Jyväskylässä, 30.9.2006
Rakas Ystävä,

Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole pelotella sinua. Mutta sinulla on oikeus tietää, mitä sinuakin varten
on suunniteltu.
Liittyen käytyihin keskusteluihin ja kirjoituksiin raamatullisesta aiheesta "Pedon Merkki", tässä kattava
koosteeni, joka ei missään tapauksessa ole tyhjentävä.
Ensiksikin, Raamatussa annetaan vakavia ohjeita uskovalle parjaustilanteisiin - ja juorujenkin osalta.
1Tim 5:19, Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa. 1Joh
4:1, Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta
väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Matt 7:20, Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään
ja 1Tim 6:20, ...talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon
epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä. Erityisesti Internetin kyseessä ollen, on varottava tietoa,
joka saattaa sieltä hävitä yhtä nopeasti kuin sinne tulikin - jollei vähintään ole "jo matkalla muuttunut".
Tästä syystä jäljempänä tukeuden pääasiassa painettuihin julkaisuihin.
Toiseksi, ties kuinka moni vilpitön uskova on polttanut näppinsä aiheen "merkki" parissa. Monia
vaikuttavia liikkeitäkin on sen eri selitysten ympärille kehkeytynyt. Mutta nämä epäonnistumiset tms.
ylilyönnit eivät vähimmässäkään määrin voi poistaa sitä raamatullista totuutta, että tietty sukupolvi
tulee kohtaamaan Pedon Merkin. Sen, että jo nyt näemme merkin esiasteita jopa päivittäisessä
elämässämme, tulisi olla vakavana muistutuksena siitä, että aika on käymässä vähiin - ja että Hän on
tulossa takaisin! Lisäksi uskovalle on annettu palkintoakin tähän aiheeseen liittyen, Ilm. 1:3, Autuas se,
joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen
kirjoitettu on; sillä aika on lähellä! Semminkin, kun lopun aikana ymmärrys lisääntyy (Dan. 12:4).
Joka tapauksessa, tänä päivänä olemme lähempänä merkin aikaa kuin koskaan aiemmin!

Sitten itse asiaan: tapausta Carl Sanders ja hänen hurjat väitteensä, on käsitelty mm. seuraavassa
Internet- julkaisussa: http://www.otto.net/x-usko/donttake.html ”Don’t take it!”, Älä ota sitä, MISTÄ
ON KYSYMYS, Lue! (laatinut: Otto J. Mäkelä)
En lähde toistamaan ko. kirjoitusta, mutta käyttäen sitä runkona, pyrin vastaamaan sen muutamiin
väitteisiin sekä täydentämään avoimeksi jätettyjä/jääneitä kohtia. Aloitan ensimmäisestä väitteestä,
jatkan viimeisellä - ja käsittelen sen jälkeen väliin jääneet, Sandersin vaikuttavimmat väitteet:
1.

2.

3.

Sandersin ura CIA:n, FBI:n ym. leivissä: on totta, ettei julkisuudessa ole kovinkaan paljon tarjolla
nimi- ja tehtävä/projektilistoja henkilöistä, jotka kyseisissä tiedustelupalveluissa toimivat. Tämä ei
luonnollisesti poista sitä mahdollisuutta, etteikö Sanders saattanut olla yksi heistä, jotka tänäkin
päivänä ahertavat mitä kummallisimpien asioiden parissa. Itse asiassa, jäljempänä käsittelen erästä
toista tiedusteluorganisaatiota, jota ei virallisesti ole edes olemassa.
"Uusi maailmanjärjestys" -liike ei ole ainakaan enää jotain ääriuskovien hörhötystä, vaan itse
asiassa nykyään rakkaan (?) liitovaltiomme toimenpidelistalla: "Euroopan unioni joutuu
kohtaamaan lähivuosina merkittäviä haasteita, joista suurin on epäilemättä Manner-Euroopan
yhdistävä laajentuminen. Euroopan unionin toimielinrakenteiden luomisen päätösvaiheet ja
syyskuun 11. päivän 2001 jälkeinen uusi maailmanjärjestys ovat myös kysymyksiä, jotka
edellyttävät unionin kansalaisten vankkaa tukea ja demokraattista legitiimiyttä" (Euroopan
Parlamentti, Mietintöluonnos. Komission tiedonanto Euroopan unionin tiedotus- ja
viestintäpolitiikan uudesta yhteistyökehyksestä (KOM(2001) 354 - C5-0465/2001 2001/12192(COS))). Maailmanhallituksesta lisää Pekka Lahtisen kirjan luvuissa 2 ja 3
(http://www.free-webspace.biz/heavenlyjerusalem/Maailmanyhdentyminen.htm) sekä
Wikipediassa (http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order).
Muut uskomattomat väitteet, kuten sirujen kapasiteetti, satelliittijärjestelmät (erityisesti tietyt 66
kpl), kyky manipuloida ihmisten ajatuksia, sirujen sijoituspaikat ihmisessä, Lithium- aineet ja .
paiseet?!

Pitäen tarkkaan mielessä, ettei nykyinen Internet- sukupolvemme ole niin vain jymäytettävissä,
merkkiä tuskin yritetäänkään ajaa sisään mallia, "tässä nyt tulee kyllä se, mistä Ilmestyskirja puhuu,

mutta ei kai se haittaa...". Hyvänä osoituksena siitä, että "kansa" on hereillä ja aktiivinen, lienee
viimeaikainen dokumentti Syyskuun 11. päivän todellisista tapahtumista ("Loose Change",
http://video.google.com/videoplay?docid=7866929448192753501&hl=en)
Ei. Merkki ei todennäköisesti tule ryminällä vaan hivuttamalla - se on implementoitava pikkuhiljaa,
rotanmyrkyn tavoin. Sen tarkoituksenahan ei ole rottien ravitseminen - vaan tappaminen. Toiset
tulevat, valitettavasti, ottamaan merkin suorastaan halulla; se tulee olemaan varsinainen "toiveiden
tynnyri" universaaline ratkaisuineen - lähes "mihin ongelmaan tahansa". Vanhaa tuttua Hegelin
filosofiaa "Teesi - Antiteesi - Synteesi" on myös jälleen kerran ja pala palalta toteutettu, merkinkin
tuomisessa.
•
•
•

Teesi: "haluan saada kaikki ihmiset täydellisen, globaalin kontrollin alle. Mutta ne eivät koskaan
tule suostumaan siihen normaalitilanteessa"
Antiteesi: "luo itse erikoistilanne"
Synteesi: "erikoistilanteen ongelma ratkaistaan täydellisellä, globaalill kontrollilla"

Siispä, aloitan todisteluni tapauksesta "härälle punaista vaatetta" ...
‘Maaseudun Tulevaisuus’-lehden joululiitteessä 21.12.1996 kirjoittaa nimimerkki “Koltta”
artikkelissaan “Paikkahakutunniste SOTUn tilalle” seuraavaa: “Sosiaali- ja terveysministeriön (STM)
Henkilöhakutietojärjestelmätyöryhmä (HHTJ) esittää, että nykyiset sosiaaliturvatunnukset korvataan
jatkossa väestön niskaan asennettavalla piisirulla. Vuodesta 1997 vastasyntyneille asennetaan niskaan
piisiru. Nuoriso ja aikuisväestö siirretään järjestelmän piiriin asteittain. Järjestelmän keskusyksiköt
tulevat ympäristökeskuksiin. Piisirun tunnistava järjestelmä perustuu satelliitin ohjaaman keskusyksikön, peruskartaston ja tarvittavien koti- ja viranomaisvastaanotinten verkostoon. Jatkossa voikin esim.
perheenäiti varmistaa kotitietokoneen ruudulta, että porukan kuopuksen tunnistin piippaa pihan hiekkalooralta. Piisiru korvaa myös henkilöllisyystodistukset. Poliisit, kauppojen kassat ym. saavat pikalukimet, jotka kirjoittavat tutkittavan henkilön nimi-, ikä-, osoite ja sukupuolitiedot lukimen ruutuun
selkokielellä...”
Ylläoleva artikkeli aiheutti useita huolestuneita soittoja lehden toimitukseen. Sieltä kerrottiin artikkelin
olleen vain pakinan; nimimerkillä esiintynyttä kirjoittajaa ei ollut tavoitettu. Osa soittajista lienee ollut
liikkeellä eri puolella Suomea jaetun materiaalin takia. “Don’t Take It, Älä Ota Sitä”-nimisessä lentolehtisessahan kerrottiin tekniikan tohtori Carl Sandersin hurjista väitteistä koskien mikrosirujen
ominaisuuksia. Kristillisissä piireissä kyseisessä sirussa olikin jo nähty Raamatun ennustama hirvittävä
“Pedon Merkki”. Myös Hannu Karpo “käsitteli” asiaa Tv-raportissaan 16.2.1997 kertoen miehestä,
jonka keho oli tullut täyteen mikrosiruja viilin syönnin seurauksena.
Ovatko mainitut tietoiskut ainoastaan tuulesta temmattuja, mahdollisesti häiriintyneiden ihmisten
aikaansaannoksia? Miksi tiedotusvälineet eivät kerro mitään väitetyistä siruista ja niiden
ominaisuuksista? Vai kertovatko?
1. Voidaanko mikrosiruja käyttää lääketieteellisiin tarkoituksiin?
Kauppalehden artikkelissa “Kotini on sairaalani” amerikkalaisen MIT-yliopiston Alex d’Arbelofflaboratorion professori Haruhiko H. Asada kertoo, että konsortio on rakentamassa “totaalista kotiautomaatiojärjestelmää”, joka sisältää myös uuden tekniikan mahdollistamat liki täydelliset omatoimiset
sairaalapalvelut huokeina kotiversioina. Tämän “cyberkodin” on määrä olla valmis jo vuonna 1996.
Tavoitteena ovat älykkäät, omatoimiset robottinostimet, sensoreihin perustuvat langattomat viestit
eritetoiminnoista valvovalle telehoitajalle; myös omistajaansa huhuilevat silmälasit ovat suunnitteilla.
Arkaluontoisten terveystietojen siirto on Asadan mukaan vielä ongelma (Kauppalehti, 7.2. 1996, s.31).
2. Mitä näillä sirulaitteilla tavoitellaan?
MIT:n Things That Think- konsortion tutkija, professori Neil Gershenfeld sanoo, että laboratorio aikoo
seuraavien vuosien aikana muuntaa koko elinympäristömme yhdeksi suureksi tietojärjestelmäksi.
Tekniikka pannaan hänen mukaansa sopeutumaan mahdollisimman näkymättömästi ihmisen normaaliin käyttäytymiseen. Johdot ja tunnussanat jäävät historiaan. Medialaboratorion johtaja Nicholas Neg-

roponte kertoo, että tietokoneäly pyritään liittämään jokapäiväisiin tuotteisiin: ne pyritään opettamaan
käyttäjiensä tavoille tunnistamalla heidän liikkeitään ja tuntemuksiaan. Esim. paita voi välittää suoraan
terveystietoja oman lääkärin tietokantaan. (Kauppalehti, “Esineet saatava ajattelemaan”, 7.2.1996, s.31)
3. Millaisia sirut ovat tekniikaltaan?
Mm. sadat suomalaiset koirat kantavat niskanahkansa alla parin millin paksuista ja sentin pituista
kapselia. Hermeettisesti suljettu kotelo sisältää 1 X 1 millin kokoisen mikropiirin, joka pystyy
lähettämään langattomasti numerokoodin muutaman kymmenen sentin päähän käsikäyttöiseen lukijalaitteeseen (saksalainen AEG Trovan, edustaja Mishima Trading Company Ky Kuopiossa). Kapseli
asetetaan nahan alle injektioneulan tapaisella asettimella. Myös lohia ja Korkeasaaren eläimiä on
merkitty kapselilla; vastaava systeemi toimii yhtä hyvin autojen ja vaatteiden kohdallakin. Siru saa toimintaansa tarvittavan energian lukijalaitteen antennin lähettämänä. Pienen lautasen kokoinen ja
näköinen antenni lähettää sirulle 128 kiloherzin taajuudella radioaaltoja, joiden voimalla se lähettää
oman viestinsä. Tämä viesti siirtyy kädessä pidettävän lukijalaitteen antenniin 64 kiloherzin taajuisena
radiosignaalina. Mikrosirussa on 64 bittiä kooditiedoille varattua muistikapasiteettia. Teoriassa siruun
voi koodata tästä laskien yli 500 miljardia erilaista koodia. Jos kaikki erilaisiksi koodatut sirukapselit
liitettäisiin toisiinsa peräkkäin nauhaksi, ulottuisi se 160 kertaa maapallon ympäri. Kohta erilaisia standardeja voi lukea samalla lukijalaitteella (telealan julkaisu Langaton 3/1995, s.31).
Samanlaisia korvanappeja käytetään mm. sikojen teurastuksessa. Ihon alla olevassa
mikroprosessorissa on eläimen yksilölliset henkilötiedot ym. Ne voivat kertoa ruokavaliosta,
kotimaasta, alkuperänavetasta tms., kertoo tutkija Reima Kangasniemi Maatalouden
Tutkimuskeskuksesta (Suomen Kuvalehti, Tiede & Tekniikka, n:o 36, 9.9.1994, s.42).
Nautaeläimien korvamerkit tulevat mm. Ranskasta; ne ovat ehtona maataloustukien saamiselle.
Lehmän “sosiaaliturvatunnus” on merkitty korvamerkkiin myös viivakoodilla. EU:n vaatimaa rekisteriä pidetään Maatalouden Laskentakeskuksessa, jossa on keskitetty eläinrekisteri ainutlaatuisena koko
Euroopassa (“Ranskalaista eleganssia keskipohjalaislehmille”, Keskipohjalainen n:o 100, 12.4.95).
Kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO on hyväksynyt eläinten elektronista tunnistusta koskevan
standardin. Se on kaksiosainen: ISO 11784 määrittelee tunnistimen sisältämän koodin rakenteen ja ISO
11785 määrittelee sen, kuinka energia ja tieto siirtyvät tunnistimen ja lukulaitteen välillä. Standardia
voi kysellä Suomen Standardoimisliitosta, puh. (09) 149 9331. Järjestelmää on kokeiltu Suomessa jo
sikojen teurastuksessa ja automaattisilla rehuasemilla. Samaan tekniikkaan perustuvat järjestelmät ovat
tulossa käyttöön myös autoissa varkauksien estämiseksi. Tällaisissa sovellutuksissa auto tunnistaa
omistajansa avaimessa olevan tunnistimen avulla. Samoin Suomessakin jo eräät vartiointiliikkeet käyttävät vastaavaa tekniikkaa apuna kulunvalvonnassa, kertoo SFS-tiedotus (s. 28, n:o 1/96).
4. Millaisia ihmisille tarkoitettuja sovellutuksia mikrosiruista on jo olemassa?
Massachusetts Institute of Technologyn Media Laboratoryn johtaja N. Negroponte ihastelee Internetin
räjähdysmäisesti kasvavaa suosiota. Hän kutsuu uutta ympäristömuotoa “digitaaliseksi elämäksi”,
jolloin hajautetut tietokoneverkot tuodaan vähitellen kaikkialle arkipäivään. MIT:n lehti Technology
Review antaa esimerkkejä TTT-projektin mahdollisuuksista: lämmitysjärjestelmä reagoi, kun ihminen
astuu sisään huoneeseen. Korvan takana oleva tietokonenappi kerää salamannopeasti satelliitin kautta
tiedon matkailunähtävyydestä, jota ihminen katselee. “Ne ovat jo täällä, nyt. Kyse on soveltamisesta”,
Negroponte sanoo (Talouselämä 35/1995 s. 38, “Bitit valtaavat koko elämän” ).
Inter Marketing Oy edustaa Suomessa FLEXIM 100-kulunvalvontajärjestelmää, jota käytetään
suurten tehtaiden ja laitosten henkilöiden seurantaan. Avaimenperää muistuttavassa muoviläpyskässä
on siru sisällä. Siinä on myös rahakorttiominaisuus.
Lindström Lainatekstiili Oy:n markkinointijohtaja Raimo Skogberg rauhoittelee asiakkaitaan
tiedotteessa “Mikrosiru auttaa lajittelussa”: “Mikrosiru ei ole kulun tai työajan seurantaväline - se
vaikuttaa ainoastaan vaatteen lajitteluun”. Kuitenkin vaate kantajineen on joka hetki näin nähtävissä
millimetrin tarkkuudella satelliitin välityksellä.
Hobby Hall Oy myy Magellan Trailblazer GPS-merkkistä satelliittinavigaattoria. Tällä matkapuhelinta muistuttavalla laitteella voi satelliittipeilauksella rekisteröidä kulkureittinsä koordinaatit, jolloin
esim. sankassa metsässä löytää helposti haluamiinsa kohteisiin. Paikannuksen tarkkuuden parantamiseen käytetään Suomen Yleisradion välittämää korjaustietoa (Keskisuomalainen, 20.4.1995, s.11,
“Satelliitti antaa tiedon sijainnista”).
Turun Poliisilaitoksen Pati-projektilla (paikantamis- ja tiedonsiirto) tutkitaan Gps satelliittipaikantamisjärjestelmän soveltuvuutta poliisiautoihin. Monipuolisuudessaan hanke on lähes ainutlaatuinen,
lähin vastaava löytyy Pretoriasta, Etelä-Afrikasta. Autosta tulee liikkuva poliisiasema täysin

varustuksin. Poliisitalon hälytyskeskuksen isolta näyttöpäätteltä seurataan kartalta autojen sijaintia;
Gsm-verkkoakin kokeillaan jo mahdollisuuksien laajentamiseksi. Jos poliisiauto esim. varastetaan, sen
tietokoneohjelmisto pystytään tuhoamaan etäkäskyllä; tekniikka ja valmiudet ovat jo olemassa
(Tietoviikko 24.2.1995, “Pati tekee autosta poliisiaseman”, s.15).
Veron S.P.A.:n markkinointipäällikkö Tiberia Parziale haaveilee Virosta tulevan elektronisen rahan
pioneerimaan. Veron tekee jo yhteistyötä mm. VISA:n kanssa. Viron sosiaalivakuutuslaitoksen kanssa
onkin allekirjoitettu sopimus eläkemaksujärjestelmästä, joka perustuu älykorttiin (koekäytössä jo Italiassa). Hänen mukaansa myös idässä luopuminen konkreettisen rahan käytöstä koetaan helpotuksena.
Novosibirskissa alueen öljy- ja timanttituottajat haluavat rahoilleen suojan myös rikollisuutta vastaan,
johon “älykortti”-raha on oivallinen. Älykorttien kapasiteetti on paljon pitemmällä kuin käyttäjien kyky
omaksua korttien mahdollisuuksia, sanoo Parziale (Kauppalehti, 21.2.1995, s.12).
Tapani Penttilä Automatia Rahakortit Oy:stä kertoo, että uudistetulla Avant-rahakortilla voi maksaa
myös alle 30 markan ostoksia. Kortin teknologia perustuu chipiin eli mikropiiriin (siruun), joka korvaa
lähitulevaisuudessa perinteisesti pankkikorteissa käytettävän magneettijuovan. Se perustuu samoihin
standardeihin kuin esim. VISAn mikropiirit. Sillä on myös kaikki valmiudet muuntautua Eurokelpoiseksi, jos EU:n yhtenäisvaluuttahanke toteutuu. (Kauppalehti 14.6. 1996, s. 12) Kortti on anonyymi; sen hallussapitäjä on “sen omistaja”, vaikka kortti olisikin väkivalloin hankittu.
Myös elokuvateollisuus on edistänyt sirun tunnettavuutta; mm. vuoden 1995 Batman-elokuvan
konna kieroilee päähän sijoitetun mikrosirun voimalla.
Tietosuojavaltuutettu Jorma Kuopus sanoo, että ihmisten toiminnan ja liikkumisen lähes totaalinen
valvonta olisi mahdollista toteuttaa jo nykytekniikalla. Henkilörekisterit ovat verkoissa hajautettu
(Internet); tiedot henkilöstä saattavat löytyä eri puolilta maailmaa. On olemassa radiopeilaukseen
liittyviä laitteita, joilla voidaan jäljittää varastettuja autoja. Samaa tekniikkaa voitaisiin käyttää ihmisten
valvontaankin. Kuopus peräänkuuluttaakin avoimmuutta: “On keskusteltava selvät pelisäännöt siitä,
milloin tällaisen järjestelmän saa aktivoida ja milloin ei. Ja onko se turvallinenkaan?”. Artikkeli
mainitsee myös vastasyntyneiden “rokottamisen” sirulla; “Tällaisia tekniikkoja markkinoidaan hyvinä
asioina, mutta niihin liittyy aina myös valvonnan mahdollisuus”, Kuopus painottaa (Optio, 24.8.95, s.
58).
5. Onko tarvittava energialähde todella itsevarautuva?
Neil Gershenfeld kertoo, että kaikki heikkokin ihmisestä lähtevä energia otetaan käyttöön eikä
esimerkiksi paristoja enää tarvita. (KL, “Esineet saatava ajattelemaan”). Mutta jonkintyyppinen akku
tarvitaan ja juuri Lithium- akkuja ja paristoja käytetään laajalti esim. matkapuhelimissa ja kannettavissa
tietokoneissa niiden korkean varautumiskapasiteetin vuoksi. Lithium-sovellutuksien osalta kylmän
talven maissa on ajoittain mahdollisuus suuriin katastrofeihin: lithium kestää vain -40...+70 °C
lämpötiloissa. Näin myös kova kuumuus ja lithium ovat vaarallinen yhdistelmä. Toinen
lithiuminpariston/akun haitta on jännitteen tasainen väheneminen ja tuo väheneminen (vuotaminen)
luonnollisesti tapahtuu akkua ympäröivään “aineeseen” (Prosessori 5/94, s.80).
Oregonilaisen ESPI-Metals korporaation tuote-esite kertoo seuraavasti: "Lithium- metalli reagoi
äärimmäisesti ihmiskehon kosteuteen ja on korrosoivaa iholle, nenälle, kurkulle ja silmille (saattaa
sokeuttaa ihmisen)". (http://www.espi-metals.com/msds's/lithium.pdf). Sirumies ei sauno, siis.
Otsan seutuville, ihon alle kerran liuennut Lithium on siellä - ja pysyy. Varmasti tulevat olemaan
kauheita katsella nuo poloiset sirun ottaneet - mutta vielä ymmärrettävämpää ovat heidän kauheat,
sairaat tekonsa - kun pää on kirjaimellisesti tulessa. Ei siinä tarvitse paljon antisemitistisiä uutisia
televisiosta enää katsella, kun ollaan jo hampaat irvessä matkalla kohti Pyhää Maata.

6. Miksi ja miten tavallisia, rauhaa rakastavia ihmisiä sitten oikein valvotaan?
Tieto ja turvallisuus ovat asioita, joita useimmat meistä arvostavat. Silti tietovaltion kehittämiseen
tähtäävät suunnitelmat saavuttavat toisinaan käsittämättömiä mittasuhteita, ainakin mitä tulee
keskiluokkaisen turvallisuuden pönkittämiseen. Tietoliikenteen tiukan sääntelyn vastustajat puhuvatkin
uudesta maailmanjärjestyksestä. Kehittyneistä maista on tulossa turvavaltioita, joissa ihmisten liikkeitä
ja tekemisiä seurataan jatkuvasti. Mm. USA:ssa uusien talojen sisäänrakennetut valvontajärjestelmät
pystyvät jopa aistimaan rakennuksen eri osiin pyrkivien ihmisten hermostuneisuutta, hieman samaan
tapaan kuin valheenpaljastuslaitteet. Yhdysvalloissa on viime aikoina herättänyt paljon kohua ja
keskustelua NRO eli National Reconnaissance Organization-nimeä kantava valtion
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rakennuskompleksista, joka on nousemassa Chantillyyn, Virginiaan. Huippusalaisena pidettyä NRO:ta
ei valtion edustajien mukaan ole edelleenkään edes olemassa, vaikka se haukkasi kaikista
valtionhallinnon valvontaorganisaatioista suurimman palan maan budjetista. Selityksenä suurille menoille on se, että virasto rakentaa ja ylläpitää Yhdysvaltojen radalle ampumia tarkkailu- ja vakoilusatelliitteja.
Presidentti Clinton ajoi läpi lain, jossa puhelinyhtiöt velvoitetaan varustamaan puhelimensa
sellaisilla “älylaatikoilla”, että valtion edustajilla on mahdollisuus päästä käsiksi kaikkeen
puhelinlinjoilla tapahtuvaan liikenteeseen. Systeemin ylläpito lisätään suoraan puhelinlaskuun; puhuja
maksaa itsensä valvomisesta! Uudet tarkkailulaitteet osaavat myös itse etsiä halutunlaisia liikkeitä.
Tunnistuksessa ne käyttävät hyväkseen äärimmäisen tarkkaa fraktaalialgoritmia. Iterated Systemsyhtiön kehittämä valvontakamera osaa verrata itsenäisesti valvontakameran ottamaa kuvaa
aikaisemmin syötettyyn kuva-arkistoon. Esim. myymälävarkaat tunnistetaan liikkeeseen astuessa.
USA:n ilmavoimilla on järjestelmä, joka tunnistaa kohteet ulkomuodon perusteella. VLSI Vision-yhtiö
on kehittänyt tulitikkuaskin kokoisen valvontakameran, joka osaa verrata äärimmäisen tarkasti
kasvokuvia muistiin tallennettuihin; sitä ei voi hämätä aurinkolaseilla, uudella kampauksella tms.
Ranskalainen SPOT Image-yhtiö myy satelliittikuvia, joissa saa näkyviin vaikkapa takapihansa
ruohon värin. Amerikkalainen Teledesic-yhtiö puolestaan on suunnitellut koko maapallon kattavan 840
satelliitin verkoston, jolla voidaan valvoa jokainen senttimetri. Teledesicin perustajat Bill Gates ja
Craig McCaw eivät ole ymmärrettävästi olleet halukkaita paljastamaan kaikkia järjestelmän ominaisuuksia. Yhdysvaltain kauppaministeriö rahoittaa parhaillaan projektia, jossa kehitetään hologrammihenkilöllisyyskortit, jotka mahdollistavat koko henkilöhistorian tallentamisen luottokortin kokoiselle
kortille (Soundi 3/1995, s.8). Prosessori kertoo, että Gatesin ja McCaw’in hanke maksaa 50 miljardia
markkaa ja toiminta on määrä alkaa vuonna 2001. Myös suomalainen Nokia Oy on ollut edeltävissä satelliittihankkeissa mukana (Inmarsat); kokeilu tehtiin Australiassa. Amerikkalaisen Motorola-yhtiön
Iridium-hanke on jo parhaillaan käynnissä. Alkuperäisasetelmasta satelliittien määrää on myöhemmin
vähennetty; niitä on nyt 66 kappaletta (Prosessori 6-7/94, s.32).
Pirkka-lehden artikkelissa “Katoamattomat” kerrotaan, että ihmisen, auton tai arvoesineen
liikkumista tullaan seuraamaan elektroniselta digitaalikartalta kuin junia rautateiden
valvontakeskuksissa. Ja tarvittaessa otetaan pakenija kiinni. Teletrack-järjestelmästä ennustetaan
Suomelle myös viennin jättipottia. Teletrack Oy:n toimitusjohtajan Seppo Luoteen mukaan järjestelmä
on osaksi nykypäivää, osaksi parin vuoden sisällä tapahtuvaa prosessia. Uutuuksina ovat mm. VW- ja
Audi-malleissa olevat avainten elektronisirut. Yhtiöllä on noin 100 työntekijää Muuramessa ja Äänekoskella rakentamassa päätteitä. Saksalaiset poliisit olivat sanoneet Luoteelle, että pääpaino ei ole
autoissa vaan henkilösuojauksessa suurkaupunkien ryöstö- ja kaappauspaineissa. Artikkelin kirjoittaja
Mikko Haljoki on ajan tasalla sanoessaan: “Teletrack-järjestelmän kohdalla tuskin koskaan tullaan
hövelisti kertomaan kansalle, mitä kaikkea osataan, missä kaikkialla laitteita on ja mitä kaikkea niillä
saadaan aikaan” (Pirkka 5/95, s.36).
Tohtori Hanrick Eldeman, EU:n päätietokoneanalyytikko, on kuitenkin paljastanut helmikuussa
1975, että tekeillä oli tietokoneohjelma maailman taloudellisen kaaoksen korjaamiseksi. Se oli
mahdollista tuolloin Brysselissä sijaitsevalla jättiläismäisellä kolmikerroksisella tietokoneella, jonka
lempinimi on “Peto”. Myöhemmin tietokone siirrettiin Monet- rakennukseen Luxemburgiin. Eldemanin mukaan tietokone pystyy numeroimaan jokaisen ihmisen maailmassa ja se voitaisiin toteuttaa
käyttämällä kolmea kuusinumeroista yksikköä; esim. 520724-085011-977625 (syntymäaika-sijainti-lisätunnus). EU:n passeissa siirrytään pian käyttämään samaa kirjoitusjärjestystä (Pekka Lahtinen:
Maailman Yhdentyminen, 1994, s. 103).
7. Aiotaanko mikrosirut todella asettaa ihmisen ihon alle? Miksi?
Kortit, läpyskät tms. voivat hukkua tai ne voidaan varastaa; monissa tapauksissa tarvitaan myös
henkilöllisyystodistuksia tunnistamista varten. Kortit voivat myös vaurioitua. Ihon alle istutettava
mikrosiru on kaikkialla mukana joka hetki ja aina vain “turvallisesti” yhden ja saman henkilön
hallussa.
Finnairin Blue Wings-lehdessä June-July 1996 tekstissä “The Electronic Euro” sivulla 49 Leila
Pentinpuro kirjoittaa (englanniksi): “Tehdäkseen debyyttinsä uuden vuosituhannen alkuun Euron pitäisi
olla ilman seteleitä ja kolikoita tapahtuvan Euroopan maksujärjestelmän perusta. Tekniikka tällaisen
järjestelmän luomiseen on jo olemassa. Puolestapuhujia elektroniselle maksujärjestelmälle löytyy kun
ajattelee, miten naurettavaa on, että ihmiset yhä vuonna 2000 kulkevat ympäriinsä kantaen taskuissaan
parkkimittarikolikoita...Maksut voisi myös suorittaa vilauttamalla ihmisen ihon alle sijoitettua
mikropiiriä. Tekniikka tähän on myös olemassa. Mikropiiri, joka sisältää kaiken ihmisen

henkilökohtaisen tiedon on jo istutettu vastasyntyneisiin vauvoihin Yhdysvalloissa ja Australiassa.
Tulossa oleva Eurovauva voisi toimia samalla periaatteella.” Kuluttaja-asioista vastuussa oleva EU komissaari Emma Bonito sanoo: “Ilman suuren yleisön siunausta ja hyväksyntää yhteinen valuutta ei
koskaan voi olla minkään arvoinen.” Kuitenkin tätä hyväksymistä myötäillään ja edesautetaan;
erilaisia toimenpiteitä eurorahan läpilyömiseksi tehdään koko ajan. Mm. pankkien toimipaikkojen
määrä Suomessa on 90-luvun aikana pudonnut yli tuhannella. Ja koska suomalaiset jo nyt osaavat
käyttää sähkörahaa muita maita paljon tehokkaammin (automaattirahaa käytetään 6 kertaa enemmän
kuin tavallista käteisrahaa), on Suomi ihanteellinen kohdemaa mullistavillekin kokeiluille (Optio, 16.1.
97, s.55).
Etelä-Afrikkalainen Sunday Star-lehti kirjoitti 17.5.1992 näyttävässä artikkelissaan: “Ota vastaan
etu. Uudesta käsitteestä istuttaa siru kehosi sisään on sinulle suurta hyötyä. SINULLA ON VALTA IHOSI ALLA. Miksi kantaa mukana kortteja, kun ihonsisäinen istutus hoitaa saman asian. Koska jo niin
monissa kotieläimissä ja karjassa värähtelee istutettuja sähköisiä tunnistimia, näyttää siltä, että ihmiset
menettäisivät digitaalisen maihinnousun etuja.” Artikkeli viittasi myös Raamatun ehdottomaan kieltoon.
Samoin viittasi uusiseelantilaisessa Challenge Weekly-lehdessä 25.1.1990 ilmestynyt kirjoitus
“Tunnistamisjärjestelmä voisi johtaa kiellettyihin merkkeihin”. Seitsenosastoinen komitea Ken
Masonin johdolla oli miettinyt henkilötunnusratkaisuja jo huhtikuusta 1989 lähtien,
taustavaikuttajanaan IMF eli Kansainvälinen Valuuttarahasto. Uuden Seelannin sosiaalihuollon
pääjohtaja John Grant sanoi samoihin aikoihin: “Olemme luopuneet vastasyntyneiden otsamerkinnästä.
Hallituksen kabinetti esti sen”. Seutukunnan uskovat vetosivat monin tavoin myös valtiovarainministeri
David Caygilliin ja muihin poliitikoihin sirumerkin - eräs niistä nimeltään “DS6066” - laillistamisen
estämiseksi; myös ihmisoikeuskomissio puuttui asiaan. Valveutuneet uusiseelantilaiset eivät
hyväksyneet edes koiriensa merkitsemistä mainitulla tavalla (Pekka Lahtinen: Maailman
Yhdentyminen, 1994).
Mutta - siruhanke etenee; taustavoimat vain ovat ilmeisesti muuttaneet taktiikkaansa. Mikrosiru
muovisen Avant-kortin muodossa käy jo Suomessakin maksuvälineenä busseissa, yleisöpuhelimissa,
pysäköinnissä, postin palveluautomaateissa ja uimahallissa. Avant-esite kertoo: ”Olennaista on, että
Avantista tulee koko valtakunnan kattava palvelujärjestelmä, joka helpottaa ja nopeuttaa asioimista ja
palvelujen maksamista.” Asiakkaiden kannalta on myös olennaista, että tunnistuslaitteet on suunniteltu
niin, että ne vaativat vain “sirun lähelletuomisen” ja monet niistä jo tänään voivat tunnistaa muovin
sisällä olevan sirun vaikkapa nahkahansikkaan lävitse!
Helsingin Sanomat / Tiede & Luonto (sivu D2), 2. joulukuuta 2003, kertoo: "Visa vinkuu ihon
alla. Luottokortti yleistyy ehkä joskus ihon alla, jos Verichip-sirusta tulee yleinen maksuväline.
Floridassa sijaitseva yhtiö Advanced Digital Solutions ilmoitti, että se alkaa kokeilla radiolähettimiin
perustuvaa tekniikkaa luottokorteissa. Huijausten ja ryöstöjen estämiseksi yhtiö kokeilee samalla
luottokorttia, jonka voi asentaa siruna ihon alle. Kortti perustuu ns. rfid-tekniikkaan (radio frequency
identification). Kuluttaja maksaa laskun esimerkiksi heilauttamalla rannettaan rfid-lukijan edessä,
vähän samaan tapaan kuin kassakoneet lukevat hinnat nyt viivakoodeista. Kaikki eivät suhtaudu
ihonalaiseen visaan iloiten. Jos joku purkaa luottokoodin, onko ihminen valmis uuteen leikkaukseen,
kysyy Matt Reynolds ThingMagic-yhtiöstä New Scientist -lehden verkkosivuilla. Joku voisi myös
kloonata radiokoodin. Sirua kehittävän ads-yhtiön Mattew Cossolotto aikoo siruttaa itsensä. Hänen
mukaansa tavallinen kuluttaja ottaa vielä enemmän riskejä jo nyt kuin sirullinen. Kuluttaja kantaa
taskussaan vaikka mitä informaatiota, jonka joku voi varastaa tai höyläämisen yhteydessä kopioida.
Kuluttajajärjestöt puolestaan pelkäävät, että mainostajat alkavat jäljittää yleistyvien rfid-tagien avulla
asiakasta ja hänen ostotapojaan. Sitten he ohjelmoivat mainoksia puhumaan juuri sinulle, jos kävelet
tietyn tuotteen ohi. Tästä jatkuvasta mainosten huutelusta kärsii päähenkilö vuoteen 2050 ajoittuvassa
tieteiselokuvassa "Minority Report". Rfid-tekniikoista on ennustettu suurta villitystä länsimaissa
internetin ja kännyköiden jälkeen. Lopulta kaikista esineistä tulee "älykkäitä". Ne kertovat käyttäjälle
tilastaan radiolähettimin."
Tietokone- lehti (lokakuu 2004, sivu 15) kertoo seuraavaa: "Tunnistesiru jo yli 1000 ihmisessä.
Allied Digital Solutionsin Verichip-siru on hyvin pienikokoinen, ja se on mahdollista istuttaa ihon alle
esimerkiksi henkilön tunnistamista ja paikantamista varten. Tämä rfid-siru on istutettu jo yli 1000
ihmiseen. Kesällä se asennettiin Meksikossa 160 poliisin käsivarteen turvallisuustekijöiden vuoksi,
Espanjan Barcelonassa puolestaan jetset-yökerho asennutti sirun vip-asiakkaidensa ihoon. Siru on
pakattu lasiampulliin, joka on noin 12 milliä pitkä ja halkaisijaltaan 2,1 millimetriä."
Lisää merkin tämän päivän sovellutuksista voi lukea englanniksi seuraavien uudestisyntyneiden
uskovien sivuilta: Richard Desrosiers (http://pic2.piczo.com/richard-desrosiers/?g=6200270&cr=2) tai
Chris Perver (http://www.evenmore.co.uk/prophecy/markofthebeast.html). Perverin sivuilla on myös
mm. varsin mielenkiintoinen yhteenveto aiheesta "Antikristus".

8. Voidaanko ihmisen mieltä tai tahtoa hallita näillä laitteilla?
Täydellisen hallinnan mahdollisuutta tuskin koskaan tullaan julkisesti kertomaan (lukuunottamatta
tohtori Sandersin todistusta). Epäsuorasti ihmisen toimintoja voidaan hallita esim.
sydämentahdistajalla, jota nykytekniikalla voidaan jo ohjata kehon ulkopuolelta käsin. Erilaisten
välineiden tarjoamia mahdollisuuksia voidaan luonnollisesti yhdistellä. Venäläinen tutkijapsykologi
Pavlov havaitsi jo kuuluisissa koirakokeissaan, että ruokinnan yhteydessä koirille esitetyt kuvat
myöhemmin yksinäänkin saivat koirat kuolaamaan ilman ruokaakin. Ihmisen päässä värähtelevän
mikrosirun aiheuttama valtava särky liittyen jatkuvasti esim. samaan televisiokuvaan varmasti
aikaansaavat rajuja aggressioita kuvan henkilöä, kansaa tms. kohtaan. Voidaan myös toteuttaa totaalisia
ratkaisuja: mikrosirulla (tai vastaavalla) varustettu matkapuhelin koitui tsetseenijohtaja Zohar
Dudajevin kohtaloksi. Liekö rocktähti Bob Geldof tiennyt enemmänkin asiasta laulaessaan
tositapahtumiin perustunutta järjetöntä ampumismurhenäytelmää kuvanneessa hitissään “I Don’t Like
Mondays” sanoin: “Silikonilastu tytön pään sisällä kytketään yliannostukselle”?! Mikä ajaa ihmiset,
niin nuoret kuin vanhatkin, tällaisiin viime päivinäkin nähtyihin hirmutöihin - ampumaan koululaisia
pulpetteihinsa?
DISCOVER, vuosikerta 26 No. 10, lokakuu 2005, otsikolla "The Brain -The Bionic Age Begins:
Neural implants will treat tremors, paralysis, and even memory loss" (John Horgan): "Theodore Berger,
tekniikan professori Etelä-Kalifornian Yliopistosta, on valmis biomekaanisten aivojen aikakauteen. 30
vuoden ajan hän on kehittänyt tietokonesiruja, joita voidaan kytkeä hermosoluihin tarkoituksena
kompensoida muistinmenetystä. Tähän kykenevät sirut ovat jo olemassa. Suurin osa
tietotekniikkohjelmista on myös olemassa. Haasteena on saada aikaan luotettavia, pitkäjaksoisia
kytkentöjä ohjelmiston ja elinten välillä — ilman esimerkiksi korroosio-ongelmia. Hän on osa
kasvavaa tutkijoiden liikettä, joka pyrkii aikaansaamaan täydellisiä hermoproteeseja, laitteita jotka
käyttävät elektrodeja vastaanottamaan signaaleja aivoista ja lähettämään niitä aivoille. Cyberkinetics,
yritys jota perustamassa on ollut neurotiedemies John Donoghue Brown'in Yliopistosta, on aloittanut
uuden implantin kliiniset testit - sellaisen, joka voi lähettää signaaleja halvaantuneen ihmisen liikeaivokuoresta tietokoneelle tai proteesi- ruumiinosalle. Artikkeli kertoo myös Richard Andersenista,
joka on neurotieteiden professori Caltech'issa. Hänen tutkimuksensa, kuinka apinat suunnittelevat
liikkeensä, johtivat hänet tutkimaan implantteja, jotka pääsevät hyödyntämään halvaantuneiden
ihmisten aivojen liikekontrollialueita. Häneltä kysyttiin: "Onko USA:n Puolustushallinto tutkimassa
tapoja kommunikoida sotajoukoille aivosirujen kautta?" Andersen vastasi: "He ovat muuttamassa
painopistealuettaan. He ovat nyt siinä mielessä kiinnostuneet proteeseista, kuinka Irakissa
vammautuneita sotilaita voitaisiin auttaa. Jolleivät sotilaat ole loukkaantuneet, he luultavasti eivät halua
elektrodeja päähänsä".
Samassa artikkelissa kerrottiin MIT:n robotikko Rodney Brooksin ennusteesta, että vuoteen 2020
mennessä tavallisilla ihmisillä on sirut istutettuna aivoihin, jotta he voisivat surffata Internetissä
pelkästään ajatusohjauksella." (http://www.discover.com/issues/oct-05/features/the-brain/)
Mutta karmeimmat mielenhallinnan esimerkit löytyvät David Icken teoksesta, "Alice in Wonderland
and the World Trade Center Disaster - Miksi virallinen tarina 9/11 tapahtumista on jättiläismäinen
valhe?". Kirjan sivulla 63 kerrottu lapsen hyväksikäyttötapaus on niin kauheaa luettavaa, että lainaan
siitä vain seuraavan osuuden: "... mutta raportoidusti herra X yhä vahvisti traumojaan Kellyn mieleen
NASA:n kehittelemillä monimutkaisilla, elektroniikalla ja huumeilla hallituilla laitteilla" !!
Tytön päätä särki lakkaamatta ja häntä oksetti. Niin minuakin - tuo herra X, lapsen hyväksikäyttäjä, oli
George Bush, USA:n entinen presidentti, ja nykyisen presidentin isä. Hän ei ole kiistänyt näitä julkisia
syytöksiä, saati sitten ruvennut oikeustoimiin kirjan kirjoittajaa vastaan - kuten ei kukaan muukaan
johtavista poliitikoista ym., joiden törkeyksistä siinä kerrotaan. Ymmärrettävästi.
Kirja päättyy sanoihin, "No kuka tästä sitten hyötyy?" Noiden loppusanojen puolivälissä Icke sanoo:
"He haluavat vallan keskittymistä kaikilla elämämme alueilla, kunnes maailmanhallitus, keskuspankki,
valuutta, armeija, poliisivoimat, tiedustelupalvelut ja mikrosirutettu väestö, on saatu toimeenpantua"

Kysymykseen 2. on myös julkisuudessakin nähty vastaavia vastauksia. Artikkelissaan “Tietoaika
luo baabelin torneja” Juha Palojärvi kirjoittaa: “Mediakoneet ja tietoverkot yhdistävät maapallon yhdeksi maailmankyläksi. Kansallisvaltiot ja kansalaiset menettävät oman elämänsä hallinnan ja
todellisuus muuttuu virtuaaliseksi. Yhdenmukainen maailmankulttuuri hallitsee ennen niin
monimuotoista ihmisyhteisöä.” Juha näkee tässä selkeästi George Orwellin “Vuonna 1984”-teoksen
“Iso Veli Valvoo”-järjestyksen. “Uusi aika tuo yhteisen maailmankulttuurin ja arvot, yhteisen
maailmanhallituksen ja uuden maailmanjärjestyksen, jota hallitsevat gattit ja unionit. Yhteistä talousaluetta seuraa yhteinen valuutta, josta tulee pian pelkkiä sähkösysäyksiä, yhteinen maailmanpoliisi ja
kriisinhallintajoukot, yksi jättiläismäinen tiedon valtateiden verkosto, jonka kanaville kaikkien pitää
päästä, yhteiset uutiset ja kaikkia huvittava viihdemössö”.
Japanilainen professori Yoneji Masuda on sanonut vuonna 1980: “Tietoyhteiskunta antaa jokaiselle
vapauden asettaa yksilölliset tavoitteet oman itsensä toteuttamisessa, ja näin ehkä syntyy maailmanlaajuinen uskonnollinen herätys, joka ei perustu uskoon yliluonnollisesta jumalasta, vaan kunnioitukseen
ja nöyryyteen ihmisen henkisyyden ja ihmiskunnan kootun viisauden edessä”.
Verkotkin (mukaanlukien televisio) itseasiassa suoltavat tietynlaista propagandaa eli tavalla tai
toisella taivuttelevaa viestintää, kuten edellämainitusta Hannu Karpon ohjelmasta voidaan päätellä.
Naisbitt kirjoittaa “Megatrendit 2000”-kirjassaan: “Uusi valta ei ole harvojen käsissä oleva tieto, vaan
monien käsissä oleva tieto”. Helsingin yliopiston professorin Matti Sarmelan mukaan kultturillakin on
vain sama tehtävä kuin esim. huumeilla: todellisuuden hävittäminen. Myös tieteiskirjailija Aldous
Huxley harmittelee kirjassaan “Sääli uutta sukupolvea” vuodelta 1958: “Tekniikan kehityksen ansiosta
Isoveli on miltei kuin Jumala, lähes kaikkialla läsnä”. Tämä voidaan nähdä jo Internetissäkin: sitä ei
omista tai keskitetysti valvo kukaan; mitä tahansa “seksistä väkivaltaan ja jumalanpilkaan” voidaan
suoltaa kaikkien nähtäville (Mikro Pc 3/1995, s.54).

9. Onko Raamatussa selkeitä viitteitä näistä tekniikoista?
Jooel 2:7-19: Suomen Raamatun 33/38- käännöksestä puuttuu keskeinen lause jakeesta 8: "niin ei heitä
haavoiteta." Suomenkielinen käännös vuodelta 1776 sanoo:
7 He juoksevat niinkuin uljaat, ja karkaavat muurien ylitse niinkuin sotamiehet; ja kukin käy
kohdastansa edes, ja ei poikkee ulos tiestänsä.
8 Ei estä kenkään kumppaniansa, vaan kukin matkustaa asetuksessansa; ja kuin he sota–aseiden
välistä tunkevat sisälle, niin ei heitä haavoiteta.
9 He ajelevat ympäri kaupungissa, ja muurien päällä juoksevat, ja kiipeevät huoneisiin, ja tulevat
akkunoista sisälle, niinkuin varas.
K.O. Syväntö selittää ("Vanhan testamentin käännösvirheistä", s. 49): "Kun tutkitaan kohtaa tarkasti,
käy siitä selville, että taisteluissa käytetään koneihmisiä, robotteja"!
PC Magazine, Elokuu 8, 2006, sivulla 72, "Silicon Brains": IBM ja EPFL Sveitsissä ovat kehittämässä
ensimmäistä täydellisesti tietokoneeseen perustuvaa ihmisaivojen mallia. Artikkelin viimeinen lause
sanoo: " Teknologia voi johtaa ... organisiin tietokoneisiin, jotka suorittavat ihmismäisiä tehtäviä".
Samalla sivulla, farmaseuttisen kemian apulaisprofessori Christopher Voigt kertoo, että lopulta
ihmissoluja voidaan ohjelmoida kuin robotteja.
Saman lehden toukokuun 9., 2006, julkaisussa sivulla 19 on kuva miehestä, jolla on suihkumyssyn
kaltainen, 128 elektrodianturia sisältävä kypärä päässään. Kuvassa näkyvä käyttäjä kontrolloi
tietokoneensa hiirtä ja ohjelmia ainoastaan liikkeitä ajattelemalla.
Jokohan tuollaisia kyberkoneita jossain rintamalla (kohta) marssii. Lisäksi, Internet kertoo
sotaroboteista mm. seuraavissa linkeissä (Unmanned Vehicles ja Unmanned Aerial Vehicles):
http://www.wired.com/news/technology/0,1282,63036,00.html
http://www4.army.mil/ocpa/read.php?story_id_key=6613
http://usmilitary.about.com/cs/armyweapons/a/unmanvehicle.htm
http://www.msnbc.msn.com/id/6852832/
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-01/26/content_412396.htm
http://www.fas.org/irp/program/collect/uav.htm
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/ucav.htm

http://www.csmonitor.com/2005/0127/p14s02-stct.html
Nämäkin julkaisut osoittavat, että "tutkimustyötä tavoitteiden toteuttamiseksi/toimeenpanemiseksi
tehdään tauotta" - ja nyt jo hämmästyttävän avoimesti kertoen. Niinpä, onhan tämä
MacDonalds/TVmössö/Internethaureus -sopulikansa ensin edeltä totutettava, ennen kuin rotanmyrkkyä
edes yritetäänkään heille syöttää.

Ilmestyskirja 16:2: vuoden 1776 -käännös on 33/38:ia tarkempi myös tässä raamatunkohdassa: "Ja
ensimäinen meni ja vuodatti maljansa maan päälle: ja tuli paha ja häijy haava ihmisten päälle, joilla
pedon merkki oli, ja niiden päälle, jotka sen kuvaa kumarsivat." Monia on 33/38- käännös tässä
johtanut harhaan, koska esittää niiden olevan "pahoja ja ilkeitä paiseita". Katsotaanpa, mitä ehkä
kaikkien aikojen arvostetuin Ilmestyskirjan selittäjä sanoo tästä asiasta:
Jim (James) Allen: What the Bible Teaches - Revelation", 1997, Ilm. 16:2, sivu 383: "...Välitön seuraus
on, että ihmiset saavat "ilkeän ja pahan paiseen". Ihmiset (anthropos) tarkoittaa sekä miehiä että naisia,
mutta vitsaus rajoittuu vain niihin, jotka ovat liittyneet Petoon: "niihin ihmisiin, joissa oli pedon
merkki..."
.. Ainoa toinen Uuden testamentin käyttö tälle sanalle "paise" (helkos) on Luuk. 16:21:ssa, mutta sana
viittaa kuudenteen vitsaukseen Egyptille, jossa LXX -käännös käyttää tätä sanaa, suomeksi käännettynä
"paise". Adjektiivit "paha ja ilkeä", vaikkakin vähän vanhahtavina, ovat kuvaavia: uudempi käännös
sanoo sitä "ilkeännäköiseksi ja kivuliaaksi". Alford ymmärtää nämä yhdistetyt sanat seuraavasti:
"pahoja itsessään ja tuskallisia niistä kärsiville". Mitä tässä on kuvattu on selvästi paise tai haava,
luultavimmin pahanlaatuinen paise, hirvittävä katsella ja äärimmäisyyteen asti tuskallinen, ja joka
puhkeaa ihmisen ihossa ... Ilmestyskirjan sanoma huomioiden on oikeampaa antaa Kirjoitusten olla sitä
mitä ne sanovatkin, varsinkaan kun sen kielessä tai kontekstissa tässä kohtaa ei ole pienintäkään
viittausta siihen, että tulisi paremminkin etsiä muunlaista kuin kirjaimellista tulkintaa asiassa."
Pat Neceraton teoksessa: "The Shocking Truth About the Verichip - and How It May Quickly Change
Life As You Know It" (http://www.theverichip.com/Verichipebook2.pdf), sivujen 31-32 insinöörin
seikkailuista myös voi selvästi päätellä, että - "kello" on jo varsin paljon: johtava tiedemies tohtori
Peter Chou, demonstraatiossaan lokakuun 30. vuonna 2000, seurasi sirulla varustettua ADS- insinööriä
kulkemassa pitkin Manhattania. Osanottajat saattoivat todeta, kuinka GPS:n kautta insinöörin sijainti ja
tekemiset olivat tarkkaan tiedossa, näytettynä langattomasti Internetissä ja esitettynä katsojille
laajakankaalla. Tuo insinööri näkyi punaisena nuolena värillisellä New Yorkin kartalla. Toinen
Internet- näyttö kertoi tuon insinöörin pulssin ja ruumiin lämpötilan viimeisen kahden viikon ajalta.
Esitettiin, että "tarkkailija" saattoi tarvittaessa jopa kertoa tarkkailtavastaan, missä kohtaa nukkumisen
tai heräämisen univaihetta hän oli!
Ja tästä jo aiemmin mainitusta lähteestä (http://www.discover.com/issues/oct-05/features/the-brain/)
löytyy lisää siitä, miten tuota insinööriä - tai sotilaita - mahdollisesti "vaiheessa 2" ohjaillaan.

10. Tapaus Carl Sanders
Jokaisella on luonnollisesti vapaa oikeus ajatella ja uskoa herra Sandersista mitä haluaa
(http://www.trumpetmin.org/carl%20sanders.htm). Voihan hänen uralleen vaikkapa nauraa
(http://www.trumpetmin.org/documents.htm). Omituisen tehokkaasti tämä "kersantti ja teknikko" on
kuitenkin aineistonsa koonnut. Mikäli Sanders on huijari, voidaan tietysti hyvällä syyllä arvostella
hänen "hatusta temmattuja" väittämiään ja mahdollisesti sairaita mielikuviaan. Mutta mitä sitten on
kaikki tuo edellä läpikäyty, miljoonien dollarien touhuaminen? Mitä nuo joukot lopulta jahtaavat?
Annetaan Sandersin itsensä puhua (http://www.trumpetmin.org/mark%20of%20beast.htm): "Hyvä Veli
Heath (Goodman), ...Luotan siihen, että Jumala antaa sinulle viisautta kaikessa, mitä kirjoitat koskien
tätä aihetta. En halua puolustella vaan ainoastaan kertoa, kuka olen, ja antaa todisteiden osoittaa. En
häpeä teknistä taustaani enkä osuuttani mikrosiruprojekteissa - tai osuuttani monissa
tiedustelutoiminnoissa. Olen pyytänyt Jumalalta anteeksi, ja Jeesuksen vuodatetun veren takia olen
armahdettu - ja tiedän sen. Minulla on laatikoittain dokumentteja ja olen noussut niitä vastaan, jotka
ovat hyökänneet kimppuuni, mutteivät he edes halua perehtyä niihin ... Jumala sanoo Sanassaan

taistelevansa puolestamme, ja Hän on tehnyt juuri niin. ... Heath hyvä, ymmärrä tämä, en halua repiä
vaan rakentaa Kristuksen ruumista ja sen takia me emme myy mitään - emmekä ole koskaan tehneet
niin. Emme ole kiinnostuneet rahasta, vaan sieluista... Veli Sanders"
Sanders jatkaa: "Kyllä, näemme niin monia teknologisia ja poliittisia kehityksiä juuri nyt, että on hyvin
mahdollista, että olemme lähempänä loppua kuin luulemmekaan tai edes välitämme hyväksyä! Ole
valmistautunut ja ole rukous-valmistautunut! Älä anna pettää itseäsi. Pysy lähellä Jeesusta! Ole
Jumalan Sanan ahkera etsijä ja uskova! Ole uskollinen vaelluksessasi Jumalan kanssa! Elä pyhyydessä,
nöyryydessä ja Herran pelossa. Rakasta Herraa kaikesta sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi! Voita
kadotettuja Jeesukselle! Kiinnitä mielenkiintosi Jumalan kutsuun elämässäsi! Älä elä säästääksesi
elämääsi vaan anna itsesi ja voimasi Herran Jeesuksen kalliin evankeliumin edistämiseen! Vain se tulee
merkitsemään iankaikkisuudessa! Sano "EI" mikrosiruille, mutta sano "KYLLÄ" Herralle! Sano "EI"
synnille, mutta "KYLLÄ" Jeesukselle! Ajattele sitä! Punnitse näitä sydämessäsi!"
Kuulostaako tämä rahankerääjältä? Vai onkohan hän ehkä joutunut maksamaan siitä, mitä tietää?
("Haluaisin sanoa jokaiselle, joka on saattanut kuulla tai puhua hätiköiden tämän miehen
uskottavuudesta. Ole varovainen, ettet lankea juoruilun tai parjauksen syntiin, tai ettet edes kuuntele
sellaista! Yksi Jumalaa inhottavista asioista on panettelu ja eripuraisuuden kylväminen veljien
keskuudessa!", http://www.trumpetmin.org/carl%20sanders.htm). Minusta tuo vähintään kuulostaa
sellaisen puheelta, joka ainakin kykenee ymmärtämään - ja ymmärtää - että eräänä päivänä hänen on
tehtävä kaikista tekemisistään tili Mestarille, joka ei tarvitse ulkopuolisten todistelua tuekseen. Mutta
ovatko kaikki ymmärtäneet sen?
Kuuluuko jostain sihinää? Eikö Sandersia kehoitettukin: "Pysy vaan perusevankeliumissa; teitä uskovia
on (onneksi) niin vähän, ettei hyvä sanomanne ketään kiinnosta. Mutta älä vaan mene puhumaan
merkkitietojasi macdonaldsmaailman miljoonille - sehän olisi katastrofi!"
11. Entä nyt?
Lähes 2000 vuotta vanha ja luotettava “tiedotusväline” Raamattu kertoo 1 Moos. 11:ssä, että
silloisessa, tunnetussa maailmassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Baabelin asukkaat sanoivat:
“Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen...” Jumala
puuttui kuitenkin suunnitelmaan sanoen: “Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja
tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä.” Silloin Jumala hajoitti tuon maallistuneen, enemmän
epäjumaliin uskovan valtavan yhteisön ja sekoitti heidän kielensä.
Sanat “tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä” viittaavat siihen, että tulisi olemaan vielä ainakin
yksi uusi yritys yhdistää ihmiskunta saman järjestyksen alle. Tähän päämääräänhän pyrki myös Adolf
Hitler yrittäessään luoda omaa “tuhatvuotista valtakuntaansa”. Tekstissä jo aiemmin mainittu uusi maailmanjärjestys löytyy myös kirjoitettuna USA:n yhden dollarin seteliin latinankielisin kirjaimin “Novus
Ordo Seclorum”. Tämä “uusi sekulaarinen maailmanjärjestys” tarkoittaa toisin sanoin uutta,
maallistunutta ja Jumalasta vieraantunutta järjestystä. Noiden latinankielisten kirjaimien numeroarvojen yhteenlaskettu summa on 666. Sama numeroarvo on myös Raamatussa mainitun pedon merkin perussanalla “stigma”, joka konkordanssin mukaan tarkoittaa “pistää tai lävistää merkki omistamisen
tuntemiseksi”.
Edellä esitetystä päätellen siruteknologia on erittäin tärkeä osa tuon järjestyksen asettamista; sirulla
voidaan täydellisesti toteuttaa kaikki se, millä tavoin Raamattu kuvaa “Pedon Merkkiä” (Johanneksen
Ilmestys 13:16-18, 14:9-11, 15:2, 16:2, 19:20, 20:4). Vuosisatojen ajan “merkki” on ollut kiinnostuksen kohteena: tuskin mitään muuta Raamatun aihetta on tutkittu ja tulkittu yhtä hartaasti. Eräät uskovat
sanovat merkin jo olleen kauan olemassa ja vaikuttamassa. Raamatun mukaan tässä tulkinnassa on ongelmansa: maailmanhistoria ei ole vielä koskaan kokenut niin täydellistä, johonkin merkkiin
perustuvaa maailmanlaajuista tyranniaa, jossa kukaan muu ei voi ostaa eikä myydä; vain ne, joilla on
tuo merkki. Itse uskon, että Herra Jeesus hakee seurakuntansa pois tästä maailmasta ennen tuon merkin
ilmestymistä (mm. seuraavista, raamatullisista syistä: http://www.JeesusOnHerra.com/tempaus.doc).
Seurakunnan ylöstempauksen jälkeen tosiuskovien lukumäärä alkaa maan päällä nollasta, ja koska
seurakunta on silloin poissa, Jumala nostaa Israelin 144.000 valittua maailmaa evankelioimaan - mutta
tällä kertaa uskostaan joutuvat monet maksamaan kalliin hinnan: antikristuksen vainot, lukemattomille
kuolemaan saakka. Tämä ymmärrykseni perustuu osaltaan tulkintaan 2 Tess. 2:sta, jonka mukaan antikristuksen ilmestymistä pidättää uskovissa (seurakunnassa) oleva Pyhä Henki. Raamatun mukaan
tulee tapahtumaan suuri, maailmanlaajuinen luopumus totuudesta, ennenkuin laittomuuden ihminen,
viimeinen antikristus, ilmestyy lopullisine merkkeineen. Joka tapauksessa, Ilm. 20:4 osoittaa vääjää-

mättömästi, että myös osa Jumalan Sanaan uskovista tulee kokemaan merkin todellisuuden. Kysymys
on ainoastaan siitä, kuinka suuri osa.
On myös käsitys, jonka mukaan tuo merkki on ainoastaan ns. hengellinen käsite. Sen mukaan ne
ihmiset, jotka eivät elämänsä aikana uskoen vastaanota evankeliumia, ovat hengellisesti merkittyjä Pedon Merkillä. Myös tässä päätelmässä on puutteensa: Sana sanoo selkeästi, että Peto saa ihmiset ottamaan merkin. Koska jokainen ihminen syntyy syntiinlankeamisen seurauksena syntiseksi, ihmiset
olisivat jo ensihenkäyksestään lähtien “hengellisesti” merkittyjä. Näin tämä käsitys ei voi vastata Raamatun selkeää opetusta.
Ilm. 13 loppujakeet painottavat myös merkin, nimen ja numeron tunnistamiseen liittyvää viisautta.
Tietyssä mielessä sirun vastaanottaminen merkitsee sitä ylläpitävän järjestelmän hyväksymistä; järjestelmän “sinetin” saamista (vrt. oikeassa hengessä tuota Saatanan jäljitelmää Pyhään Henkeen sinettinä
Jumalan omissa). Mm. Pekka Lahtisen mukaan japanilaiset ovat kehittäneet niin pienen sirun, että se
voidaan havaita vain tarkalla mikroskoopilla. Joka tapauksessa sen lopullisen sirun, sinetin, ottaminen
ja siinä yhteydessä sovittu “liitto” Pedon kanssa, on lopullinen.
Yksi Suomen Pankin johtajista, sanomalehdessä "Pohjalainen", sanoo: "Sinikka Salo uskoo
kosketeltavan rahan katoavan kokonaan". Ei missään muualla EU:ssa kuin Suomessa ole niin vähän
käteistä rahaa käytössä. Esimerkiksi Ranskassa viidestä asiakkaasta kolme maksaa kaupassa käteisellä.
Mutta Suomessa elektroninen maksujärjestelmä on jo niin pitkällä, että lähtien vuodesta 2006, yhdessä
(1) vuodessa kosketeltava raha voidaan hävittää KOKONAAN."
Mietitäänpä sitä hetki: ... rikkaat ja köyhät, lapset ja vanhukset, kulunvalvonnat ja ottomatit, salasanat
ja sormenjäljet, kelakortit ja passit ... Oikeastaan vain yksi tapa toteuttaa kaikki tuo hallitusti ja
varmasti - vain 12 kuukaudessa. Vain yksi pieni pistos (Ilm. 13:16-18).

Mutta vielä tänäänkin ainoa Pelastaja ja Vapahtaja, Herra Jeesus Kristus tarjoaa toista, vapaaehtoista
liittoa, joka vaatii vain henkilökohtaista syntien katumista, parannuksentekoa ja Hänen
vastaanottamistaan - uskossa.
Room 13:11 Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä
pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Uskovallehan tuo ihana toivo on
pelastus, pääsy tästä ajasta, Isän kotiin (Joh. 14:1-6). ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun
kauttani, sanoo Itse Iankaikkinen Jumala, Herra Jeesus Kristus.
2 Kor. 5:19 - 6:2: Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille
heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme
lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa
sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että
me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä
vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä
olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on
pelastuksen päivä.
Mutta muista, tämän pelastuksen tarjous - Armon Aika - on pian päättymässä. Haluatko sinä eräänä
päivänä havahtua tähän todellisuuteen: "Ne menivät, ja minä jäin!"
Room. 10:9-10: Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala
on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun
tunnustuksella pelastutaan. Hän kuoli, että sinä eläisit.
"Ehkä pilkattuna ja vainottuna, mutta ikuisesti turvassa Vapahtajan lävistetyissä käsissä" (Joh. 10:2829)
Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä,
Olli-Pekka Tuikkala
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