Purppuranpunaiset auringonlaskut sekä
purppuranpunainen sade ovat tulossa sinun
kaupunkiisi!
Alaotsikko: Tappava uraani on nyt leviämässä kaikkialle maailmaan ja se uhkaa koko
ihmiskunnan olemassaoloa. Tämä tarina vahvistaa pitkälti meidän uskomuksemme että
vitsaukset jotka on kerrottu Ilmestyskirjassa ovat nyt koko maailman riesana ja että ne
ovat nyt luovuttamassa tuhoisaa satoaan; ne luultavasti saavuttavat huipentumansa
tulevalla vapaamuurari-kristuksen hallintokaudella.
Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet
ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain
valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!
Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.
Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.
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Purppuranpunaisen taivaan olemassaolo -- maailmanlaajuisesti
UUTISKATSAUS: "Purppuranpunaiset taivaat -- koston & ahdistuksen aikakauden
väri", Tri-Vortex Technology.
"Oletko sinä ihastellut tätä kimaltavaa aamu- ja iltataivasta kesällä 2005?
Olivatko nämä kirkkaan ja säihkyvän purppuraiset auringonnousut ja
auringonlaskut Pohjois-Amerikassa syyskesällä 2005 lähtölaukaus
kuolettavalle apokalypsille Yhdysvalloissa ja Kanadassa? Olivatko kesän
2005 purppuranpunaiset taivaat esimakua tulevasta syöpä-epidemiasta sekä
groteskeista syntymävioista kaikkialla Pohjois-Amerikassa? Sen jälkeen kun
ydinpommit pudotettiin Hiroshimaan ja Nagasakiin Toisen maailmansodan
lopussa, auringonnousut, auringonlaskut sekä sade olivat vaaleanpunaisia
kuukausien ajan. Mikä teki taivaista purppuranpunaisia Japanissa ydiniskujen
jälkeen?"

Kuten sinä voit nähdä tästä kuvasta joka on otettu Manitobassa 9.6.2005, osa sateesta
oli kauniin purppuranpunaista. Suurin osa ihmisistä -- minä mukaanlukien -- eivät ole
koskaan kiinnittäneet paljoakaan huomiota tähän purppuranpunaiseen sateeseen, sillä
Jumala on luonut tämän maailman heijastamaan tällaista laajaa värikirjoa. Kuitenkin,
tämä synkkä artikkeli yhdistää purppuranpunaisen sateen ydinlaskeumaan. Voisiko
tämä olla totta? Vastatakseni tähän kysymykseen, salli meidän jatkaa tämän artikkelin
kanssa.
"Uraanioksidi oli näiden purppuranpunaisten auringonnousujen,
auringonlaskujen sekä sateen alkulähde. Uraanioksidi on ydinräjähdyksen
sivutuote, joka sai aikaan laajalle levinnyttä syöpää, terveysongelmia sekä
syntymävikoja Hiroshimassa ja Nagasakissa vuosien ajan, ja nyt kaukaisessa
tulevaisuudessa Irakissa ja Pohjois-Arfikassa..." [Tässä puhutaan
"kaukaisesta tulevaisuudesta". Tämän perusteella Cutting Edgen aiempi väite
että vuoden 2010 tienoilla irakilaiset alkaisivat kuolla suurin joukoin
köyhdytetyn uraanin seurauksena ei pidä paikkaansa -- aikaa kuluu
enemmän. Jo tämän paljastuksen takia artikkeli kannatti suomentaa. Suom.
huom.]
Saivatko asukkaat todella nauttia purppuranpunaisista auringonnousuista ja
auringonlaskuista, sekä purppuranpunaisesta sateesta Hiroshimaan ja Nagasakiin
pudotettujen atomipommien jälkeen? Tämä seuraava tarina vahvistaa pitkälti tämän
infprmaation.
UUTISKATSAUS: "Ydinräjähdys", Krackle
Info, http://kirby.krackle.en.infofx.net/en/nuclear%2Bexplosion.
"9.9.1945, New York Times julkaisi silminnäkijä todistuksen Hiroshiman
pommituksesta, kirjoittanut William L. Laurence, Manhattan Projectin
virallinen kirjeenvaihtaja joka oli mukana yhdessä näistä kolmesta
lentokoneesta jotka olivat mukana tällä pommituslennolla. Hän kirjoitti
pommin saaneen aikaan 'purppuranpunaisen tulipylvään' jonka huipulle
syntyi 'jättiläismäinen sieni' joka nosti pylvään 45.000 jalan korkuiseksi."
Alla oleva kuva on otettu Nagasakin pommin räjähtäessä. Siinä voi nähdä samanlaisen
purppuranpunaisen ilmiön.
Tästä kappaleesta me opimme että kun atomipommi räjähti, silminnäkijät näissä

kolmessa lentokoneessa havaitsivat "purppuranpunaisen tulipulvään" joka sitten antoi
tietä "jättiläismäiselle sienelle". Vaikka tässä artikkelissa ei kerrota purppuranpunaisista
auringonnousuista tai -laskuista, siinä kuitenkin yhdistetään purppuranpunainen väri
ydinräjähdykseen.
Salli meidän nyt lukea toinen artikkeli koskien tätä pommitusta.
UUTISKATSAUS: "Hiroshimaa
pommittamassa", http://library.thinkquest.org/05aug/01128/hiroshi3.htm.
"Kello 08:15, Hiroshiman aikaa, Enola Gay vapautti tämän atomipommin
nimeltään 'Little Boy' lastiruumastaan. Pommi pudotettiin täsmälleen
aikataulun mukaan, aivan kaupungin keskustan yllä ja se aloitti
putoamisensa. Sillävälin, nämä kolme konetta lensivät kauemmaksi tästä
pommista. 45 sekunnin kuluttua, 'Little Boy' räjäytettiin 0,6 kilometrin
korkeudella kaupungin yllä... Sitten maailma sulautui kirkkaan
purppuranpunaiseen leimahdukseen."
UUTISKATSAUS: "Silminnäkijätodistus ydinpommista Nagasakin, yllä", William L.
Laurence, Atomic
Archives, http://www.atomicarchive.com/Docs/Hiroshima/Nagasaki.shtml.
"Tarkkailijat lentokoneemme peräosassa näkivät suuren tulipallon nousevan
aivankuin maan uumenista, valtavien valkoisten sateenkaarien kera.
Seuraavaksi he näkivät jättiläismäisen purppuranpunaisen tulipylvään, 10.000
jalkaa korkean, joka nousi yhä ylemmäksi valtavalla nopeudella. Siihen
mennessä kun meidän koneemme oli vaihtanut suuntaansa, tämä
purppuranpunainen tulipylväs oli korkeuden jolla meidän koneemme lensi.
Vain noin 45 sekuntia oli kulunut. Pelokkaina me katselimme kun se nousi
yhä ylemmäksi, niinkuin meteori joka kiipeää ylös taivaalle sen sijaan että se
syöksyisi alas, tullen yhä elävämmäksi samalla kun se kiipesi yhä
korkeammalle valkoisten pilvien läpi. Se ei ollut enää savua tai tomua, tai
edes tulinen pilvi. Se oli elävä entiteetti, uusi elollinen laji, joka oli syntynyt
aivan meidän epäuskoisten silmiemme edessä."
Lue erään konekiväärimiehen selostus.
UUTISKATSAUS: "Hiroshima ja Nagasaki", About: 20th Century,
History, http://history1900s.about.com/.
"Kersantti George Caron, konekiväärimies, kuvaili näkemäänsä: 'Tämä
sienenmuotoinen pilvi itsessään oli sykähdyttävä näky, kupliva massa
purppuranpunaisen harmaata savua ja sinä pystyit näkemään että sillä oli
punainen ydin siinä ja kaiki paloi sisällä... Se näytti aivankuin laava tai
siirappi olisi peittänyt koko kaupungin...'"
Nyt, salli meidän tutkia erästä selontekoa koskien tätä atomipommin räjähdystä
Nagasakissa.
UUTISKATSAUS: "Nagasakin painajainen", Art for a Change, http://www.art-for-a-

change.com/Atomic/atomic.htm.
"Ne jotka jäivät eloon näistä räjähdyksistä tulivat tunnetuiksi nimellä
'hibakusha' (Atom Bomb Survivors). Viikkoja räjähdysten jälkeen, jopa ne
jotka selvisivät vahingoittumattomina alkoivat kärsiä hirvittävästä
vitsauksesta. Ne jotka altistuivat säteilylle menettivät hiuksensa ja
vaaleanpunaisia täpliä ilmaantui iholle. Pahoinviointi, ripuli sekä
hallitsematon verenvuoto edelsivät kuolemaa. Siihen aikaan japanilaiset eivät
ymmärtäneet että he kuolivat säteilysairauteen..."
Huomioi että monet saivat purppuranpunaisia täpliä iholleen.
Tämä seuraava selonteko paljastaa mitä tutkijat näkivät varhaisten ydinkokeiden aikana
Alamogordossa, Uudessa Meksikossa, 16.7.1945.
UUTISKATSAUS: "Hiroshiman ja Nagasakin pommien valmistamisen kronologia",
Nuclear Files, http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclearweapons/history/pre-cold-war/hiroshima-nagasaki/decision-drop-bombchronology.htm.
"Trinity Test, plutoniumin räjäyttävä laite, suoritetaan kello 05:29:45
paikallista aikaa Alamogordossa, Uudessa Meksikossa. Se on maailman
ensimmäinen ydinräjäytys. Tämä laite on voimakuudeltaan 19 kilotonnia,
mikä vastaa 19.000 tonnia TNT:tä. J. Robert Oppenheimer muistelee erästä
kohtaa Bhagavad Gitassa, hindujen pyhässä kirjassa jossa sanotaan: 'Minusta
on tullut kuolema, maailmojen tuhoaja.' Prikaatinkenraali T.F. Farrell
kuvailee räjähdystä tähän tapaan: 'Näitä vaikutuksia voitaisiin hyvin kutsua
termillä uskomaton, upea, loistelias, kaunis, tyrmistyttävä, sekä hirvittävä.
Valovaikutukset ovat sanoinkuvaamattomia. Koko maa kylpi polttavassa
valossa joka oli monta kertaa keskipäivän aurinkoa kirkkaampi. Se oli
kultaista, purppuraa, violettia, harmaata ja sinistä. Se valaisi läheisen
vuoriston jokaisen huipun, railon sekä harjanteen selkeydellä ja kauneudella
jota ei voi kuvailla vaan joka täytyy nähdä omin silmin jotta sen voisi
uudestaan kuvitella mielessään..." [Hindujen pyhissä kirjoituksissa mainitaan
Vimanat (lentävät koneet) sekä ase joka muistuttaa atomipommia, joten
tällaisia korkean teknologian laitteita on ollut olemassa kaukaisessa
menneisyydessä. Mohenjo-Daro mahdollisesti tuhoutui muinaisessa
ydinsodassa. Suom. huom.]
Tässä seuraavassa tarinassa muistellaan erään silminnäkijän kertomusta, joka seisoi
maan pinnalla pommin räjähtäessä. Hän oli riittävän kaukana räjähdyspaikasta niin että
vältti välittömän kuoleman.
UUTISKATSAUS: "Yhteiset unelmat",
7.2.2005, http://www.commondreams.org/headlines05/0807-02.htm.
"Association Pressin haastattelussa, Hashida muistaa kuulleensa kovan
metallisen melun sekä nähneensä punaisen, sinisen, purppuranpunaisen sekä
keltaisen valon aaltoja. Hän sanoi menettäneensä tajuntansa ja heränneensä
tehtaan raunioiden keskellä jossa hän oli valmistanut torpedoja joita oli

käytetty hyökkäyksessä Pearl Harboriin."
Taas kerran, me näemme purppuranpunaisen värin joka yhdistetään ydinräjähdykseen.
Kuitenkin, silminnäkijän sanat vastaavat meidän ymmärrystämme. Vaikka ainoastaan
pylvään huipun sanottiin olevan purppuranpunainen, tässä toisessa raportissa sanottiin
että "maailma sulautui kirkkaan purppuranpunaiseen liekkiin". Saako ydinsäteily -erityisesti uraanin säteily -- aikaan purppuranpunaisen värin? Onko tämä tieteellisesti
mahdollista? Salli meidän nyt katsastaa tämä taulukko.

Tässä kuvassa esitetään uraani IV:n rakenne. Huomaa että se on purppuranpunainen.
Me löydämme seuraavanlaista informaatiota.
"Synonyymejä:
•
•
•
•

Uraani (III) fluoridi
Uraani fluoridi
Uraani trifluoridi
Väriltään musta tai purppuranpunaisen ja mustan kirjava."

Kuten sinä voit nähdä, tässä kuvassa on myrskyinen yötaivas joka on
väriltään mustan purppura. Tällaisista taivaista on tulossa yhä tavallisempi
näky kaikkialla maailmassa, mukaanlukien Pohjois-Amerikka. Kuitenkin,
onko olemassa todisteita että Irakissa ja Afganistanissa käytetty uraani yltäisi
näin kauas? Jotta saisimme vastauksen tähän kysymykseen, meidän täytyy
palata alkuperäiseen artikkeliimme.

"Tuhansia kiloja uraani-oksidia on levinnyt Irakiin ja Pohjois-Afrikkaan
vuoden 1990 jälkeen. Erästä yhdistettä, nimeltään köyhdytetty uraani,
käytetään lukemattomissa tavanomaisissa aseissa joita USA:n armeija on
käyttänyt Irakissa. Kun tavanomainen ammus räjähtää, köyhdytetystä
uraanista tulee hienojakoista ja tappavaa pölyä nimeltään uraanioksidi.
Pohjois-Afrikan aavikkotuulet pitävät uraanioksidin taivaalla. Köyhdytettyä
uraania sisältävien ammusten räjäyttäminen oli täten lyhytnäköistä, katastrofi
sekä kaikkein pahin rikos ihmiskuntaa vastaan, ja se tulee vainoamaan
Yhdysvaltoja vuosikymmeniä tai vuosisatoja."
"Tiedemiehet arvioivat että Irakissa on tänään 400.000 kertaa enemmän
köyhdytetyn uraanin partikkeleita kuin mitä Japanissa oli Toisen
maailmansodan päättyessä. Prosenttiosuus kasvaa exponentiaalisesti sitä
mukaa kun yhä enemmän köyhdytettyä uraania sisältäviä tavanomaisia
ammuksia räjäytetään. Tämä 'arvoituksellinen' Persianlahden sodan
syndrooma viimeisten 15 vuoden aikana joka on sairastuttanut sekä
surmannut tuhansia armeijan työntekijöitä sekä irakilaisia on pohjimmiltaan
köyhdytetyn uraanin aiheuttama."
Nyt, on aika katsastaa kuinka tämä köyhdytetty uraani matkaa Lähi-idästä ja PohjoisAfrikasta.
"Jos purppuranpunaiset auringonnousut ja -laskut ovat uraanioksidin
aiheuttamia, kuinka sitten merkittäviä määriä tätä yhdistettä on päässyt
leviämään Pohjois-Amerikkaan? Heinäkuun 2005 lopulla suuri hiekkamyrsky
ja sitä seurannut uraanioksidia sisältänyt hiekkapilvi kerääntyi PohjoisAfrikan ylle. Myrsky laantui mutta tämä pahaenteinen pilvi jäi taivaalle.
Kuten näkymä tieteiselokuvasta, tämä ruskea pilvi kasvoi suuremmaksi kuin
koko Pohjois-Amerikka. Tämä myrkyllinen massa ei vain kulkeutunut
päämäärättä. Kuten ilmapallo huvipuistossa narun päässä, tämä synkkä pilvi
ajautui maahan jossa nämä ammukset valmistettiin -- Yhdysvaltoihin.
Pohjois-Amerikan laajat taivaat ovat nyt purppuranpunaisia koska

uraanioksidi kyllästi pilven joka sitten matkasi urheiden kotimaahan (home
of the brave)."
Alatko sinä nyt käsittää mitkä todelliset seuraukset sillä oli kun Bush hyökkäsi Irakiin
valheellisin perustein? Jos sinä et ole tietoinen siitä kuinka vakavia olivat nämä valheet
joita Bush ja Rumsfeld sepittivät oikeuttaakseen hyökkäyksen Irakiin, ole hyvä ja vietä
muutame hetki lukeaksesi nämä kaksi avain-artikkelia:
• Uutinen 1890 -- "BUSH/BLAIR JUSTIFICATION IF IRAQ INVASION: NOW

PROVEN TO BE LIES, DISTORTIONS, EXAGGERATIONS! (Part 1/2)
• Uutinen 1890b -- "BUSH/BLAIR JUSTIFICATION IF IRAQ INVASION: NOW

PROVEN TO BE LIES, DISTORTIONS, EXAGGERATIONS! (Part 2/2)
Tavallinen säämies vahvistaa että hiekkamyrskyt Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta
yltävät joskus Pohjois-Amerikkaan asti. Tämä CNN:n artikkeli vahvistaa että
heinäkuun loppupuolella, eräs valtava tomupilvi kulki Saharan autiomaasta
Yhdysvaltoihin.
UUTISKATSAUS: "Meteorologit: tomupilvi saa aikaan hätkähdyttäviä
auringonnousuja, auringonlaskuja", CNN Weather,
25.7.2005,http://www.cnn.com/2005/WEATHER/07/25/lushine/index.html.
"(CNN) -- Valtava tomupilvi on matkalla kohti Yhdysvaltoja Saharan
autiomaasta; sillä on potentiaalia luoda näyttäviä auringonnousuja ja
auringonlaskuja Floridassa. CNN:n Miles O´Brien keskusteli tästä ilmiöstä
maanantaina Jim Lushinen kanssa, joka on National Weather Servicen
asiantuntija Miamissa, Floridassa:
O´BRIEN: 'Kuinka usein sinun täytyy puhua tomupilvistä jotka
kulkevat Saharasta Floridaan?'
LUSHINE: 'Me olemme nähneet niitä noin 35 vuoden ajan
satelliittikuvissa. Eivätkä ne ole niin epätavallisia. Niitä syntyy
noin kymmenen kertaa vuodessa. Tämänkertainen on itseasiassa
melko suuri, ja me itse asiassa näemme joitakin vaikutuksia täällä
jopa tämä aamuna.'
O´BRIEN: 'Kerro meille näistä vaikutuksista.'
LUSHINE: 'Tuota, ne ovat pääasiassa optisia, ne tekevät
auringonnousuista ja auringonlaskuista hieman näyttävämpiä...'
O´BRIEN: 'Mitä tapahtuu Floridan jälkeen?'
LUSHINE: 'Pilvi häviää mutta ennen sitä se kulkeutuu hieman
kauemmaksi länteen, Joskus Teksasiin, joskus kaakkoisen
Yhdysvaltain muihin osavaltioihin...'"
Nyt, salli meidän palata tähän Tri-Vortex Technologyn artikkeliin.

"Saharan autiomaan hiekka koostuu piin kemiallisesta elementistä; siksi
auringonnousujen ja auringonlaskujen värien pitäisi olla ainoastaan keltaisen
tai vihreän asteikon keskellä. Ainoastaan kemiallinen elementti kuten uraani
voi saada taivaan hehkumaan purppuraa. Piin kemiallinen elementti ei voi
saada aikaan purppuranpunaisia auringonnousuja tai auringonlaskuja."
Missä tarkkaan ottaen nämä purppuranpunaiset auringonlaskut havaittiin vuonna 2005?
"Voimakkaan purppuranpunaisia taivaita havaittiin Seattlessa, Torontossa,
Phoenixissa, Detroitissa, Bostonissa, Tampassa ja Dallasissa, sekä kaikkialla
Pohjois-Amerikassa. Suurimpaan osaan Kaliforniaa tämä pilvi ei yltänyt."
Ottaen huomioon sen tosiasian että joukkoviestimet toistuvasti joko salaavat tai
vähättelevät köyhdytettyä uraania sisältävän pölyn myrkyllisiä vaikutuksia,
mukaanlukien se kuinka kauas tämä pöly matkaa tuulen mukana, minulla on tapana
uskoa että näinä menneenä neljänä vuotena siitä lähtien kun Liittouman joukot alkoivat
ampua köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia hyvin suuressa määrin kaikkialla
Irakissa sekä Afganistanissa, radioaktiivinen pöly on nyt leviämässä kaikkialle
maailmaan. Viimeisten kuukausien aikana, olen nähnyt artikkeleita joissa
radioaktiivista pölyä on havaittu Britanniassa ja manner-Euroopassa.
Koska me olemme päätyneet uskomaan että Illuminati on laatinut useita metodeja
joiden avulla surmata miljoonia ihmisiä, meistä ei ole vaikea uskoa että köyhdytetyn
uraanin leviäminen kaikkialle maailmaan on eräs heidän metodeistaan aloittaa tämä
prosessi surmata 2/3 maapallon väestöstä. Lue nämä lainaukset kirjasta Behold a Pale
Horse:
"...ottaa maailma haltuun taloudellisten 'äänettömien aseiden' avulla 'hiljaisen
sodankäynnin' muodossa sekä vähentää maailman taloudellista kuormitusta
turvalliselle tasolle hyväntahtoisen orjuuden ja kansanmurhan kautta." [s. 49]
Totisesti, tämä radioaktiivinen pöly tulee levittämään "hyväntahtoista kansanmurhaa"
kaikkialle maailmaan, samalla kun yhä suurempi määrä ihmisiä alkaa kuolla syöpään ja
muihin sairauksiin jotka uraani ilmassa, vedessä ja ravintoketjussa on saanut aikaan.
"Ongelma talousjärjestemän vakauttamisessa on, että on liikaa kysyntää
kahdesta syystä: 1) Liian paljon ahneutta; 2) Liian paljon ihmisiä." [s. 48]
"Ratkaisu tämän päivän ongelmiin vaatii lähestymistapaa joka on
säälimättömän vilpitön; ilman että kiinnitettäisiin huomiota uskonnollisiin,
moraalisiin tai kulttuurillisiin arvoihin." [s. 37]
"Todelliset voimamiehet jotka aina värvätään salaseuroista... Yale tunnetaan
nimellä Skull & Bones... Brotherhood of Death, joka historiallisesti tunnetaan
nimellä Illuminati... Heidät yhdistetään Saksassa Thule Societyyn jota myös
kutsutaan nimellä Brotherhood of Death... George Bush on tämän killan
jäsen... Bush ei ole Yhdysvalloille lojaali kansalainen vaan on sen sijaan
lojaali ainoastaan USA:n tuholle sekä Uuden maailmanjärjestyksen
perustamiselle. Valan mukaan jonka Bush vannoi kun hänet vihittiin Skull &
Bonesiin, vala jonka hän vannoi ottaessaan vastaan USA:n presidentin viran

ei merkitse mitään." [s. 82]
Tämä konsepti on avain jokaiselle sen ymmärtämiseksi mitä maailmassa tänä päivänä
tapahtuu. Yksikään salaseuran jäsen -- kuuluu hän sitten Skull & Bonesiin tai
vapaamuurareihin -- ei ole patriootti sillä hän on vannonut uskollisuutta globalistiselle
päämäärälle joka tunnetaan nimellä Uusi maailmanjärjestys. Sinun täytyy ymmärtää
tämä, jotta voisit ymmärtää Presidentti Bushin monet toimet ja lausunnot.
"Ainoa vaihtoehto joka maapallon johtavalle eliitille jäi olisi lisätä
kuolleisuutta... hyvin lyhyttä mutta tuhoisaa sotaa jossa käytettäisiin
ydinaseita valittua väestökeskittymää vastaan harkittiin, ja kertoakseni sinulle
totuuden, sitä ei heti suoralta kädeltä hylätty." [s. 167]
Minä uskon että Bill Cooperin tieto sekä pääsy Illuminaatin asiakirjoihin ei yltänyt
aivan korkeimmalle tasolle, sillä minä uskon että tämä ydinaseilla suoritettava isku jota
Illuminati harkitsi toteutettiin käyttämällä köyhdytettyä uraania tiettyjä "eiintegroituneita" valtioita vastaan kaikkialla Lähi-idässä, pääasiassa islamilaisia valtioita
vastaan. [Kun David Bay on monissa artikkeleissaan kertonut että Kolmas
maailmansota kestää 13 viikkoa, hänen arvionsa perustui Bill Cooperin antamiin
tietoihin. Nyt hän sanoo että Bill Cooper ei todellisuudessa tiedäkään aivan kaikkea.
Joten, tämä 13 viikkoa kestävä Kolmas maailmansota ei välttämättä pidä paikkaansa.
Suom. huom.]
Juuri nyt, me näemme kun tämä uraania sisältävä pöly leviää kaikkialle maailmaan -jossain määrin. Kuitenkaan, älä unohda sitä todellisuutta että islamilaiset "eiintegroituneet" valtiot kaikkialla Lähi-idässä ovat tämän "hyväntahtoisen
kansanmurhan" kohteena.
Tämä seuraava lainaus kertoo meille kuinka tehokkaasti D.U. -myrkytys voi surmata
juuri ne ihmiset jotka Illuminati haluaa eliminoida. Kuuntele:
"Vähentääksesi populaatiota nopeasti... sinun täytyy panna kaikki
miespuoliset tappamaan suuri määrä hedelmällisessä iässä olevia naisia." [s.
171]
Milloin tahansa kun sinä kuulet että irakilaisten täytyy ottaa suuremmassa määrin
vastuu omasta turvallisuudestaan poliisia ja armeijaa kehittämällä, sinun täytyy
ymmärtää että se mitä tapahtuu on se että miehiä viedään taistelemaan. Aina kun sinä
kuulet itsemurha-pommituksista, sinä tiedät että sekä miehiä että naisia kuolee; ja
köyhdytetty uraani iskee raskaana oleviin naisiin erityisen raskaasti, sillä vesi ja
ravintoketju ovat myrkytettyjä. [Minusta on naurettavaa että David Bay pitää edes
mahdollisena sitä että miehet alkaisivat surmata suuressa määrin hedelmällisessä iässä
olevia naisia. Irakin itsemurha-iskuissa melkein kaikki uhrit ovat aina miehiä ja
sitäpaitsi tämän artikkelin julkaisemisen jälkeen iskut ovat vähentyneet. Suom. huom.]
Nyt, ihastele tätä kuvaa nimeltään "Ydintalvi". Laskeuma on purppuranpunainen.

Kerrotaanko meille jotakin meidän kollektiivisesta (=yhteisestä) tulevaisuudestamme.
Muista että Illuminati rakastaa esitellä voimiaan. Ole hyvä ja käytä hetki lukeaksesi
seuraavat artikkelit:
• Uutinen 2104 -- "STARTLING REVALATION: NOW WE KNOW WHY THE

ILLUMINATI 'TELEGRAPHS THEIR PUNCHES': FEMA´S THREE
PREDICTIONS, IN MOVIES, AND TV SHOWS, DEPICTING THE VERY
DISASTER WHICH THEY PLAN."
• Uutinen 2076 -- "SOMBER SIGNS: NATURAL OCCURENCES NOW

PARALLEL RECENT DISASTER MOVIES."

Tämä informaatio taustalla, osoittaako Illuminati mahtiaan Princen laulun Purple
Rain kautta?
Tämä lyriikka vaikuttaa niin untuvaiselta ja hempeältä että se melkien vaatii
suhtautumaan itseensä pelkällä olankohautuksella.
Kuitenkin, sinun täytyy ymmärtää että hän laulaa tytöstä jonka kanssa häneltä meni
välit poikki ilman syytä. Tämä mielessäsi, kuuntele osa tätä lyriikkaa:
"Minulla ei ollut koskaan tarkoitus aiheuttaa sinulle

minkäänlaista surua,
Minun ei ollut koskaan tarkoitus aiheuttaa sinulle
minkäänlaista kipua,
Minä vain halusin nähdä sinun nauravan..."
"En koskaan halunnut olla sinun viikonloppurakastajasi,
Minä vain halusin olla jonkinlainen ystävä.
Baby, minä en koskaan voisi ryöstää sinua joltakulta toiselta,
On sellainen häpeä että meidän ystävyytemme täytyy loppua."
"Minä vain halusin nähdä sinut purppuranpunaiseen sateeseen
hautautuneena,
Mutta sinä et tunnu muuttavan mieltäsi,
Minä luulen että sinun olisi parempi sulkea se,
Ja antaa minun ohjata sinut purppuranpunaiseen sateeseen."
"I never meant 2 cause u any sorrow
I never meant 2 cause u any pain
I only wanted 2 one time see u laughing..."
"I never wanted 2 be your weekend lover
I only wanted 2 be some kind of friend
Baby I could never steal u from another
It's such a shame our friendship had 2 end"
"I only wanted 2 see u underneath the purple rain."
"But u can't seem 2 make up your mind
I think u better close it
And let me guide u 2 the purple rain..."
Jos purppuranpunainen sade tarkoittaa radioaktiivista laskeumaa, silloin Prince toivoo
kuolemaa entiselle rakastetulleen.
Loppua kohti mentäessä, Prince laulaa jotakin hyvin arvoituksellista, pyytäen kuulijoita
nostamaan kätensä mikäli he ymmärtävät mitä hän tarkoittaa:
"If you know what I'm singing about up here,
C'mon raise your hand,
Purple rain, Purple rain..."
On vielä yksi mielenkiintoinen "yhteensattuma" josta raportoida sinulle. Pohdi tätä
kaikkein mielenkiintoisinta faktaa koskien Princen albumin ilmestymispäivää.

• Princen albumi "Purple Rain" julkaistiin 6.8.1984.
• Atomipommi pudotettiin Hiroshimaan 6.8.1945, eli tasan 39 vuotta aiemmin.
Köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia on räjäytelty päivittäin 20.3.2003 lähtien.
Jotkut arvioivat että räjäytettyjen D.U. -ammusten määrä oli yli 2.000.000 kiloa
(alkuvuoteen 2007 mennessä). Cutting Edge on pitkään uskonut että todellinen syy
miksi Bush/Rumsfeld myöntyivät lähettämään vain puolet Pentagonin pyytämistä
sotilasista oli että tämä sota käytiin ainoastaan siksi että köyhdytettyä uraania saataisiin
levitettyä kaikkialle Lähi-itään. [Kun David Bay sanoo että "Cutting Edge sanoo sitä ja
tätä", hän tarkoittaa että ne ovat hänen omia mielipiteitään jotka hän esittää että ne
olisivat ikäänkuin koko ministeriön yhteinen kanta. Äijä on täynnä itseään. Suom.
huom.]
Nyt, ilmeisesti koko maailma hengittää ainakin jossain määrin tätä radioaktiivista
pölyä.
Ja, tietysti, Illuminati voi puhdistaa itsensä tästä saasteesta sähkömagneettisilla
aalloilla. [David Bay sanoi aiemmin että Irakia ei voida mitenkään pihdistaa
köyhdytetystä uraanista; nyt hän väittää että skalaari-teknologia pystyy siihen. Suom.
huom.]
Purppuranpunainen sade, Purppuranpunaiset auringonlaskut sekä Purppuranpunaiset
pilvet näyttävät kaikki olevan osa ihmiskunnan välitöntä tulevaisuutta.
Me uskomme että näyttämö on asetettu Ilmestyskirjan tuomioiden täyttymiselle.

Toinen sinetti:
"Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan:
'Tule!' Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle
annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan;
ja hänelle annettiin suuri miekka." [Joh. Ilm. 6:3-4]
Me uskomme että uraanimyrkytys on aivan ehdottomasti eräs "suuri miekka" ja että se
ympäröi koko planeetan, juuri nyt.
Neljäs sinetti:
"Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon
äänen sanovan: 'Tule!' 8. Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen
selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja
heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa
miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta."[Joh. Ilm. 6:7-8]
Jos maailma seisoo niin lähellä Kolmannen maailmansodan jyrkännettä kuin mitä me
uskomme, meidän pitäisi kyetä näkemään joidenkin tuomioiden muodostuvan
taivaanrannalle! Me uskomme että tämä Purppuranpunainen taivas on juuri tällainen
ilmiö.
--------------------------------Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi
rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa
sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi.
Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi
keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja
olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset
ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle,
saaden aikaan ikuisen muutoksen.
Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta
olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy
välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle
välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee
aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.
Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet
tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat
ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa
kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti
uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä.
Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse
käpälöimään sinua hengellisesti.
Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä
varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.
Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille
osoitteeseen:
Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156
Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.
Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 2191
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