuvuustasossa kuin radioaallot mitä tahansa
60 gigasta 100 gigaan (5G).
Mikroaallot vaikuttavat veteen eri tavalla kuin kiinteämpiin
aineisiin. Pohjimmiltaan, kuten Washington’s Blog huomauttaa:
”Samat taajuudet, joita käytetään kipua aiheuttavissa
joukkojen
hallinta-aseissa,
muodostavat
perustuksen
verkostolle, joka yhdistää 50 miljardia laitetta osana
esineiden internettiä.” Ben-Ishai päättää puheensa sanomalla,
että kahden vuoden sisällä 5G peittää meitä kaikkia ja
vaikuttaa ihoomme ja hikitiehyeisiimme – terveysvaikutuksista
riippumatta. Hän korostaa, että nykyiset normit eivät ota
huomioon säteilyn vaikutusta ihoon (SkinRad Effect)
arvioidessaan mahdollisia terveysriskejä, aivan kuten langaton
teollisuus pitää kiinni vanhentuneesta SAR-käsityksestään
(langattoman säteilyyn lämpömittaus) eikä ota huomioon
langattoman säteilyn vahingollisia, ei lämpöön perustuvia,
vaikutuksia.
Järjestöllä Environmental Health Trust oli paljon sanottavaa
koskien 5G:tä:
”Alle
yhden
terahertsin
(millimetriaalto)
tiedonvälitysteknologian
(kännykät,
Wi-Fi,
verkon
lähetysantennit) käyttö voi saada ihmiset tuntemaan fyysistä

kipua kipureseptorien kautta”, totesi Dr. Yael Stein, MD, joka
kirjoitti kirjeen FCC:lle koskien 5G:n taajuusrajoja.
Ajattele sitä – luonnollinen rytmimme on jotakin lähellä
maapallon Schumannin resonanssia, joka on 7,83 Hz. Puhumme
taajuusalueista, ei satoja, ei tuhansia, ei miljoonia, vaan
itseasiassa miljardeja kertoja tämä taajuus! 28 GHz on 28 000
000 000 (28 miljardia) värähdystä sekunnissa! Meillä on nyt
sähköisiä laitteita, jota operoivat terahertsialueella
(terahertsi, THz, on biljoona (1012) hertsiä). Sanoa tätä
täysin luonnottomaksi on vuosituhannen pahin virhearvio. Se on
täysin tasapainotonta, riitasointuista ja mieletöntä. Se
aiheuttaa sekasortoa energiakentissämme.

IoT (esineiden internet)
Mikä siis on tämä Iot? Bruce Schneier kuvailee sitä näin:
”Yleisesti ottaen esineiden internetissä on kolme osaa: Siihen
kuuluvat tunnistimet, jotka keräävät tietoa meistä ja
ympäristöstämme: älytermostaatit, katu ja tietunnistimet ja
nuo kaikkialla läsnäolevat älypuhelimet liiketunnistimineen ja
GPS-paikantimineen. Sitten siihen kuuluvat kaikki nuo ”älyt”,
jotka selvittävät, mitä tiedot tarkoittavat ja mitä niillä
tehdään. Tämä sisältää kaikki tietokoneprosessorit näissä
laitteissa ja – yhä enemmän – pilvessä, kuten myös muistissa,
joka tallentaa kaiken tämän tiedon. Ja lopuksi siihen kuuluvat
kaikki toimilaitteet, jotka vaikuttavat ympäristöömme.
Älytermostaatin tehtävä ei ole tallentaa lämpötilaa, vaan
valvoa uunia ja ilmastointilaitetta. Kuskittomat autot
keräävät tietoa teistä ja ympäristöstä ohjautuakseen
turvallisesti päämääriinsä.
Voit kuvitella tunnistimia internetin silminä ja korvina. Voit
kuvitella toimilaitteita internetin käsinä ja jalkoina. Ja
voit kuvitella tavaraa siinä keskellä aivoina. Olemme
rakentamassa internettiä, joka aistii, ajattelee ja toimii.

Tämä on klassinen robotin määritelmä. Olemme rakentamassa
maailmankokoista robottia, emmekä edes tiedosta sitä.
…
Tämä maailmankokoinen robotti on itseasiassa enemmän kuin
esineiden internet. Se on yhdistelmä … liikkuvaa
tietojenkäsittelyä (mobile computing), pilvipalvelua (cloud
computing), jatkuvaa tietojenkäsittelyä (always-on computing),
valtavia tietokantoja henkilökohtaisista tiedoista, esineiden
internettiä … autonomiaa ja tekoälyä … se tulee tehokkaammaksi
ja kyvykkäämmäksi kaikkien niiden yhteenliittymien kautta,
joita olemme rakentamassa.
Se tulee myös paljon vaarallisemmaksi.”
Schneider on tietokoneasiantuntija, joten hänen käsityksensä
vaarallisuudesta näyttää rajoittuvan ohjelmistovirheisiin ja
hyökkäyshaavoittuvuuksiin. Salaliitto yltää kuitenkin paljon
syvemmälle. IoT:sta on tarkoitus tehdä teknologinen
valvontaverkko, jossa joka ainut aineellinen asia, elävä tai
eloton, on kiinnitetty ja siten menettää itsenäisyytensä ja
vapaan tahtonsa. IoT on väärennetty synteettinen versio jo
olemassa olevasta Luonnon verkosta, joka ympäröi meitä. Tämän
agendan takana oleva pimeä voima ei kuitenkaan voi valvoa
tuota verkkoa, joten se pyrkii korvaamaan sen sellaisella,
joka on haitallinen ihmisen terveydelle ja jossa kaikkia
verkon solmuja voidaan hallita.

On aika herätä – ja nopeasti
Tämä pimeä ohjelma – tämä Synteettinen ohjelma, tämä
Transhumanistinen ohjelma – pystyttää täydellinen teknologinen
valvontaverkko, on mukavuutensa vuoksi avautumassa aivan liian
nopeasti. Meidän kaikkien on herättävä – ja nopeasti. Vuosi
vuodelta teknologinen kehityksemme on jatkuvasti nopeampaa
kuin hengellinen. Tämä johtaa vain yhteen asiaan: teknologia
joutuu sellaisten ihmisten käsiin, joilla on vain vähän tai ei

lainkaan tunnonvaivoja, jotka ovat tyytyväisiä käyttäessään
sitä edistämään omia päämääriään ja orjuuttamaan toisia.
Onneksi jotkut ovat heräämässä, jopa vallanpitäjät, kuten
ryhmä Ohio’n pormestareita, jotka ovat nostaneet kanteen
pysäyttämään 5G mastojen pystyttämisen maakunnissaan,
kaupungeissaan ja kunnissaan.
Tämä on todella kilpajuoksu ajan kanssa. Jos tämä teknologinen
valvontaverkko levitetään riittävän laajalla ja syvällä
alueella ja riittävällä tehokkuudella, niin se vakavasti
vaikuttaa kykyymme vastustaa sitä, koska siihen sisältyy kyky
tukahduttaa tuo vastustus. Elämme tieteistarukirjallisuuden
juonta – mutta se on todellista elämää ja seuraukset ovat
tappavia.
Pystyykö ihmiskunta tunnistamaan totuuden tarpeeksi nopeasti?
Pystymmekö pysäyttämään järjettömyyden ja meidät orjuuttavien
verkostojen rakentamisen?
Want the latest commentary and analysis on Conspiracy,
Geopolitics, Natural Health, Sovereignty, Consciousness and
more? Sign up for free blog updates!
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