torstai 3. huhtikuuta 2014
Yellowstonen supertulivuori saattaa purkautua 2014
Tässä tuoreesta Cutting Edgen viikkokirjeestä yksi ajankohtainen osio, joka käsittelee mahdollista Amerikan
profetoitua tuhoa Yellowstonen supertulivuoren purkauksen myötä. Yellowstonen kansallispuisto sijaitsee
geologisesti aktiivisella alueella, ja se sijaitsee Yellowstonen kalderana tunnetun supertulivuoren päällä. Nyt on
saatu merkkejä siitä että seisminen aktiviteetti kansallispuiston alueella on nousussa josta kielii tuore maanjäristys
ja eläinten pako alueelta. Tässä video aiheesta: http://youtu.be/PXWJWhmZ0EE. Viikkokirjeen osion suomensi:
Olli R.
Yellowstonessa voimakkain maanjäristys 34 vuoteen
---------------------------------------
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II. Kuten tämä Illuminati-kortti paljastaa, Eliitti suunnittelee ainakin
yhtä merkittävää tulivuorenpurkausta ajanjaksona joka edeltää heidän
vapaamuurarikristuksensa ilmestymistä.
Muista, kukin kortti kuvaa toimintaa johon Illuminati aikoo ryhtyä jotta tämä nykyinen Vanhä Järjestys
voidaan kaataa.
Tuleeko Yellowstonen supertulivuori räjähtämään?
UUTISKATSAUS: ”Yellowstonen tulivuorenpurkaus tänä vuonna 2014? Jotkut uskovat että eläimet ovat
pakenemassa kansallispuistosta, Näe se 'hälytysme rkkinä' – Tällä hetkellä heliumia vapautuu 1000 kertaa
yli normaalin tason”, Epoch Times News, 31. maaliskuuta 2014
”Useat bloggaajat postaavat videoita, jotka osoittavat biisonien ja muiden eläinten väitetysti jättävän Yellowstonen

kansallispuiston, edistäen teorioita että kun maanjäristykset nostavat seismistä aktiviteettia niin se käynnistää
Yellowstonen supertulivuoren. Kaksi pääbloggaajista keskustelujen takana painottavat sitä että ei ole olemassa
mitään keinoa tietää milloin supertulivuori räjähtää, mutta he huomauttavat että 4,8 magnitudin maanjäristys, joka
iski maaliskuun 30. päivänä 2014, näytti käynnistävän reaktion eläimissä, jotka ovat syystäkin liikkeessä.”
Tämä uutisjuttu sisältää videoklipin joka näyttää miten biisonit pakenevat aggressiivisesti pitkin valtatien vartta
joka johtaa ulos Yellowstonen puistosta. Myöhemmin jutussa, me saamme tietää että 33% hirvilaumasta on
yhtäkkiä poissa, ja että helium-päästöt ovat 1000 kertaa normaalia korkeammat.
Vuonna 2003 maanjäristys- ja magma-aktiviteetti nousi huimasti yhtäkkiä ja maaperä oli pullistunut ylöspäin. Me
julkaisimme artikkelin jonka sinun pitäisi lukea tai uudelleenlukea johtuen tieteellisen ja profeetallisen
tutkimuksen määrästä jota me teimme tuolloin.
Tämä Headlines News -artikkeli on NEWS1852, otsikolla, ”Yellowstonen supertulivuori saattaa olla
purkauksen alkuvaiheissa”. (Suomennokset: Osa1 ja Osa2)
Me pohdimme Yellowstonen supertulivuoren kallion muodonmuutosta nähdäksemme kuinka laajaa kallion
muodonmuutos on Yellowstonen puistossa. Ja, me järkytyimme:
UUTISKATSAUS: ”Puiston järvi vihjaa kehittymisestä valtavaan räjähdykseen”, DenverPost.com,
sunnuntai, 10. elokuuta 2003
”YELLOWSTONEN KANSALLISPUISTO, Wyoming – Syvän ja maalauksellisen Yellowstone-järven mysteeri
on pullistuma joka nousee 100 jalkaa (1 jalka = n. 30 cm) järven pohjasta, ulottuu seitsemän jalkapallokentän
laajuudelle, ja sillä on potentiaalia räjähtää milloin tahansa. Kaikista elämää uhkaavista tapahtumista jotka
voisivat sattua Yellowstonessa – tulivuorenpurkauksista massiivisiin maanjäristyksiin – tällainen hydroterminen
räjähdys on todennäköisesti välittömin, vakava vaara puistossa … Denverissä asuvat geologit ovat havainneet
kohoavan röykkiön joka on turvonnut seitsemän jalkapallokentän kokoiseksi Yellowstone-järven pohjassa.”
”Maaperän pinnan muodonmuutos … on luotettava indikaattori lähestyvästä purkauksesta.”
Mitkä meidän johtopäätöksemme olivat?
1) Yellowstonen supertulivuori oli purkauksensa ”alkuvaiheissa”. Geologisessa ajoituksessa, aika, joka saattaa
kulua ennenkuin tulivuori todella räjähtää sen jälkeen kun sen varhaisvaiheet alkavat, voisi olla 20-30 vuotta.
Mutta, kenenkään ei pitäisi ottaa tätä maaperän muodonmuutosta, joka mitattiin vuonna 2003, itsestään selvänä
asiana.
2) Illuminatilla on tieteellinen kyky nakuttaa magmakammiota sähkömagneettisten aaltojen avulla massiivisen
räjähdyksen hetkeen asti. Kuuntele todistetta:
”Muut (ulkomaiset tiedemiehet) ovat ryhtymässä jopa ekoterrorismiin jonka avulla he voivat muuttaa
ilmastoa, käynnistää maanjäristyksiä ja tulivuoria etäisesti käyttämällä hyväksi sähkömagneettisia
aaltoja.” (William Cohen, presidentti Clintonin puolustusministeri, puhuessaan konferenssissa koskien
terrorismia, joukkotuhoaseita, ja Yhdysvaltain strategiaa, Sam Nunn Policy Forum, 28. huhtikuuta 1997, Georgian
yliopisto, Athens, Georgia)
Aikana jolloin Cohen lausui nämä sanat, hän oli vallan huipulla Washington D.C:ssä. Ainoa henkilö joka oli
hänen yläpuolellaan, oli Yhdysvaltain presidentti, Bill Clinton. Cohenilla oli pääsy huippuluokan aseteknologian
korkeimmille tasoille. Hän tiesi mistä puhui. Tulivuoret voidaan saada räjähtämään nakuttamalla

sähkömagneettisia aaltoja. Venäjä omistaa korkeimman osaamisen, järjestelmän nimeltä Scalar Waves.
3) Jumalan kuvaus Hänen Amerikan tuhoamisestaan (Ilmestyskirja 18) voitaisiin toteuttaa Yellowstonen
tulivuoren massiivisella purkauksella.
(Lue myös NEWS2518, otsikolla, ”Tyrmistyttäviä profeetallisia uutisia: Ilmestyskirjan luvun 18 profetia
paljastaa että Amerikka EI kärsi taloudellisesta romahduksesta ennenkuin Antikristus on täällä” )
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