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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.
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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).
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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!]
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