tiistai 25. helmikuuta 2014
Ukrainan kriisi sisältää okkulttisen allekirjoituksen, Illuminati muodostaa blokkejaan –
Latinalaiseen Amerikkaan luodaan supervaltio #6:ta kun väkivalta raastaa Venezuelaa
Ukrainan kriisi sai yllättävän käänteen viime lauantaina 22.2.2014 kun presidentti Viktor Janukovitsh poistui
yllättäen Kiovasta ja parlamentti äänesti hänen erottamisensa puolesta. Cutting Edge -ministeriön David Bay
kertoo tuoreessa uutishälytyskirjeessään (News Alert) syyn tälle tapahtumien etenemiselle jota varjostaa
okkulttinen allekirjoitus tuon päivämäärän kohdalla. Ilmeisesti NWO-agendaan kuuluu tuon maan
epävakauttaminen ja sen myötä Lännen kontrolli ainakin Ukrainan läntiseen osaan. Tällöin itäinen osa jäisi
Venäjän vaikutuspiiriin. Toisessa uutiskirjeen osiossa kerrotaan Venezuelan yhä pahenevista väkivaltaisuuksista
kun kansaa on kertynyt kaduille vastustamaan maan nykyjohtoa joka on marxilainen. Jotkut epäilevät että
Latinalaiseen Amerikkaan ollaan Rooman Klubin suunnitelman mukaisesti luomassa marxilaista supervaltiota,
eteläamerikkalaisten valtioiden liittoumaa, jota mm. Venäjä, Kiina ja Kuuba tukevat. Epäjärjestys Venezuelassa voi
itseasiassa edesauttaa tätä illuminaattien suunnitelmaa. Uutishälytyksen suomensi: Olli R.
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I. Ukrainan kriisistä tulee ennalta arvattu teatteri.
Vain tunteja sen jälkeen kun allekirjoitti sopimuksen opposition johtajien kanssa, presidentti Janukovitsh
pakeni Kiovasta, 2/22/2014, “numeerinen allekirjoitus” tapahtumaa koskien.
UUTISKATSAUS: “Ukrainan presidentti äänestettiin ulos virasta 2/22”, NPR News, 2/22/2014
”Ukrainan parlamentti on äänestänyt presidentti Viktor Janukovitshin ulos virastaan tunteja sen jälkeen kun hän
pakeni pääkaupungista ja tuomitsi tapahtumat maassa 'vallankaappaukseksi' televisiohaastattelussa. Lainsäätäjät

lisäksi äänestivät vapauttamaan Janukovitshin vangitun arkkikilpailijan, entisen pääministerin Julia Timoshenkon
… Lauantain dramaattinen tapahtumien käänne tuli tunteja sopimuksen jälkeen jota oli taottu opposition kanssa
verenvuodatuksen lopettamiseksi.”
Miksi Ukrainan presidentti hylkäisi toimistonsa ja pakenisi vain tunteja sen jälkeen kun oli allekirjoittanut
sopimuksen oppositionsa kanssa jonka tarkoituksena oli lopettaa verenvuodatus? Kaikesta huolimatta,
Janukovitsh'illa oli mahtavan venäläisen naapurinsa, asevoimiensa, ja poliisinsa tuki takanaan. Hänellä ei
yksinkertaisesti ollut mitään syytä erota virastaan ja paeta.
Ellei sitten Suunnitelma vaatinut häntä tekemään niin!
Päivämäärä jona presidentti Janukovitsh pakeni toimistostaan muodostaa luvun ”222”, hyvin “okkulttinen
allekirjoitus”!
Illuminati jättää aina jonkinlaisen okkulttisen allekirjoituksen kun he suorittavat tapahtuman, erityisen sellaisen,
jonka tarkoitus on liikuttaa maailmaa kohti Antikristuksen valtakuntaa, ts., Uutta Maailman Järjestystä. Koska
Antikristuksen valtakunnan selitetään astrologisesti olevan Vesimiehen aikakausi, luku 11 on pyhä tuolle
valtakunnalle. Kuten Last Trumpet -ministeriön pastori David J. Meyer [Meyer on entinen saatanisti] selittää:
”Luku 11 on Vesimiehen numero koska Vesimies on eläinradan 11. horoskooppimerkki.” [Heinäkuu 2001]
[Yhdysvaltain presidentti vannoo virkavalansa aina 20. tammikuuta jolloin Aurinko siirtyy Vesimiehen merkkiin.
Suom. huom.]
Edelleen, okkultistit yleensä kunnioittavat lukua '11', kuten W. Wynn Wescott selittää: ”.. joten 11 on kaiken tuon
olemus joka on synnillistä, vahingollista, ja epätäydellistä.” [Ibid., s. 100] Näin ollen, samalla kun 11 on hyvin
merkityksellinen, kerrannaisuudet ovat myöskin tärkeitä, kuten 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, ja 99.
Näin se on, että 1. maailmansodan lopussa, Illuminati viestitti muulle okkultismin maailmalle että he olivat
menestyksellisesti saattaneet päätökseen ensimmäisen maailmansodan, demonisen näyn mukaan, joka annettiin
Albert Pike'lle mitä tulee siihen kuinka Antikristus täytyy asettaa näyttämölle [Lue kaikki yksityiskohdat uutisesta
NEWS2325] Mikä oli merkkinä tästä tosiasiasta? He järjestivät aselevon allekirjoitettavaksi 11. kuukauden 11.
päivänä klo 11 aamulla. Kolme elementtiä luvusta 11 on rohkea, voimakas Illuminatin allekirjoitus.
Luku '222' on vain luvun '111' jatke, kuten '333' ja '555' ja '666'!
Mutta “okkulttinen allekirjoitus” menee vielä pitemmälle. Kun sinä lisäät tämän päivämäärän mumerot yhteen
kuten okkultisti tekisi – 2+2+2+2+0+1+4 – sinä saat uskomattoman pyhän luvun, '13'. Tämä luku merkitsee
okkultisteille “äärimmäistä kapinaa” määrättyä auktoriteettia vastaan. Koska Uusi Maailman Järjestys (NWO) on
äärimmäistä kapinaa Raamatun Jumalaa ja Hänen “Vanhaa Maailman Järjestystä” vastaan, Illuminati perustaa
paljon siitä mitä he tekevät lukuun '13'.

DVD
Entinen kongressiedustaja Ron Paul (republikaani) antaa langettavan tuomion Amerikan näkymättömälle kädelle
joka ohjaa opposition väkivaltaa näissä Ukrainan väkivaltaisuuksissa. Presidentti Obama on yksinkertaisesti
tuorein presidentti joka on vaatimattomasti “Illuminatin nokkamies”!

UUTISKATSAUS: “Jättäkää Ukraina rauhaan! By Ron Paul”, The Ron Paul Institute, 23. helmikuuta 2014
”Tavalliset interventionistit Yhdysvalloissa ovat pitkään sekaantuneet Ukrainan sisäisiin asioihin. Vuonna 2004 ne
olivat Yhdysvaltain hallituksen rahavarat jotka auttoivat rahoittamaan Oranssia vallankumousta, kun USA:n
rahoittamat kansalaisjärjestöt suosivat yhtä poliittista ryhmää yli muiden joka kykeni vaihtamaan hallinnon …
Äskettäin vuodettu puhelinkeskustelu kahden korkean virkamiehen välillä teki selväksi sen, ettei Yhdysvallat ollut
ainoastaan osallinen Ukrainan levottomuuksiin, vaan Yhdysvallat oli todella halukas selvittämään kenen pitäisi
muodostaa seuraava Ukrainan hallitus!”

Muut asiantuntijat viimeisten useiden viikkojen aikana ovat myöskin panneet merkille ilmeisen Amerikan
kädenjäljen näissä Ukrainan väkivaltaisuuksissa. Mutta, mitä tarkoitusta se palvelee Amerikalle ja globaalille
Uudelle maailmanjärjestykselle aiheuttaa tällaista hävitystä Ukrainan sisäpuolella?
Ja miksi Venäjän vastaus oli niin vaimea?
Vaikka Rooman Klubin kartta selvästi visioi Ukrainan supervaltio #5:n, Venäjän, osana, on epäselvää, lipuuko
koko Ukraina Venäjän hegemonian alaisuuteen, vai ainoastaan maan itäinen osa. Kuuntele Ron Paul'ia uudestaan:
”Nykyinen konflikti johtuu kuilusta läntisen Ukrainan, joka pyrkii tiiviimpään yhteyteen Euroopan Unionin kanssa,
ja maan itäisen osan välillä, jolla on läheisemmät historialliset siteet Venäjään.”
Paul'in sanat kuulostavat siltä ikään kuin Ukrainaa oltaisiin jakamassa osiin. Todellakin, venäläinen toimittaja totesi
että Ukrainaa oltiin repimässä kappaleiksi!
UUTISKATSAUS: ”EU kirjoittaa Ukrainan muistopuheen: "Ukrainaa ollaan repimässä" ”, Russia Today, 22.
helmikuuta 2014
”On vaikeaa kuvitella skenaariota jossa Ukraina voi pysyä suvereenina valtiona kuten se on tänä päivänä.
Epäonnistuneen Oranssin vallankumouksen aikana, siellä oli yhdistynyt oppositio … Maassa kuten Ukraina, missä
keskusjohto on heikko ja oppositio myöskin heikko ja hajanainen, irtautumisen logiikka alkaa tunkeutua
mielikuvitukseen … tässä on riittävästi syitä miksi Ukrainan etelä- ja itäosa pohtivat nyt kaikenlaisen mielekkään
suhdetoiminnan lopettamista niiden kanssa jotka nyt kontrolloivat Maidania ja kaikkia muita osia Kiovasta.”
Tämä venäläinen kirjoittaja huomauttaa samasta loogisesta Ukrainan jaosta kuten Paul teki: Läntinen Ukraina, joka
haluaa normaalit siteet Euroopan Unioniin, ja itäinen sekä eteläinen Ukraina, joka haluaa olla sidoksissa Venäjän
kanssa. Aivan kuten Irakin sallitaan jakautuvan normaaleihin etnisiin osiin, niin Ukrainan tilanne näyttää siltä, että
se voisi jakautua normaaleihin historiallisiin lohkoihinsa. Jos tämän skenaarion annetaan muodostua, Ukraina tulee
olemaan paljon rauhallisempi kuin se olisi muutoin.

DVD
Lopuksi, muista että yksi Illuminatin pääperiaatteista on “Ordo Ab Chao” – “Kaaoksesta Järjestys”. He tietoisesti
luovat äärimmäistä kaaosta, jotta he voivat astua sisään, kun tilanne on mitä kamalin, heidän ratkaisunsa kanssa.
“ORDO AB CHAO” on illuministisen okkultistin mantra, ja tuon vakaan uskomuksen ympärillä käsite
dialektisestä kamppailusta (Dialectic Struggle) syntyi. Koko verisen 20. vuosisadan historia voidaan ymmärtää
tältä pohjalta: luo kaaosta ja astu sitten sisään pakottaaksesi omaan ratkaisuusi. Jotkut ihmiset tykkäävät lausua
periaatteen toisella tavalla: Luo ongelma – ”ratkaise” ongelma.
Kaaosta voidaan luoda erilaisilla tavoilla: Sodilla, luonnonkatastrofeilla, taloudellisella siirtymällä tai
romahduksella, vallankumouksilla ja salamurhilla. Kun yhteiskunta on perusteellisesti tuhottu kaaoksella, se on
sepposen selällään Globalistin ovelalle manipuloinille, joka astuu sisään tarjoamalla tukea, rahaa, työvoimaa ja
jopa sotilaallista voimaa, “auttaakseen” kärsineen kansakunnan toipumisessa. Tässä tapauksessa, amerikkalaiset
joukot synnyttivät kaaosta joka näytti lähes järjettömältä tai ilman suuntaa olevalta.
Mutta lopulta, Ukraina voi jakautua normaaleihin historiallisiin etnisiin ryhmiin, yhden liittoutuessa supervaltio
#5:een (Venäjä) ja toisen liittoutuessa supervaltio #2:een (Eurooppa). Heti kun tämä tapahtuu, Venäjä kykenee
melko nopeasti muodostamaan loputkin supervaltiostaan.
-------------------------Profetia Ukrainasta: http://www.pelastussanoma.fi/Profetiat/Pastori%20Philip%20Barnetin%20profetia.html
Lainaus: ”Neuvostoliitto” tulee elpymään, Venäjä, Valkovenäjä ja Itä-Ukraina muodostavat uuden
”Neuvostoliiton”.
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II. Supervaltio #6:ssa – Latinalaisessa Etelä-Amerikassa – äärimmäinen
väkivalta raastaa Venezuelaa.
Eräs amerikkalainen kirjoittaja uskoo että tämän väkivallan tarkoituksena on luoda supervaltio #6!
UUTISKATSAUS: “NWO-agenda epäjärjestyksen takana Venezuelassa”, Henry Makowin sivuilta Marcos, 23.
helmikuuta 2014

”On hämmästyttävää että Yhdysvallat on kokonaan unohtanut mantereen aivan sen maarajan eteläpuolella, joka on
muodostamassa jengin yhdessä USA:n vihaajien Venäjän ja Kiinan kanssa pannakseen täytäntöön marxilaisen
vallankumouksen, samalla kun Amerikka tuhlaa biljoonia dollareita maailman toisella puolella Afganistanissa ja
Irakissa.”
Amerikka tuntuu niin uppoutuneelta Lähi-itään ja Afrikkaan että se on sulkenut silmänsä Latinalaiselta EteläAmerikalta. Poliittinen tyhjiö on siis luotu; marxilaiset voimat ovat kiiruhtamassa päistikkaa tuohon tyhjiöön. Jopa
Kuuba tuo esille vaikutusvaltaansa!
”Helmikuun 12. päivästä lähtien, Nuorison Päivä (Youth Day) Venezuelassa, maa on ollut kaaoksessa. Sadat
tuhannet opiskelijat, joita seurasi miljoonia rauhanomaisia mielenosoittajia, vaativat loppua marxilaiselle
diktatuurille, ja maan pettämiselle Kuubaa varten, sekä väkivallan ja korruption loppua, suurimmissa
mielenosoituksissa maan koko historiassa.”
”Maassa on 60,000 kuubalaista, hallinnon joka alueella, työskennellen 'konsultteina'. Suurin osa on pelkästään
poliittisia agentteja terrorisminvastaisessa koulutuksessa. On raportteja ja kuvia kuubalaisista sotilaista saapumassa
massoittain Venezuelaan, mukaan lukien eliittijoukot 'Avispas Negras' (Mustat Ampiaiset), erikoistuneita
salamurhaamiseen ja poliittiseen sabotaasiin.”
Mikä tällaisen väkivallan synnyttämisen tarkoitus on maassa joka on jo marxilaisen doktriinin otteessa, mikä on
johtava periaate supervaltio #6:n muissa maissa?
”Lula, Brasilian entinen presidentti, on Kuubassa tällä hetkellä, keskustellen Venezuelan ongelmasta pomonsa
Castron kanssa … Hän ja Fidel ovat päävastuussa suunnitelmasta joka vei lähes koko Etelä-Amerikan marxismiin,
kommunististen poliittisten puolueiden ja terroristijärjestön nimeltä Forum de São Paulo liittouman avulla, joka
luotiin vuonna 1990 täyttämään tyhjiötä joka jätettiin Neuvostoliiton romahduksen myötä. Lukuunottamatta
Kolumbiaa, Paraguay'ta, Panamaa ja Guyanaa, suunnitelma on ollut totaalinen menestys. Koko Latinalainen
Amerikka on nykyisin, eri tasoilla, marxilaisten käsissä.”
”Venezuela on koemaaperää haltuunotolle … Latinalaista Amerikkaa valmistetaan olemaan yksi kymmenestä
alueesta tulevassa Uudessa Maailman Järjestyksessä … Latinalaisen Amerikan integraatiota tehdään marxismin
punaisen lipun alla, joten maanosa pysyy köyhänä ja alikehittyneenä ikuisesti. Alueen ihmiset eivät hyväksy tätä
kevyesti, ja paljon verta tulee vuotamaan.”
Tarkkaile tämän supervaltio #6:n, Latinalaisen Etelä-Amerikan, kehitystä. He ovat jo muodostaneet “Latinalaisen
Amerikan valtioiden huippukonferenssin” (Summit Conference of the Latin America States), joka ohjaa kaikkia
valtioita sellaiseen tiiviiseen yhteistyöhön jota vaaditaan, jos tämän supervaltion on määrä muodostua.
Jeesus sanoi meille että, kun näemme Hänen profeetallisten merkkiensä toteutuvan, meidän pitäisi “katsoa ylös,
sillä meidän lunastuksemme on lähellä”!
Tämä uutinen on hyvä uutinen, koska se kertoo meille miten lähellä seurakunnan tempaus, Antikristuksen
ilmestyminen, ja Jeesuksen Kristuksen voittoisa paluu todellakin on. Hyviä uutisia! Tämä on sellainen hyvä
uutinen joka johtaa riemuitsemiseen!
Lähettänyt Olli-R klo 23.17

