Amerikan ”Demoniloukut (Demon Traps)” – Takuulla paljastavia
merkkejä lähestyvästä ajan lopusta
Alaotsikko: ”Demoniloukku” on mitä voimakkain saatanallinen väline jota noita voi käyttää
saavuttaakseen hänen (his/her) erityiset tavoitteensa. Aito demoniloukku käytettynä asianmukaisesti,
tosiaankin tuo demonin meidän ulottuvuuteemme. Tiesitkö että sinä käsittelet demoniloukkuja
päivittäin elämässäsi?
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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Seminaarissa 2, "America Determines Flow of History" (Amerikka määrää historian kulun, -http://cuttingedge.org/detail.cfm?ID=6), me näytämme sinulle kuinka Yhdysvaltain kaksi Suurta Sinettiä, jotka
molemmat ovat printattuina meidän Yhden Dollarin Seteliemme takapuolella, ovat voimakkaita okkulttisia
symboleita. Itse asiassa, nämä kaksi sinettiä sisältävät kolme heksagrammia, joista kukin ympäröidään kehällä.
Siten, nämä sinetit ovat yksinkertaisesti ”Demoniloukkuja”. ”Demoniloukku” on mitä voimakkain saatanallinen
väline jota noita voi käyttää hyväksi saavuttaakseen tietyt päämääränsä. Todellinen demoniloukku käytettynä
asianmukaisella tavalla, todellakin tuo demonin meidän maailmaamme.
Sinä voit nähdä seuraavassa kuinka ’Demoniloukku (Demon Trap)’ muodostetaan Yhden Dollarin Setelin
takapuolelle:


Hidden Demon Traps In Seal #1 (Kätketyt Demoniloukut Sinetissä #1), -http://www.cuttingedge.org/pages/seminar2/SEAL4.htm.



Hidden Demon Traps In Seal #2 (Kätketyt Demoniloukut Sinetissä #2), -http://www.cuttingedge.org/pages/seminar2/SEAL5.htm.

Tässä kohtaa, meidän täytyy informoida sinua kuinka noidat harjoittavat valtaansa heidän okkultismin
harjoittamisensa avulla. ”Noitien täytyy noudattaa tiettyjä noituuden lakeja, saadakseen noitavoiman
työskentelemään heidän hyväksensä…noidan voima tulee esille ainoastaan demonisten kontaktien ja
tottelevaisuuden kautta. Noita…ei voi saada itse mitään tapahtumaan – se on tiukasti sidottu demonin
jatkotoimenpiteisiin. Jos jokainen menettely tehdään kunnolla, demonin täytyy totella mitä tahansa käskyä tai
loitsua jonka noita antaa…Noidalle loihtiakseen demonin – ja minä tarkoitan todellista demonia ollen kutsuttuna
meidän tajuntamme asteelle – noidan täytyy ensiksi piirtää maaperään ympyrä jonka säde on yhdeksän jalkaa (1
jalka = n. 30 cm).” Aidon noidan täytyy varmistaa että hänen ympyränsä on tarkalleen yhdeksän jalkaa säteeltään.
Nyt noita piirtää heksagrammin, kuusisivuisen tähden, tämän ympyrän sisäpuolelle. Tämä heksagrammi näyttää
hyvin paljon samanlaiselta kuin juutalaisten Daavidin Tähti, joka on yksinkertaisesti kaksi tasasivuista kolmiota
toisiinsa kietoutuneena, yhden kärjen osoittaessa suoraan ylös ja toisen kolmion kärjen osoittaessa suoraan alas.
Kuitenkin, saatanan jäljitelty heksagrammi ei kiedo yhteen sen kahta kolmiota; yksi kolmio yksinkertaisesti
asetetaan toisen kolmion päälle.

Nyt, menkäämme takaisin demoniloukun varsinaiseen käyttöön. Kun noita lausuu asianmukaiset loitsunsa,
demonin täytyy ilmestyä meidän ulottuvuuteemme ja sen täytyy suorittaa mitä tahansa noita haluaa (käskee) sen
tekevän. Kuitenkin, demoni sillä tavalla kutsuttuna paikalle, on vihainen ja kapinallinen, joka ei halua totella
noidan käskyjä. Sen täytyy käyttää yliluonnollista voimaansa kun noita ohjeistaa sitä; kuitenkin, ympyrän rajaviiva
muodostaa suojaavan aitauksen noidalle, koska, jos demoni voisi joskus karata kehästä, se hyökkäisi ja tappaisi
noidan. Sen tähden, noita kantaa suurta huolta varmistaessaan, ettei mikään ympyrän ulkoraja ole sotkettu tai auki.
Demonin yliluonnollinen voima kirjaimellisesti pidetään kurissa kehän sisäpuolella ja kanavoidaan tämän
demoniloukun avulla. Kuten me pohdimme aikaisemmin, Raamattu opettaa että Jumala ja saatana taistelevat
yliluonnollisella alueella kontrolloidakseen sekä ihmisiä että kansakuntia. Lisäksi, Raamattu opettaa että Jumala on
nimittänyt Hänen mahtavimman enkelinsä, Mikaelin, olemaan Israelin suojelusenkeli; siksi, on loogista että
saatana, myös, määrää hänen voimakkaimpien demoniensa tehtäväksi olla vastuussa maailman voimakkaimpien
kansakuntien suhteiden ohjauksesta minä tahansa tiettynä ajanjaksona. Me olemme osoittaneet että, lähtien 1700luvun puolesta välistä, okkulttisten yhteisöjen henkioppaat kertoivat avainjohtajille että vasta esiin tulleesta
Pohjois-Amerikasta oli tarkoitus tehdä voimakas kansakunta; sen vuoksi, jokaisen ponnistuksen oli määrä opastaa
Pohjois-Amerikkaa okkultismin poluille.
Tämä saatanallinen yritys siten asetti näyttämön mitä syvällisemmälle taistelulle Amerikan sielusta saatanan ja
Jumalan välillä. Alussa, Jumalan vaikutusvalta ohjasi Amerikkaa suuresti ja vaikuttavilla tavoilla. Useita herätyksiä
1800-luvulla ja 1900-luvun alussa pyyhkäisi tämän kansakunnan yli, ja Amerikan vaikutusvalta läpi koko
maailman sen monien lähetyssaarnaajien kautta oli syvällistä. Kuitenkin, koko tämän ajanjakson aikana, saatana oli
kylvänyt siemeniä hävitystä varten, odottaen vain että Jumala vetäisi pois Hänen pidättävän voimansa kuten Hän
oli profetoinut että Hän tekisi niin juuri ennen aikakauden loppua. Läpi koko 20. vuosisadan, tämä vuosisata
näyttää olleen vetämässä pois Hänen pidättävää voimaansa, koska tämä vuosisata on ollut väkivaltaisinta, verisintä,
ja stressaavinta aikaa ihmisen historiassa. Ihmiset maailmanlaajuisesti samoin ovat olleet kaikkein
väkivaltaisimpia, verenhimoisimpia, ja jumalattomimpia historiallisesti.
Tosiaankin lähtien vuodesta 1948, jolloin Amerikka osoitti tehokkuutta johtaessaan kamppailua perustaa uudelleen
Israel kansakuntana, Jumala on nähtävästi vetänyt pois Hänen vaikutustaan. Tästä vuodesta lähtien, Amerikka on
johdonmukaisesti ja dramaattisesti kulkenut pois Jumalan periaatteista ja käskyistä sekä siirtynyt saatanaa kohden.
Me olemme kuluttaneet paljon aikaa menneenä vuotena merkitsemällä muistiin kaikkia mahdollisia syitä miksi
Amerikka on kulkenut tätä reittiä, ja me yhä lujasti uskomme kaikkeen tuohon mitä me olemme sanoneet.
Kuitenkin, me luulemme että on täysin mahdollista että ”Demoniloukut” Yhdysvaltain kahdessa Suuressa Sinetissä
ovat näytelleet hyvin merkittävää osaa tässä dramaattisessa muutoksessa koskien tämän maan suuntaa. Noidat jotka
ovat johtaneet tämän maan salaseuroja, ts., vapaamuurariutta, ruusuristiläisiä, ja Illuminatia, ovat todellakin olleet
johdonmukaisia käyttäessään näitä kansallisia ”Demoniloukkuja” taikoakseen esiin voimakkaita demoneja. Ja,
käsitä, että nämä ovat todellisia saatanallisia demoneita. Koska niitä ollaan kutsumassa esiin Amerikan
Yhdysvaltojen kansallisen entiteetin nimissä, me voimme olla vakuuttuneita siitä että ne ovat kaikkein
voimakkaimpia demoneita mitä olla saattaa. Ja, muista, että noidilla jotka käyttävät tätä ”Demoniloukku” välinettä, on ollut 216 vuotta aikaa johdonmukaisesti kutsua näitä voimakkaita demoneita esiin nimenomaista
tarkoitusta varten muuttamaan tämän maan arvoja.
Lisäksi, koska suunnitelmana on siirtää Amerikka kohti saatanaa, meidän pitäisi odottaa että hyökkäys tulisi
olemaan ensisijaisesti asenteellinen kohdistuen luonteeseemme. Meidän pitäisi odottaa että saatana hyökkäisi
tämän maan perusarvoja vastaan. Tässä kohtaa, olisi hyödyllistä jos me tutkisimme Helvetin pääruhtinaskuntia,
kuten opetetaan satanistille, koska sellainen opiskelu heittää suuren valon tämän käsillä olevan aiheen päälle. Me
ammennamme aineistomme Doc Marqueen kirjasta, ”Secrets Of The Illuminati (Illuminatin salaisuudet)”.
Marquee toteaa että saatana on organisoinut Helvetin seitsemään pääalueeseen. Me pidämme erittäin
mielenkiintoisena sitä että saatana valitsi luvun 7 hänen järjestelyluvukseen, koska me tiedämme että Jumala pitää
seiskaa Hänen täydellisyyden lukunaan.
Kun me listaamme nämä pääruhtinaskunnat, sinä ymmärrät että saatana on suunnitellut siirtävänsä miehiä ja naisia
hänen arvomaailmansa suuntaan. Me tulemme myös paljastamaan kunkin demonin nimen jonka saatana on
asettanut johtoon kussakin pääruhtinaskunnassa. Sen jälkeen kun me olemme pikaisesti paljastaneet jokaisen
pääosaston, me menemme takaisin näyttääksemme kuinka Amerikkaa on kirjaimellisesti muutettu näillä
nimenomaisilla alueilla.

HELVETIN SEITSEMÄN PÄÄOSASTOA

1. Noituuden huumausaineet, jota johtaa demoni, ”Rege”, joka on Okkultiikan Ylikenraali (overall General). Rege
on vastuussa sellaisista huumeista kuten marihuana, hasis, kokaiini, amfetamiini (spiidi), LSD, peyote
(myrkkykaktus), ja meskaliini. Nämä huumeet vaikuttavat henkilön mieleen ja avaavat sen demonin sisään
astumiselle. Me olemme toistuvasti lausuneet että henkilöt kautta historian jotka ovat astuneet sisään okkultiikan
maailmaan, ovat ottaneet huumeita lisätäkseen heidän okkultistisen tietoisuutensa tasoja. Huumeiden ottaminen on
ehdottoman keskeistä noituuden harjoittamiselle, ja se muodostaa yhden kolmesta satanismin askelmasta.
Seminaarissamme, kun me osoitamme että Amerikka, kansakuntana, on järjestelmällisesti käynyt läpi nämä kolme
vakioaskelmaa satanismiin, me näytämme kuinka tämä kansakunta aloitti sen merkittävän, laajalle ulottuvan
huumeiden käytön 1960-luvun lopulla. Huumeiden käyttö Amerikassa jatkuu äärimmäisen korkealla asteella, ja on
yhdenmukainen meidän tilanteemme kanssa jossa tämä kansakunta harjoittaa noituutta, kansallisena
olemuksenaan.
2. Seksuaalinen himo on toinen osasto, jota johtaa demoni ”Larz”. Tämä alue käsittää sellaisia seksuaalisia
tottumuksia kuten homoseksuaalisuus, aviorikos, ja biseksuaalisuus, yhtä hyvin kuin mitä tahansa muita
seksuaalisia perversioita. [Transseksuaalisuus varmastikin kuuluu tähän osastoon. Suom. huom.]
3. Riippuvuus (addiktio) on kolmas osasto, jota johtaa demoni, ”Bacchus”. Yleisiä riippuvuuksia ovat huumeet,
tupakointi, ja alkoholi. Minä en ole koskaan ajatellut riippuvuutta muodostamassa ihmishengen yhtä perustilaa,
heikkoutta, niin tärkeänä että saatana perustaisi sen merkittäväksi osastoksi. Mutta, minun ei pitäisi olla yllättynyt,
koska Raamattu opettaa että pelastumattomat ovat synnin, ja synnin mestarin, saatanan orjia. Riippuvuus on
yksinkertaisesti henkilökohtaisen orjuuden tila herraa saatanaa varten.
4. Henkinen sairaus tai ahdistus on neljäs Helvetin osasto, ja sitä johtaa demoni ”Pan”. Pan ja hänen sotilaansa
saavat aikaan henkistä sairautta, masennusta, ja itsemurhia. [Kuuluisan amerikkalaisen heavy metal/glam metal yhtyeen Mötley Crüen erään albumin nimi on Theatre of Pa[i]n (”Panin” taistelukenttä, engl. sana ”pain” eli tuska
voi tulla sanasta Pan). Kiusasiko tämä demoniruhtinas Pan apostoli Paavalia ollen pistimenä hänen lihassaan?
Luulen että näin oli. Suom. huom.] Oletko huomannut että, kun henkilö masentuu, tai tuntee hylätyksi tulemista,
hän kääntyy huumeisiin tai alkoholiin lievittääkseen hänen tunneperäistä tuskaansa. Sitten, hän tulee riippuvaiseksi
yhdestä tai useammasta näistä aineista. Siispä, sinä voit nähdä kuinka yksi demoni saa aikaan henkilön
muuttumista toiseksi persoonaksi. Kun Pan aiheuttaa sinussa masennusta, niin sinä siirryt Regen, okkultismin ja
huumeiden demonin luokse, ja hän vuorostaan lähettää sinut Bacchusin, riippuvuuden demonin, luokse. Nämä
demonit kirjaimellisesti luovat kehän missä ne yrittävät pitää henkilöitä loukussa heidän koko elinikänsä ajan.
5. Viides tärkeä Helvetin osasto on Viha, Murha, Tappaminen, ja Sota, ja sitä johtaa demoni, ”Medit”. Kristittyjen
ei pitäisi olla yllättyneitä tästä paljastuksesta, koska me tiedämme että saatana on ihmisten murhaaja luonnostaan.
Kuitenkin, useimmat meistä saattaisivat olla yllättyneitä saadessaan tietää että satanistit opettavat että tämä
Helvetin osasto toteuttaa päämääriään manipuloimalla sellaisia tunteita kuten mustasukkaisuutta ja kateutta, sekä
juoruamista (panettelua) miesten ja naisten keskuudessa. Ei ole mikään ihme että Raamattu kieltää sellaisen
harjoittamisen pelastettujen piirissä. [Mellerin ja Koiviston arvostelu ei ole panettelua, koska se kohdistuu oppiin ja
menettelytapoihin. Suom. huom.]
6. Kuudes tärkeä osasto on Kuolema, jota johtaa demoni ”Set”. Tämä osasto kirjaimellisesti ottaa ilolla vastaan
pelastumattomat yksilöt kuoleman aseisiin. [Vrt. aivopestyt Jokelan ja Kauhajoen koulusurmaajat sekä
Myyrmannin pommi-iskijä. Suom. huom.] Me näemme epätavallisen kuvauksen tästä osastosta toiminnassa
Ilmestyskirjassa, luvussa 6:8, ”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.” Apokalypsin neljäs hevonen, Hallava Hevonen, ratsasti
tästä kuudennesta merkittävästä Helvetin osastosta, Kuoleman osastosta.
7. Seitsemäs, ja mahtavin, Helvetin osasto paljastetaan vain ”Kristilliseksi” osastoksi, ja sitä johtaa voimakkain
demoni kaikista; kuitenkin, tämän kenraalin nimeä ei ole koskaan annettu. Tämän osaston tarkoitus on
kirjaimellisesti saada Kristillinen Kirkko tehottomaksi. He toteuttavat tätä päämääräänsä häpäisemällä kristittyjen
johtajien ja heidän seuraajiensa elämiä, kylvämällä eripuraisuutta uskovien keskuuteen, ja heikentämällä uskovien
päivittäistä vaellusta. Demonit ovat todellakin aktiivisesti sekaantuneet tämäntyyppiseen toimintaan, ja se kaikki
alkaa päivittäisen vaelluksen heikentämisellä. Demonit rohkaisevat kristittyjä jättämään väliin päivittäisen
Raamatun luvun ja rukoilemisen, hylkäämään sitoumuksien tekemisen Seurakuntaan, panettelemaan toisia,
jättämään maksamatta kymmenyksiä [Ei kai nyt sentään?! Suom. huom.], tai tulemaan itsekylläiseksi ja laiskaksi
heidän vaelluksessaan Herran kanssa.

Nämä ovat Helvetin seitsemän merkittävää osastoa, joita kutakin johtaa voimakas demoni. Jos meidän teoriamme
on oikea koskien noitia kutsumassa esiin demoneita ”Demoniloukkujen” kautta, jotka on rakennettu meidän
kahteen Suureen Sinettiin, sitten meidän pitäisi odottaa että demonit siten kutsuttuina yrittäisivät vaikuttaa tämän
kansakunnan siirtymiseen saatanan arvojärjestelmään. Näemmekö sellaista liikehdintää kansallisissa asenteissa ja
arvoissa? Tietenkin, vastaus on ”Kyllä”, mutta saattaaksemme näkökohtamme kotiin, salli meidän nyt tutkia
kutakin näistä seitsemästä Helvetin osastosta uudelleen, tutkimalla olennaisia tilastotietoja jotka saattaisivat näyttää
kuinka pitkällä Amerikka on Helvetin arvojen omaamisessa.
1. Noituuden huumausaineet
Amerikka kansakuntana, on selvästikin antautunut huumeiden käyttöön. Muista, huumeet ovat hyvin elintärkeitä
kenen tahansa kehitykselle joka haluaa tulla satanistiksi. Huumeet murtavat henkilön moraalin ja henkiset estot, ja
ne todella avaavat henkilön oven demoniselle riivaukselle. Satanismia ei kirjaimellisesti voisi olla olemassa jos ei
olisi mitään huumaavia aineita. Tutkikaamme olennaista tilastotietoa joka liittyy Amerikan huumausaineiden
käyttöön.
Huumeiden väärinkäyttö ja riippuvuus ovat nyt korkealla epidemian luonteisella tasolla USA:ssa, säestettynä
vastaavalla rikollisuusasteella.
Suurin menetys, tietenkin, on ihmisyksilö. Amerikan menetykset tapahtuvat useiden kanavien kautta:






Huumeiden yliannostus tappaa tuhansia joka vuosi.
Huumeriippuvuus tuhoaa perherakennetta.
Huumeet uuvuttavat kansakuntaa taloudellisesti.
Huumeet rasittavat kansakunnan terveydenhoitojärjestelmää.
Huumeriippuvaiset syntyvät nyt äideistä jotka ovat narkomaaneja, siirtämällä riippuvuutta heidän
kohduissaan.
 Huumeriippuvuus myötävaikuttaa suuresti AIDS:n leviämiseen.
 Huumeriippuvuus myötävaikuttaa lasten ja nuorten aikuisten seksuaaliseen väärinkäyttöön
prostituution ja pornografian välityksellä. Tämäntyyppinen synti myös ”käy kauppaa ihmisten
kehoilla ja sieluilla”, kuten Jeesus profetoi Ilmestyskirjan luvussa 18:13.
Ongelman LAAJUUS on ilman muuta järkyttävää:
”…Satunnaiset laboratoriotestit osoittavat käytännössä että JOKAINEN RAHANKIERROSSA OLEVA USA:n
SETELI kuljettaa mukanaan mikroskooppisia jälkiä kokaiinista. Se merkitsee 12 miljardia seteliä arvoltaan 230
miljardia dollaria.” (US News and World Report)
Jokaiseen kansakuntaan historiassa on kuulunut jonkun verran huumeiden käyttöä, mutta EI MITÄÄN tähän
SUURUUSLUOKKAAN verrattavaa.
”…Huumekauppias ei ensisijaisesti ole kaiken pahan alku ja juuri huumeiden väärinkäytön
leviämisessä…todellinen syyllinen on lakimies, kotiäiti, pörssimeklari, tai opettaja kulkien katua pitkin joka
käyttää huumeita ja välittää tapaansa muille…Presidentti George Bush (vanhempi), puhuessaan, 9/5/89, kertoi että
henkilöiden lukumäärä USA:ssa jotka käyttävät kokaiinia usein, oli kaksinkertaistunut (1985-88), 10 prosenttiin
väestöstä. Tämä tarkoittaa että suunnilleen 25 miljoonaa ihmistä USA:ssa käyttää säännöllisesti kokaiinia.”
Ja tämä hirvittävä tilasto puhuu vain kokaiinista!
Mutta, pahin on vielä edessämme:
Liittovaltion johtohenkilöt valmistavat ihmisiä huumeiden laillistamiseen. Meitä valmennetaan Kuusiportaisen
Asenteenmuokkausohjelman avulla, jota me olemme käsitelleet yksikohtaisesti aiemmin. Amerikkaa,
kansakuntana, on ehdottomasti siirretty tähän Helvetin ensimmäiseen osastoon.

2. Seksuaalinen himo
Amerikkalaisia tänä päivänä temmataan mukaan seksuaalisen himon kiihkoon, julkisivujen laajalla valikoimalla.
Meidän massamedia – TV, sanomalehdet, aikakauslehdet, ja elokuvat – ovat pumpanneet seksuaalista syntiä
amerikkalaisten mieliin ja sydämiin lähtien toisesta maailmansodasta; kuitenkin, 1980-luvun alusta saakka,
seksuaalisen synnin kuvailu on saavuttanut aina vain kasvavia tasoja koskien esiintymistiheyttä ja karua
todellisuutta. Ennustettavissa oleva muutos asenteissa ja arvoissa väestön keskuudessa on tapahtunut, koska monet,
ellei useimmat, nuoret amerikkalaiset ovat omaksuneet asenteen että mikä tahansa seksuaalinen toiminta on OK ja
tehdä sitä niin pitkään kuin se tuntuu hyvältä.
Tietysti, meidän koulujärjestelmämme ovat ryhtyneet toimeen myös, kun ne ovat jatkuvasti opettaneet että ei ole
olemassa absoluuttista oikeaa tai väärää ja että seksi oppilaiden kesken on väistämätöntä. Tämä koko prosessi
koskien Amerikan väestön perinteisen arvojärjestelmän syövyttämistä alkoi vuonna 1963, kun Korkein oikeus sääti
että rukousta ei voitaisi enää lausua julkisissa kouluissa. Tuloksena ollut muutos käyttäytymisessä on
hämmästyttävä, josta ainakin on sanottava seuraavaa:








10-14 -vuotiaiden tyttöjen raskaudet: +553%
Itsemurhatasot 15-24 -vuotiailla: +102%, 20-24 -vuotiailla: +98%
Koulunsa keskeyttäneet: +650%
Avioerot: +140%
Väkivaltarikokset: +160%
Seksuaalisesti levitetyt taudit: +148%
Alkoholin kulutus henkilöä kohden: +24%

Amerikkalaiset ovat todellakin hylänneet Jumalan. Voiko Hänen fyysinen tuomionsa olla pitkään tulematta?
Tosiaan, kuten apostoli Paavali opettaa niin kaunopuheisesti Roomalaiskirjeen luvussa 1:18-32, kun henkilö (tai
kansakunta) alinomaa hylkää Jumalan, hän (he/she) alkaa vastaanottaa tuomiota kehossaan ja mielessään.
Selvästikin, edellä lainattu tilasto osoittaa että sellainen tuomio on jo alkanut, ja muuttuu vain pahemmaksi kunnes
Jumalan lopullinen fyysinen tuomio lankeaa.
Toivosen kommentti: David Bay tarkoittanee tätä: sinetistä saadaan heksagrammi kun tietyt reunapisteet
yhdistetään.

En kuitenkaan usko, että dollarin setelissä oleva sinetti on mikään demoniloukko. Ensinnäkin, sinetissä EI OLE
heksagrammia; on vain tietyt reunapisteet joista heksagrammin saa muodostettua OMAA MIELIKUVITUSTA
käyttämällä. Toiseksi, yllä selitettiin että demonin saa esiin vain loitsulla; pelkkä piirros on hyödytön.
Mitä tulee rikollisuuteen Yhdysvalloissa, David Bay ei ole ollut aivan rehellinen. Hän on unohtanut mainita että
murhien määrä on laskenut ja oli vuonna 2007 samalla tasolla kuin vuonna 1966. Myös raiskausten määrä on
pudonnut kolmanneksella vuodesta 1992, mutta on kuitenkin suurempi kuin 1960-luvulla. Syynä saattaa olla osin

se että raiskauksista raportoidaan nykyään helpommin, tai se että raiskausilmoituksia käytetään koston välineenä
esim. huoltajuuskiistoissa.

USA:ssa on toki enemmän väkivaltaa kuin Suomessa, syynä saattaa olla lämpimämpi ilmasto. Lämpötila korreloi
melko hyvin rikollisuuden kanssa siten että rikoksia on silloin enemmän kun on lämmintä.

Euroissa ei ole mitään "demoniloukkoja" mutta siitä huolimatta Suomi on saavuttanut Yhdysvaltoja rikoksien
määrässä viime vuosina. Suomessa alkoholin kulutus on noussut enemmän kuin yhdysvalloissa, ja myös on
suurempaa kuin USA:ssa.

Kuitenkin, muista että tämä Helvetin osasto myös käsittää homoseksuaalisuuden ja biseksuaalisuuden. 1960-luvun
lopusta lähtien, Amerikan homoseksuaalit ovat kirjaimellisesti tulleet ulos komerosta ja avautuneet. Nykyään,
massamedia ja koulut opettavat meidän nuorille lapsille että homoseksuaalisuus on yhtä hyväksyttävää kuin
heteroseksuaalisuus. Tuloksena, homoseksuaaleista on tullut paljon avoimempia ja rohkeampia esitellessään
elämäntyyliään, ja värväämällä uusia jäseniä. Tämä on Sodoman synti. Koko Sodoman yhteisön on täytynyt tukea
homoseksuaalista toimintaa. Koulujen, kirkkojen, tuomioistuinten, ja kaikentyyppisten sosiaalijärjestöjen, on
täytynyt olla suurena tukena. Näemmekö me tämänkaltaista yhteiskunnallista kannatusta homoseksuaalisen
käyttäytymisen alulle Amerikassa? Selvästi, kyllä. Tämä yleinen homoseksuaalisuuden hyväksyminen Sodomassa
on syynä siihen miksi kaupungin nuoret ja vanhat miehet ympäröivät Lootin talon keskellä kirkasta päivää ja
vaativat että Jumalan enkelit tulisivat ulos niin että he voisivat paritella heidän kanssaan, julkisesti. Näillä ihmisillä
ei ollut mitään pelkoa pidättämisestä, koska siellä ei ollut mitään lakeja minkäänlaista homoseksuaalista käytöstä
vastaan. Amerikka on selvästi kulkemassa alas samaa polkua. [Ja niin on Suomikin, sillä täällä kirkon virassa
useiden mielestä saavat olla nykyään sukupuolta vaihtavat papitkin, kuten äskettäinen tapaus osoitti. Uutisten
mukaan Imatran kirkkoherra Olli Aalto aikoo mennä sukupuolenvaihdosleikkaukseen ja pysyä virassaan, ainakin
kirkon palveluksessa. Kirkon johtajat ja muut eksyneet eivät ole liiemmälti paheksuneet tilannetta ja näin transut
Suomessa ovat hyväksyttyjä jopa kirkollisella tasolla. Suom. huom.]
3. Riippuvuus
Amerikkalaiset ihmiset kärsivät monentyyppisistä käyttäytymis- ja aineriippuvuuksista nykypäivänä. Puhukaamme
lyhyesti aineriippuvuuksista aluksi, koska nämä tulevat useimmiten ensimmäiseksi mieleen:


Huumeet – Kuten me olemme edellä käsitelleet yksityiskohtaisesti, amerikkalaiset ovat riippuvaisia
huumeista laajassa mittakaavassa. Tämä riippuvuus on nyt epidemia-asteikolla ja voi vain jatkaa
kasvuaan.



Alkoholiriippuvuus on merkittävä ongelma Amerikassa, ja se on jättänyt mittaamatonta kurjuutta
jälkeensä. ”Tri. David Musto, lääketieteen historioitsija, kutsuu (alkoholiriippuvuutta) ’Amerikan
taudiksi’.

Tilastotietojen mukaan (hallituksen) lähteistä alkoholilla aiheutetaan:









66% kuolemaan johtavista onnettomuuksista.
70% murhista.
72% pahoinpitelyistä ja ryöstöistä.
52% palokuolemista.
50% ongelmista työssä.
60% itsemurhista.
56-70% tappeluista ja pahoinpitelyistä kodeissa.

Seuraavaksi muita riippuvuuksia:


Ruokariippuvuus on tulossa tunnistetuksi merkittävänä ongelmana tänä päivänä, koska enemmistö
amerikkalaisista on ylipainoisia, ja ennennäkemätön määrä on itse asiassa liikalihavia.



Tupakkariippuvuus vaatii satojentuhansien ihmisten elämiä vuosittain, kun amerikkalaiset lopulta
sairastuvat laajaan valikoimaan tauteja jotka yhdistetään elinikäiseen tupakanpolttoon. Samalla kun
jotkut ryhmät amerikkalaisista luopuvat tupakanpoltosta, toiset ryhmät, sellaiset kuten naiset ja
teini-ikäiset osoittavat dramaattista kasvua tupakoinnissaan. Kuolonuhrien määrä vain jatkaa
vyörymistään. [Toivosen kommentti: Eiköhän se tupakoivien määrä ole laskussa kaikkialla
länsimaissa?]



Uhkapelaamisesta on nopeasti tulossa uusi riippuvuus.

Meidän päämäärä elämässä on etsiä Jeesusta Kristusta ja Hänen oikeudenmukaisuuttaan, ei rikkauksia. Kuitenkin,
useimpien ihmisten päämäärä nykyään näyttää olevan päästä niin rikkaaksi kuin mahdollista ja niin nopeasti kuin
mahdollista. Tämänkaltainen asenne jättää henkilön mielen sepposen selälleen ”rikkauksien petollisuudelle”, josta
Jeesus puhui ja varoitti. Ja aikuiset johtavat tietä.
Mieti aikuisten uhkapelaamista:


On monia kaupunkeja joissa kasinot ja uhkapelaaminen on laillista. Viimeisin hullutus on laillistaa
Amerikan intiaanireservaattien uhkapelaaminen, luomalla upouusia tiloja joissa ihmiset voivat
menettää rahansa. Ja väkijoukot jotka täyttävät nämä pelihallit ovat suunnattomia.



Bingo rahoitetaan ensisijaisesti kirkkojen ja hyväntekeväisyysjärjestöjen taholta.



Hevoskilpailut



Urheilupelaaminen on valtavaa bisnestä.



Valtion arpajaiset on laadittu helpoimmaksi tavaksi hallituksille kerätä rahaa. Ihmiset jotka
protestoivat pontevasti lisääntyviä veroja vastaan yksinkertaisesti eivät huomaa menettävänsä jopa
enemmän rahaa valtion rahoittamiin arpajaisiin.

Koska lapset oppivat kaikkein tehokkaimmin tarkkailemalla roolimalleja, me voisimme odottaa että kaiken tämän
uhkapelaamisen ollessa meneillään aikuisten ihmisten keskuudessa, teini-ikäiset saattaisivat kehittää tämän
asenteen itselleen. Niin on täsmälleen asianlaita.



Lukioissa, 50% teineistä pelaa parhaillaan;
Yhdellä viidestä (20%) on vakava ongelma – varastavat voidakseen pelata.

Tämä on se, minkälainen kansakunta meistä on tulossa.
Seksuaaliriippuvuudesta on tulossa suurehko ongelma. Yhä useammat ihmiset ovat riippuvaisia seksuaalisesti
peittelemättömistä aineistoista jotka ovat niin helposti hankittavissa eri lähteiden kautta:


Aikuisten kirjakaupat



Pehmeää pornoa julkisista paikoista sellaisista kuten elintarvikekioskeista ja vähittäiskaupoista.



Aikuisten XXX-tason videot, laajalti saatavissa mistä tahansa kaupungista missä määrin tahansa tässä
maassa. Useimmat videokaupat jotka sisältävät näitä aikuisviihdevideoita myös sallivat alaikäisten
teinien vuokrata niitä. Tästä riippuvuudesta on tulossa niin vallitseva että psykologit alkavat
erikoistua tälle alueelle, ja mainostavat palvelujaan sanomalehdissä ja maanalaisissa julkaisuissa. Ja,
tietysti, rikollisen käyttäytymisen aste yhdistettynä seksuaaliseen riippuvuuteen jatkaa kasvuaan.

Sinä luultavasti voit ajatella useampia tapoja joista amerikkalaiset ovat tulleet riippuvaisiksi, mutta sinä pääsit
(asian) ytimeen. Amerikkalaiset ovat selvästi riippuvaisia jostakin aineellisesta tai jostakin käyttäytymiselämäntyylistä aina vain lisääntyvässä määrin. Demonin joka on tämän Helvetin osaston johdossa, täytyy olla
hyvin tyytyväinen hänen kampanjansa edistymiseen. [Suomalaiset ainakin ovat riippuvaisia kännyköistään joka
alkaa jo vaikuttaa kätten tekojen palvonnalta eli puhdasta epäjumalanpalvontaa. Suom. huom.]
4. Henkinen sairaus tai ahdistus
Useimmat ihmiset tänä päivänä käsittävät että miljoonat amerikkalaiset kärsivät jonkinlaisesta henkisestä
sairaudesta tai ahdistuksesta. Tietysti, kun joku alkaa kärsiä henkisestä ja tunneperäisestä ahdistuksesta, hän on
paljon enemmän alttiimpi houkutukselle aineellisesta elämäntapariippuvuudesta. [Alkoholi helpottaa oloa
petollisesti. Suom. huom.] Ympyrä josta Doc Marquee puhui aikaisemmin, siten ikuistetaan. Jälleen, demonin
tämän osaston johdossa täytyy olla tyytyväinen.
5. Viha, Murha, Tappaminen, ja Sota
Todellakin, kahdeskymmenes vuosisata on kokenut sotaa ja kuolemaa ennennäkemättömällä tasolla. Me olemme
nähneet kaksi maailmansotaa ja satoja pienempiä sotia. Sadat miljoonat ihmiset ovat kuolleet näiden sotien
tuloksena. Kuitenkin, tämä vuosisata on kärsinyt ennenkuulumattomista poliittisista murhista ja vainoista,
yhtälailla. Adolf Hitlerin puhdistetun Saksan näystä seurasi yli 18 miljoonan ihmisen kuolemat, sisältäen 6
miljoonaa juutalaista. Kommunismi on surmannut yli 200 miljoonaa ihmistä, kun he [kommunistit] yrittivät
puhdistaa heidän yhteiskuntansa kaikista jotka eivät koskaan voisi hyväksyä sen [kommunismin] edustajia
(tenants). [Toivosen kommentti: Tämä on törkeä valhe; viralliset lähteet puhuvat 90 miljoonasta kuolleesta -- Mao
65 miljoonaa, Stalin 20 miljoonaa, Pohjois-Korea, Kamputsea, Etiopia, ym. 5 miljoonaa. Jos Stalin olisi surmannut
esim. 50 miljoonaa ihmistä, Neuvostoliitossa ei olisi ollut enää ketään jäljellä puolustamassa maata Saksan
hyökkäykseltä. Ei ole myöskään mahdollista että Maon Suuren harppauksen aikana kuolleita olisi ollut 150
miljoonaa. Tällöin joka viidennen kiinalaisen olisi täytynyt kuolla nälkään. Kun puhutaan kymmenistä miljoonista,
luku on niin suuri että sitä on vaikea hahmottaa. Siksi henkilö voi halutessaan kertoa luvun kahdella eikä se herätä
vastalauseita.]
Tässä maassa, tappaminen on saavuttanut ennennäkemättömät tasot. ”Väkivaltarikos tehdään joka 5.
sekunti…Tyypillisessä vuodessa sattuu 8,1 miljoonaa vakavaa rikosta kuten murhia, pahoinpitelyjä, ja
murtovarkauksia. MUTTA:






Vain 724,000 aikuista saadaan koskaan vangittua.
Vain 193,000 heistä tuomitaan syylliseksi.
Vain 149,000 heistä joutuu vankilaan.
Ja, 36,000 istuu vähemmän kuin vuoden (vankilassa).
Jos tämä kaikki ei ole tarpeeksi, 8,1 miljoonaa rikosta, edellä, edustaa vain 50% todellisista rikoksista
joita tehdään. Loppuja ei koskaan raportoida poliisille.”

Amerikasta on tullut kylläinen väkivallalle ja murhille.
6. Kuolema
Kuolemasta on nopeasti tulossa vakiintunut tapa ja tulolähde tehdä valtavia rahallisia voittoja. Abortit eivät vain
tapa 1,6 miljoonaa vauvaa vuosittain, vaan ne ovat huikeiden rahatuottojen lähde. Nyt kun tätä
kuolemanteollisuutta uhataan ranskalaisella aborttipillerillä, RU-486, Tri. Kevorkian ehdottaa näille abortin
tekijöille että muuttaisivat klinikkansa julkisiksi eutanasiakeskuksiksi (Euthanasia Centers). Ihmiselämän
arvonlasku ei ole vain dramaattista, se on pelottavaa, koska se muistuttaa Saksan ajautumisesta 1920-30 -luvuilla

Hitlerin teurastukselle. Amerikka ei ole kaukana pisteestä missä sen hallitus tulee päättämään kuka saa elää ja kuka
kuolee.
7. ”Kristillinen” osasto
Tämä on kaikkein voimakkain Helvetin osasto. Sen vastuulla on heikentää Kristillistä Kirkkoa. Todellakin, monet
(sosiaalisista) ongelmista joista me olemme puhuneet, eivät olisi koskaan olleet mahdollisia ilman Kirkon
vaikutusvallan laskua. Tietenkin, tätä vaikutusvallan laskua on tapahtunut vuodesta 1948 lähtien, jolloin Kirkkojen
maailmanneuvosto ja Kansallinen kirkkojen neuvosto (National Council of Churches eli NCC) perustettiin. Nämä
kaksoisjärjestöt ovat asettaneet marssin luopumukselle aluksi, ja antikristuksen globaalille uskonnolle (tunnettu
ekumeenisena liikkeenä) sen jälkeen.
Mutta, lopullinen merkki Kristillisen Kirkon häpäisystä on ollut joidenkin sen johtajien saattaminen huonoon
valoon seksuaalisen uskottomuuden alueella. Ja me emme voi syyttää vain Bakereita ja Jimmy Swaggartia. Satoja,
mahdollisesti jopa tuhansia pastoreita ja pappeja läpi koko tämän maan on syytetty ja tuomittu seksuaalisesta
synnistä. Viimeinen, kunniakas saatanallinen tavoite kristikunnan lopullisesta lyömisestä täytyy näyttäytyä
houkuttelevan läheiseltä saatanalle ja hänen demoniselle joukolleen.
Nyt kun me tunnemme Helvetin pääosastot, me voimme nähdä että Amerikan alaspäinmeno ja väistämätön
kuolema on tapahtunut täsmälleen näissä pääosastoissa. Muista että saatanan tehokkain väline, jolla suorastaan
manataan esiin voimakkaita demoneja toteuttamaan saatanan päämääriä, on ”Demoniloukku”. Tämä on saattanut
olla hyvinkin saatanan tavoite kun hän suunnitteli kaksi Yhdysvaltain Suurta Sinettiä. Saatana tiesi että Amerikka
olisi samanaikaisesti vaikutusvaltaisin ja eniten Kristusta kunnioittava kansakunta historiassa. Hän tiesi että hänen
täytyisi keksiä tehokkain mahdollinen suunnitelma kääntää tämä kansakunta kohti hänen arvojärjestelmäänsä. Sen
vuoksi, hän sisällytti tämän ”Demoniloukku” -systeemin osaksi Suuria Sinettejä, sallien noitien salaseuroissa ja
satanismissa johdonmukaisesti manata esiin demoneja joiden oli määrä siirtää Amerikka saatanan leiriin. Tietysti
tämä toiminta suoritettaisiin äärimmäisen salaisesti. Mutta, me voimme nähdä vaikutukset, nyt kun me tiedämme
mitä odottaa.
Loppu on hyvin lähellä. [Toivosen kommentti: David Bay on julistanut jo kohta kymmenen vuoden ajan että
"loppu on hyvin lähellä". Tällä kertaa hän on -- tukeakseen teoriaansa -- valitettavasti sortunut puolitotuuksiin ja
suoranaisiin valheisiin, ehkä pahemmin kuin koskaan aiemmin.]
--------------------------------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 Ministeriön artikkeli numero 2321

Käännetty Cutting Edge Ministeriön suostumuksella.
Kääntäjä: Olli R. -- "nokialainen"
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