lauantai 25. maaliskuuta 2017
Trumpin pahat hedelmät osoitettuna uutisista ja James Keyn videoista
Tässä Trump-uutisia kera videoiden James Key'n sivulta https://brojamesglorytogodvideos.tumblr.com/post/153783737996/strawberry-fields-the-Donald, jotka
osoittavat presidentti Donald Trumpin petomaisuuteen, valheellisuuteen ja pahoihin
hedelmiin. Suomennus: Olli R.
Kotisivuosoite: http://www.brotherjameskey.com/
---------------------------

Mestaritoimittaja Carl Bernstein sanoo, että
itsevaltainen Trump tykkää toimia
faktavapaassa ympäristössä
Dec 12th, 2016
LUOJAN KIITOS, ETTÄ JOTKUT TOIMITTAJAT VIELÄ VÄLITTÄVÄT TOTUUDESTA
ORWELLILAISESSA TRUMP-MAAILMASSA JOHON KUULUVAT VALHEET:
Watergate -toimittaja Carl Bernstein sanoo, että vastavalittu presidentti Donald Trump ”elää ja viihtyy
tosiasioita karttelevassa ympäristössä.”
Bernstein'in raportointi Bob Woodward'in kanssa Washington Post'issa 1970-luvulla paljasti Watergateskandaalin mikä lopulta johti entisen presidentin Richard Nixon'in eroamiseen.
Bernstein sanoi esiintymisessään CNN-kanavan ”Reliable Sources (Luotettavat lähteet)”-ohjelmassa
sunnuntaina että, ”Ei kukaan presidentti, mukaan lukien Richard Nixon, ole ollut niin todellisuudesta
tietämätön ja tosiasioita halveksuva kuin mitä tämä vastavalittu presidentti on.” Hän sanoo, ”sillä on
jotain tekemistä kasvavan tunteen kanssa ITSEVALTAISUUDESTA, jota hän ja hänen presidenttiytensä
heijastelevat.”
http://bigstory.ap.org/article/f374e66033aa4f4787e940df62ba52cb/carl-bernstein-trump-thrives-factfree-environment
Antikristus Trump.. https://www.youtube.com/watch?v=Hgm5q1iO-R0 (12.11.2016)

Trump valitsee työministeriksi henkilön, joka
murskaa työntekijän edut
Dec 9th, 2016
Vastavalittu presidentti Donald Trump on ilmoittanut valinnastaan johtamaan työministeriötä: Andy
Puzder, elitisti, joka vastustaa työntekijän etuisuuksia.

Puzder'in valinta osoittaa, että Trump, huolimatta siitä, että hän vakuutti monia työväenluokkaan
kuuluvia amerikkalaisia äänestämään häntä, tulee hyödyntämään presidentin valtuuksiaan karsiakseen
etuisuuksia työväestöltä.
Puzder vastustaa voimakkaasti pyrkimyksiä pitää liikeyrityksiä vastuullisina työvoimarikkomuksista. Hän
haluaa lisäksi pitää minimipalkan köyhyystasolla.
Puzder on myös vastaan palkallista sairauslomaa työntekijöille – ja Puzder vastustaa sääntöjä, jotka
määräävät ylityökorvauksia työväestölle.
Antikristus Trump.. https://www.youtube.com/watch?v=Hgm5q1iO-R0 (12.11.2016)

Trump sanoo, että Filippiinien
huumeriippuvaisten teurastaja on ”oikealla
tiellä ratkaistakseen ongelman”
Dec 3rd, 2016
The Times of Israel raportoi, ”Trump sanoo, että Filippiinit taistelee huumeita vastaan 'oikealla tavalla':
Duterte” http://www.timesofisrael.com/trump-says-philippines-fighting-drugs-the-right-way-duterte/
Donald Trump toivotti menestystä presidentti Duterte'lle Filippiinien tehoiskukampanjassa, jossa 4,800
ihmistä on TAPETTU kesäkuusta lähtien. Uusi Filippiinien presidentti lupaa TAPPAA HUUMEEPÄILLYT, ja astuttuaan virkaansa, hän on kehottanut poliisia ja jopa siviileitä TAPPAMAAN
HUUMEIDEN KÄYTTÄJIÄ.
Duterte kertoi mielellään teurastavansa kolme miljoonaa huumeriippuvaista, ja hän on verrannut
kampanjaansa natsijohtaja Adolf Hitlerin pyrkimyksiin tuhota juutalaiset Euroopassa.
Tämä on ”sellaista” menestystä, jota maailma voi odottaa tulevalta presidentiltä, Donald Trumpilta.
Huumeet ovat ongelma, ja Filippiinit ratkaisee ongelmaa kehottamalla jopa siviileitä TAPPAMAAN
huumeiden käyttäjiä, verilöyly, jonka muu maailma on tuominnut. Mutta ei Donald Trump.
VIDEO: ”Antichrist Trump Is Being Welcomed in 2017 as Messiah, the Savior”

666 pedonluku-profetia toteutumassa! Antikristus Donald
Trumpin merkki!
https://www.youtube.com/watch?v=Ackju1IGcEI (16.2.2017)
Donald Trumpin numero on 666, ja hänen lukunsa juuret löydetään Mysteeri-Babylonin uskonnosta.
Pedon merkkiä ja hänen nimensä lukua mainostetaan Väärän Profeetan toimesta. Ja luku 666
kytkeytyy Jerusalemin temppelin jälleenrakentamiseen – ja Antikristuksen epäpyhään liittoon Israelin
kanssa.

Antikristus Trump, paha murhaaja, joka määrää lennokki-iskuja

tappamaan siviilejä & lapsia
https://www.youtube.com/watch?v=jCy3XwZ3BFI (16.3.2017)
Antikristus Trump on antanut vapaat kädet armeijalleen & CIA'lle suorittamaan lennokki-iskuja
riippumatta viattomista siviileistä. Hirviö Valkoisessa Talossa on näyttänyt asevoimilleen vihreää valoa
tappamaan naisia ja lapsia, imeväisiä ja taaperoita, ilman rajoituksia – kun ne käyvät monia sotiaan
Lähi-idässä.

Antikristus Trumpin vuoden 2017 virkaanastujaiset
vallankahvaan & Israelia koskeva kovenanttiprofetia
https://www.youtube.com/watch?v=FOQ6A_SLu_I (21.1.2017)
Donald Trumpin virkaanastujaiset aloittaa hänen Antikristus-kiipeämisen maailmanvaltaan, ja hän
lähettää vävynsä Jared Kushner'in tekemään liiton (covenant) Israelin kanssa, mikä viestittää
viimeisten päivien alkamisesta.

Antikristus Trump: Yhdysvaltojen täytyy kehittää pommeja &
asevoimia vuoden 2017 ydinsotaa varten
https://www.youtube.com/watch?v=QyxeXCx5wQg (24.12.2016)
Antikristus Trump aikoo kasvattaa USA:n ydinasearsenaalia yli sen, mikä on jo jumalaton hirviö.
Yhdysvalloilla on tällä hetkellä ydinasekapasiteetti käynnistää täydellinen tuho maaplaneetalla, ja
Trump haluaa laajentaa sitä.

Virkaanastujaisten jälkeen, Antikristus Trump panee esteitä
vapaalle lehdistölle!
https://www.youtube.com/watch?v=cFBcGADYtKk (24.2.2017)
Donald Trump on määrännyt Valkoisen Talon käskyläisensä läimäyttämään oven vapaan lehdistön
kasvoille. Epäsuotuisa uutisointi leimataan ”valeuutisiksi” kun Trumpin hallinto ajaa strategiaansa
saattamaan huonoon valoon arvostelijansa.

Paljastettu! Palomies Mark Taylor'in antikristuksen hengessä
julistettu väärä profetia Trumpista
https://www.youtube.com/watch?v=tupGh0gwWcg (6.2.2017)
Mark Taylor'in pateettinen valehteleva henki on johdattamassa sieluja ikuiseen helvettiin ja Antikristuspeto Donald Trumpin palvontaan. Ns. palomiehen profetia vastaanotetaan ja uskotaan niiden ihmisten
toimesta, jotka kutsuvat itseään kristityiksi lavealla tiellä ikuiseen helvetin tuleen.

Kristityt vastustavat lujasti Antikristus Trumpia! – Danielin
profetia (Dan. 11:32)
https://www.youtube.com/watch?v=gYw3jzNZiQI (25.2.2017)
Antikristus Donald Trump on käynnistämässä sodan jokaista vastaan, joka vastustaa häntä, ja soveltaa
HAJOTTAMISEN JA HALLITSEMISEN strategiaa. Raamattu ennustaa, että ihmiset, jotka tuntevat
Jumalansa, tulevat vastustamaan häntä lujasti. Jumala kehottaa!

Lopuksi haluan mainostaa James Key'n uusinta videota
sivuillaan. Kirjoitin eilen blogini vieraskirjaan seuraavaa:
Päivämäärä: 24/03/2017, 23:54:19
Nimi: Olli
Sijoitus: 1810
Onpa hieno video James Key'lta jälleen kerran. Selittää miten Trumpissa on sekä muinaisten
roomalaisten että assyrialaisten DNA'ta. Assyrialaiset tulivat Saksan vanhimpaan kaupunkiin Trier'iin,
jonka roomalaiset myöhemmin valloittivat ja pitivät eräänlaisena keskuksena. Trumpin sukujuuret ovat
vain 87 mailin päässä tästä kaupungista paikassa nimeltä Kallstadt. Haloo! Valtaosa amerikkalaisista
kristityistä on aivan sekaisin, kun kumartavat Trumpia! Myöskin Suomen karismaattiset
helluntailaiset!
Trump on sekä roomalainen että assyrialainen
http://aijaa.com/E9l6oD
Antichrist Donald Trump the Assyrian, and the Great Falling Away
https://www.youtube.com/watch?v=atcpFOR8HHE (23.3.2017)
-------------------------------

Ja vielä yksi NWO-paljastus Donald ja Melania Trumpista.
He ovat Illuminatin talutusnuorassa.
Denverin lentokentän seinämaalaus vuoden 1994 tienoilta, jossa näkyisi olevan ainakin
pari tunnettua henkilöä ja koskettaen juuri tätä aikaa.
https://m.youtube.com/watch?v=3KSYSFxDbZ4 (21.3.2017)
Donald & Melania Trump Prophecy in Nasty DIA Mural
https://www.youtube.com/watch?v=FWZbIEPi2QM (11.11.2016)
------------------------------------

Erinomainen video, joka todistaa Donald Trumpin
vapaamuurariyhteyksistä.

Is Trump a Freemason? Trump Tower 666 - Temple of Baal
https://www.youtube.com/watch?v=m-F3FOkZsog (24.2.2017)
Julkaistu 24.2.2017
Is Donald Trump a Freemason? Why does Trump Tower have 666 built into its architecture? This EXPLOSIVE
video visits the hidden mystery of Trump Tower and looks into Trump's involvement in the dark arts. It will also
visit Trump's interest with mysticism and mythical gods. This video will offer evidence of Trump's Freemasonry
connection. If you have wondered if Donald J. Trump is involved in secret orders, the evidence presented in this
disclosure, will answer those questions. It will also explain the origins of Baal worship and freemasonry
symbolism.
The website with this information is: http://watchmanscry.com/?p=6550
Thank you for subscribing.
There are a few out there who are taking this intellectual information and publishing it as their own. Watchman's
Cry is the original source of the discovery of 666 in Trump Tower. Youtubers please cite this source if you are
going to talk about it. http://watchmanscry.com
Thank you,
Nathan Leal - Watchman's Cry
Lähettänyt Olli-R klo 16.25

