sunnuntai 18. tammikuuta 2015
Venäjä hylkää petrodollarin – Euroopan juutalaiset vaativat aseenkantolupaa – USA:n
Common Core -opetussuunnitelman vaatimukset vahingoittavat varhaislapsuudessa eläviä
Tässä tuore loppuviikon Cutting Edgen uutishälytyskirje (NewsAlert), jonka kolme osiota suomensin kokonaan.
Aluksi David Bay paljastaa että Venäjä aikoo ainakin jossakin mittakaavassa luopua dollareista
kaupankäyntivaluuttanaan. Ja se koskee nimenomaan öljykauppaa. Kreml aikoo avata valtionrahastonsa ja
korvata dollareita ruplilla Venäjän talouden tervehdyttämiseksi sekä käskee vientiyrityksiään myymään
ulkomaisia dollarivarantojaan. Toisessa uutiskirjeen osiossa kerrotaan kuinka Euroopan johtava juutalaisrabbi
vaatii Euroopan Unionia muuttamaan aselakejaan, jotta juutalaiset voisivat kantaa asetta itsepuolustukseksi. Tämä
on seurausta lisääntyneestä antisemitismistä Euroopassa kun juutalaisiin kohteisiin on tehty uusnatsimielisiä
iskuja viimeaikoina. Kohokohtana oli Pariisin juutalaiseen Kosher-supermarkettiin tehty isku hiljattain joka vaati
kuolonuhreja. Euroopan juutalaisväestöä on myös alkanut muuttaa Israeliin, mikä täyttää Raamatun profetiaa.
Lopuksi kolmannessa osiossa David tarttuu uutiseen, jonka mukaan Yhdysvalloissa voimassaoleva lasten
opetussuunnitelma (Common Core) on haitallinen alle kouluikäisille lapsille, kun heitä vaaditaan mm. lukemaan
olematta vielä valmiita siihen. Kaiken takana ei ole koulutuksellisen kehityksen parantaminen, vaan alistaa
opiskelijat nöyriksi alamaisiksi Uudelle Maailmanjärjestykselle.
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I. Venäjä hylkää petrodollarin.
Samalla kun tämä liike tarjoaa valuutalle likviditeettia Venäjän sisäpuolella, todellinen kysymys on,
hylkäävätkö muutkin valtiot dollarin maailman reservivaluuttana.
UUTISKATSAUS: “Venäjä hylkää petrodollarin avaamalla vararahaston”, Oil Price News, 15. tammikuuta

2015
”Vuosi 2015 ei ole ollut hyvä Venäjälle … Heidän tuorein, ja dramaattisin, suunnitelma on hylätä dollari – ainakin
jollakin asteella … Kreml ilmoitti avaavansa 88 miljardin dollarin valtionsijoitusrahastonsa ja kääntää sen
rupliksi. Suunnitelma näkee Venäjän muuntavan niinkin paljon kuin 8 miljardia dollaria rupliin (n. 500 miljardia)
yli kahden kuukauden kuluessa ja asettavan ne talletuksina pankkeihin. Ylipäätään, liike tulee tarjoamaan Venäjän
taloudelle jotakin kaivattua likviditeettia ja voisi nopeuttaa paranemista jos öljyn hinta ponnahtaisi takaisin
ylös...”
Tätä siirtoa seuraa toinen ilmoitus viime joulukuulta.
”Joulukuun lopussa Kreml määräsi viisi suurta valtion omistamaa maastaviejää – kuten öljyn ja kaasun jättiläisiä
Rosneft'ia ja Gazprom'ia – myymään niiden ulkomaiset valuuttavarantonsa. Erityisesti niiden on saatettava
ulkomaiset varantonsa lokakuun tasoille maaliskuuhun mennessä. Noudattaakseen tätä, maastaviejät voivat joutua
myymään yhteensä 1 miljardin dollarin edestä valuuttaa päivää kohden maaliskuuhun saakka.”
Lukien tästä hetkestä, USA:n dollari pysyy globaalina reservivaluuttana, mutta tämä voisi muuttua dramaattisesti
vuonna 2015 jos raakaöljyn hinta laskee edelleen ja jos Venäjän talous vajoaa edelleen. Tässä vaiheessa olisi
hyödyllistä ymmärtää, että suunnitelma luoda uusi globaali talous sisälsi myös suunnitelman luoda uusi globaali
valuutta. Amerikan dollari oli aina tarkoitettu korvattavaksi. Kuitenkin, Amerikan dollarin ollessa globaali
reservivaluutta niin se antaa dramaattista voimaa Amerikan kansalliselle itsemääräämisoikeudelle, ja Amerikan
itsemääräämisoikeus on suunnattu purkamiselle, jotta maa voidaan sulauttaa tulevaan Pohjois-Amerikan
Unioniin!
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II. Näkyvä eurooppalainen juutalainen rabbi vaatii juutalaisille saada
kuljettaa aseita itsepuolustukseksi!
Tämä rabbi kuulostaa USA:n kansallisen kivääriyhdistyksen tiedottajalta!
UUTISKATSAUS: “Euroopan johtava rabbi: Juutalaisten on alettava kantaa aseita”, The Washington Free
Beacon, 15. tammikuuta 2015
”Yksi Euroopan merkittävimmistä juutalaisjärjestöistä pyytää Euroopan Unionia hyväksymään lainsäädännön,
joka sallisi juutalaisyhteisön jäsenten kantaa aseita 'heidän yhteisöjensä välttämättömälle suojaamiselle' …
Euroopan juutalaisten yhdistys (The European Jewish Association (EJA)) … sanoo että aselupalakeja on
muutettava seurauksena sarjalle kuolettavia iskuja juutalaisia vastaan Ranskassa ja muissa Euroopan maissa,
joissa antisemitismi on kasvanut hälyttävästi.”
Tällainen ajattelutapa ei ole vain järkevä, vaan se rinnastuu pitkäaikaiseen väitteeseen Amerikassa että paras tapa
estää aseellisia iskuja on sallia lainkuuliaisten yksityisten kansalaisten kantaa kätkettyjä aseita. Jos joku Charlie
Hebdo -pilapiirtäjätoimistossa olisi omistanut aseen kun kolme islamilaista pyssymiestä ryntäsi sisään,

ihmishenkiä olisi säästetty aseistetun kansalaisen vastatulella! Kuten tapahtui, kolmella islamilaisella
pyssymiehellä oli vapaa hirmuvalta kunnes poliisi lopulta saapui paikalle. Tällä välin, 12 viatonta ihmistä
murhattiin kylmäverisesti.
Sitten myöhemmin, Kosher-supermarketissa Pariisissa, asemiehet ampuivat ja murhasivat neljä nuorta
juutalaisteiniä jotka olivat yksinkertaisesti väärässä paikassa väärään aikaan. Jälleen kerran, jos joku
supermarketissa olisi ollut aseistettu, kuolonuhrien lukumäärä olisi voinut olla paljon pienempi.
Juutalaiset ympäri Eurooppaa tuntevat voimakkaan antisemitismin nopeaa turpoamista, joka paljolti johtuu
yhteiskunnan uusnatsielementeistä. Juutalaiset ovat alkaneet jättää kotejaan Euroopassa ja matkustaa Israeliin.
UUTISKATSAUS: “11. Alija – Ranskan juutalaisväestön muutto on kivuliasta, lupaavaa ja
peruuttamatonta”, The Jerusalem Post, 15.1.2015
”Hyökkäys Pariisissa viime viikolla Kosher-supermarkettiin, ja toiset ennen sitä juutalaismuseoon Brysselissä ja
Otzar Hatorah -kouluun Toulouse'ssa, korostavat turvallisuuskriisin kirjavuutta satojen pienimuotoisten
antisemitististen tapausten kautta … Tärkein asia kaikessa tässä on tasaisesti kasvava maastamuutto, joka nyt
näyttää peruuttamattomalta. Vaikka jotkut valitsevat ranskaa puhuvan Montrealin, USA:n ja Australian, pääkohde
– sosiaalisista, kulttuurisista, maantieteellisistä ja taloudellisista syistä – on Israel.”
Kuten olemme aiemmin todenneet, Jumala on täyttämässä Hänen lopunaikojen lupausta tuoda
maailmanlaajuisesti hajallaan olevat juutalaiset takaisin kotiin Israeliin.
”... heidän lapsensa näkevät sen ja iloitsevat; heidän sydämensä riemuitsee Herrassa. Minä olen viheltävä
heille ja kokoava heidät, sillä minä lunastan heidät, ja he lisääntyvät, niinkuin lisääntyivät ennen. Kun minä
sirotan heidät kansojen sekaan, muistavat he minua kaukaisissa maissa; ja he lastensa kanssa saavat elää ja
palata takaisin.” (Sakarja 10:7-9)
Juutalaiset ympäri maailmaa ovat nyt palaamassa merkittävässä määrin. Kristittyjen, jotka tuntevat Raamattua,
tulisi ottaa tämä kehitys “aikainmerkkinä”!
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III. Common Core -opetussuunnitelman vaatimukset voivat
vahingoittaa alle kouluikäisiä lapsia.
Common Core (Yhteinen Ydin) vaatii lapsia päiväkodissa lukemaan ennenkuin he ovat fyysisesti ja
henkisesti valmiita.
UUTISKATSAUS: “Vaatimalla lastentarhalaisia lukemaan – kuten Common Core vaatii – saattaa
vahingoittaa joitakin”, The Washington Post, 13. tammikuuta 2015
”Common Core Valtion Standardit vaativat lastentarhalaisia oppimaan lukemisen taidon, mutta uusi raportti
varhaiskasvatuksen asiantuntijalta sanoo, että pakottamalla joitakin lapsia lukemaan ennenkuin he ovat valmiita

siihen voisi olla haitallista. Kaksi järjestöä, jotka antavat tukensa varhaiskasvatukselle – puolustamalla varhaisia
vuosia ja lapsuussidettä – julkaisivat raportin otsikolla “Lukeminen lastentarhassa: Vähän hyötyä ja paljon
menetettävää.” Se sanoo, ettei ole todisteita laajalle levinneelle uskomukselle Yhdysvalloissa että lasten täytyy
lukea ennen esikoulua tai esikoulussa tullakseen vahvoiksi lukijoiksi ja saavuttaakseen akateemista menestystä.”
Kenenkään ei pitäisi olla yllättynyt kuullessaan, että Common Core -opetussuunnitelma EI perustu vankkaan
koulutuksen tosiasiaan. Common Corea ei ole suunniteltu parantamaan koulutuksellista kehitystä opiskelijoissa,
vaan parantamaan opiskelijan kykyä sulautumaan Uuteen Maailmanjärjestykseen. Opiskelijoilla, jotka
valmistuvat Common Core -opetussuunnitelman kautta, on paljon suurempi todennäköisyys alistua nöyrästi
hallituksen tunkeutumiseen heidän elämiinsä kuin opiskelijoiden, jotka valmistuvat perinteisen
opetussuunnitelman kautta.
Yksityiseen koulutukseen vaikutetaan myöskin negatiivisesti kun koko maan työmarkkinat tullaan ankarasti
kallistamaan kohti Common Core -valmistuneita. Tulee aika, jolloin työnhakijoilla tulee lain mukaan olla
Common Core -diplomi. Vaikka opiskelijalla on koulutus joka tekee hänen koulutuksestaan paremman verrattuna
Common Coreen, hänet (he/she) suljetaan pois työmarkkinoilta.
Tänään me alamme kuvata meidän DVD'tä koskien Common Corea yhdessä Exodus Mandate -ministeriön Ray
Moore'n kanssa. Ray oli ensisijainen voimanlähde “IndoctriNation”-filmin takana, joten me odotamme yhtä hyvää
videota jossa korostetaan laajasti koulutuskatastrofia joka aiheutetaan Common Core -opetussuunnitelmalla.
Rukoilkaa meidän puolesta kun me pyrimme luomaan mestariteoksen.
Lähettänyt Olli-R klo 16.51

