perjantai 24. tammikuuta 2014
Ukraina kuuluu Rooman Klubin suunnitelmassa Venäjän vaikutuspiiriin – Sveitsin
Davosissa kokoontuu Illuminatin eliitti globaaleja talousongelmia ratkomaan – Yritysten
tiedonlouhinta kuluttajista uhkaa vapauksiamme
Tässä tuoreen Cutting Edgen viikkokirjeen kolme viimeistä osiota, joista David Bay käsittelee aluksi yritysten
tiedonlouhintaa kuluttaja-asiakkaista joka on johtanut järkyttävään anonymiteetin menettämiseen viime vuosina.
David tuo esille esimerkkitapauksen joka paljastaa miten syvälle tiedonlouhinta kuluttajista on Amerikassa mennyt.
Tämä on huono kehitysaskel sillä lopulta tiedot jokaisesta ihmisestä voivat päätyä hallinnon viranomaisten käsiin.
Toisessa osiossa tarkastellaan Ukrainan nykytilannetta kun protestit siellä ovat äityneet väkivaltaisiksi
länsimielisten mielenosoittajien ja venäjämielisen hallinnon välillä. Ukrainan ei kuitenkaan pitäisi luisua Lännen
vaikutuspiiriin koska Illuminatin suunnitelmassa, joka on sopusoinnussa Danielin profetiaan, Ukraina tulee
liittymään Venäjän johtamaan valtioliittoon eli ns. supervaltioon. Viimeisessä eli kolmannessa osiossa kerrotaan
tällä viikolla pidetystä vuosittaisesta Maailman talousfoorumista jonka tarkoituksena on ratkaista globaaleja
talousongelmia Uuden Maailman Järjestyksen globaalin talouden perustamiseksi. Viikkokirjeen osiot suomensi:
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III. Kuinka syvää on tämä yritysten tiedonlouhinta josta me olemme
kuulleet hyvin johdonmukaisesti menneenä vuotena?
Tämä uutisjuttu tulee epäilemättä järkyttämään sinua kuten se vaikutti minuunkin.
UUTISKATSAUS: ”Tiedonlouhinta paljastettu: OfficeMax (toimistotarvikkeiden vähittäismyyjä) pahoittelee
kirjettä koskien ”tyttären kuolemaa auto-onnettomuudessa” ”, 5NBC Chicago, 20. tammikuuta 2014

”OfficeMax on pyytänyt anteeksi Chicagon esikaupunkilaismieheltä, useita päiviä sen jälkeen kun yhtiö lähetti
hänelle kirjeen jossa viitattiin hänen tyttärensä kuolemaan. Kirjekuori, joka vastaanotettiin torstaina, oli osoitettu
Mike Seay'lle, mutta toisella rivillä luki 'Tyttärenne on saanut surmansa auto-onnettomuudessa'.”
Saiko Mike Seay'n tytär todella surmansa auto-onnettomuudessa vai oliko se sekaannus? Se ei ollut mikään sotku.
”Seya'n 17-vuotias tytär, Ashley, oli toinen kahdesta teinistä jotka kuolivat onnettomuudessa viime huhtikuussa kun
heidän SUV-maasturinsa suistui ulos tieltä ja törmäsi puuhun Antiokiassa. Seya sanoo ajattelevansa hänen tytärtään
'10,000 kertaa päivässä' ja järkyttyi nähdessään kirjeen.”
Miten Office Depot tietää että Seya'n perhe oli menettänyt Ashley'n, ja miksi he välittäisivät?
”Seay sanoi 5NBC-kanavalle, 'Miksi heillä olisi tämäntyyppistä tietoa? Mihin he tarvitsisivat sitä? Mitä tarkoitusta
se palvelee jollekin tietääkseen siitä? Ja kuinka paljon muunlaista tietoa heillä on, jos heillä on se tieto minusta, tai
jostakusta muusta? Ja kuinka he soveltavat sitä, mihin tarkoitukseen he käyttävät sitä?”
Vastaus on, että OfficeMax vuokraa nimiä ja henkilökohtaista tietoa kolmannelta osapuolelta,
tiedonlouhintayhtiöltä. Muistatko elokuvan, ”Minority Report”, jossa hallitus keräsi niin paljon dataa jokaisesta
kansalaisesta että se yritti ennakoida rikoksia ennen kuin niitä tapahtuisi. (Lue kaikki yksityiskohdat uutisesta
NEWS1673). Lainataan tätä artikkelia:
Tässä elokuvassa päähenkilö, John Anderton (jota näytteli Tom Cruise) käveli ostoskeskukseen ja kun hän ohitti
korkean TV-ruudun, mainos oli tullut päälle, kutsui häntä nimeltä, ja valitsi tuotteen jonka tietokone ajatteli häntä
kiinnostavan.
Kuinka tietokone tiesi kuka Anderton oli? Vastaus: Hänen silmän verkkokalvo skannattiin.
Mistä tietokone tiesi mitkä tuotteet voisivat kiinnostaa Andertonia? Vastaus: Yritykset data-louhivat perusteellisesti
kaikki kuluttajat. Koska kaikki ostokset tehtiin rahattoman systeemin kautta, kaikki hankinnat rekisteröitiin
kuluttajatietokantaan, joten yritykset voisivat ostaa luetteloja asiakkaista, jotka ostivat heidän tuotteitaan, ja niinpä
he voivat lähettää sinulle ”kohdistettuja mainoksia”.
Tämä kirje Mike Seya'lle oli osa kohdennettua postituskampanjaa; mutta siinä tehtiin virhe ja niinpä Mike sai
kirjeen viitaten hänen tyttärensä kuolemaan pikemmin kuin viittaamalla hänen äskettäiseen kopiokone-ostokseensa
OfficeMax'ilta!
Tämä yksinkertainen sekaannus osoittaa että kuluttajan tiedonlouhinta EI ole positiivinen kehitysaskel lainkaan.
Tämä käytäntö tulee hävittämään meidän anonyymiutemme ja tulee lopulta päätymään hallinnon viranomaisten
käsiin, jotka suunnittelevat, miten ja milloin he pääsevät tuhoamaan vapautemme.

IV. Supervaltio #5 edelleen vääntelehtii synnytystuskissaan kun Ukraina
jatkaa massiivisia julkisia mielenosoituksia.

Venäjä muodostaa Rooman Klubin suunnitelmaan liittyvän supervaltio #5:n, vaikka monet ukrainalaiset
epätoivoisesti haluavat liittyä Euroopan Unioniin.
UUTISKATSAUS: ”Venäjä sanoo että Ukraina saattaa kierähtää ulos kontrollista”, Reuter's News, 21.
tammikuuta 2014
”Venäjä kehotti Euroopan hallituksia tiistaina lopettamaan sekaantumisen Ukrainan poliittiseen kriisiin ja sanoi että
tapahtumat voisivat olla kiertymässä pois hallinnasta Kiovassa sen jälkeen kun väkivalta puhkesi joka jätti
ajoneuvoja palamaan kaduilla.”
Mistä tässä metelissä on kyse?
”MOSKOVA, joka näkee sen entisen neuvostotasavalta-kumppanin osaksi sen perinteistä vaikutuspiiriä, on
katsellut hermostuneesti kun protestit, koskien presidentti Viktor Janukovitsh'in päätöstä karttaa kauppasopimusta
Euroopan Unionin kanssa, ovat kääntyneet väkivaltaisiksi.”
Sinä näet, Venäjä on alkanut muodostaa Rooman Klubin suunnitelmaan kuuluvaa supervaltiotaan, näytetty
alapuolella.

Tätä Rooman Klubin suunnitelmaa toteutetaan häikäilemättömästi kaikkialla maailmassa; jotkut valtioista ovat
sodassa, ulkoisessa tai sisäisessä, kuten yläpuolella näytetyt supervaltiot #7 ja #8, joihin sisältyvät kansakunnat
kärsivät hirvittävästi sodista joita heitä vastaan käydään Länsivaltojen toimesta (Lue kaikki yksityiskohdat
uutisesta NEWS2436).
Mutta kun Venäjä alkaa vetää Itä-Euroopan kansoja osaksi valtioliittoa jota se tulee johtamaan, jotkut kansat
muistavat vanhan Neuvostoliiton päivät, eivätkä halua olla missään tekemisissä tämän uuden supervaltion kanssa.
Monet ukrainalaiset ovat lopen kyllästyneitä kärsiessään Venäjän ikeen alla ja eivät halua mennä takaisin missään
olosuhteissa.
Sen tähden he mellakoivat sadoin tuhansin ihmismäärin.
Pystyykö Venäjä kiskomaan Ukrainan takaisin kiertoradalleen, kuten Rooman Klubin suunnitelma ohjaa? Kyllä,
minä luulen niin. Venäjä ei ainoastaan ole uskomattoman voimakas, vaan tällä suunnitelmalla on Illuminatin,
Rooman Klubin perustajien, tuki takanaan.
Valitettavasti Ukrainan patriooteilla ei näytä olevan paljon mahdollisuuksia. Supervaltio #5 tulee yhdistymään,
siten täydentäen toisen osan Danielin profetian luvusta 7:7-8, joka kertoo että lopunaikoina kaikki maailman
kansakunnat uudelleenorganisoidaan 10 supervaltioksi, ja sitten Antikristus voi nousta (Lue kaikki yksityiskohdat
uutisesta NEWS2364).

V. Maailman taloudelliset ja poliittiset johtajat laskeutuvat Davosiin,
Sveitsiin, osallistuakseen vuosittaiseen Maailman talousfoorumiin
(World Economic Summit).
Tämän huippukokouksen tarkoituksena on varmistaa, että yksittäiset kansakunnat hoitavat taloutensa
siten, että sillä helpotetaan Uuden Maailman Järjestyksen (NWO) globaalin talouden perustamista.
Kun vapaamuurarikristus (Antikristus) saapuu maailman näyttämölle, profetia kertoo meille, että
maapallon viimeiset kymmenen kuningasta ovat jo valloittaneet maailman häntä varten kaikkien
kansakuntien uudelleenorganisoinnin kymmeneksi supervaltioksi avulla.
UUTISKATSAUS: ”Washingtonin hienoin kerma Sveitsin alpeille mega-pälpätysjuhliin”, The Washington
Post, 21. tammikuuta 2014
”Se on Davos! Äärimmäisen verkottunut ja kyynerpäähiertynyt. Tervetuloa vuoden 2014 Maailman
talousfoorumiin, joka tuo yhteen muutama tuhat ihmistä joka vuosi huippuhienoon hiihtokeskukseen Davosissa,
Sveitsissä – maailmanjohtajia, yritysjättiläisiä, kuninkaallisia, viihdejulkkiksia ja mediaväkeä – ynnä tuhansittain
henkilökuntaa ja turvallisuusväkeä ja jonkin verran tavallisia protestoijia.”
”Tämän vuoden teema? Odota sitä … odota sitä … tuloerot!! Kyllä, raskas hengitys tulee keskittymään tähän
asiaan – vain päiviä sen jälkeen kun tainnuttava raportti julkaistiin Oxfam'in taholta joka sanoo että maailman 85
rikkainta ihmistä ovat yhtä varakkaita kuin globaalin väestön köyhin puolikas, tai noin 3,5 miljardia ihmistä.
Melkoinen möhkäle noista 85 rikkaasta ihmisestä tulee todennäköisesti kiukuttelemaan tällä viikolla rinteillä tästä
kamalasta tilanteesta.”
Voit unohtaa massamedian raportoinnin tästä supersalaisesta kokouksesta, sillä todellinen asialista keskittyy
maailman kysymyksiin jotka liittyvät rahoitukseen. Esimerkiksi, jos tietty sota on esityslistalla, painopiste tulee
olemaan se mitä ongelmia – tai mahdollisuuksia – tällä sodalla on perimmäisiin suunnitelmiin globaalia taloutta,
globaalia valuuttaa ja globaalia diktatuuria varten.
Tämä kokous koskee ehdottomasti näitä asioita. Vain Illuminatin eliitti on kutsuttu, joten minkä tahansa nimen sinä
tunnistatkin, sinä tiedät, että henkilö kuuluu Illuminatiin. Siitä ei voi enää olla mitään epäilystä. Jos henkilö on
kutsuttu, he pelaavat Illuminatin suunnitelman pussiin!
Suomentajan huomautus: Suomesta Sveitsin talousfoorumiin 22.-23.1.2014 osallistuivat presidentti Sauli
Niinistö, pääministeri Jyrki Katainen (kok.) ja eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb (kok.). Ks.
http://www.savonsanomat.fi/uutiset/talous/maailman-talousfoorumi-keraa-johtajia-davosiin/1755909
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