Hämmästyttäviä yhtäläisyyksiä Red Laken koulu-ampumisten sekä
ampumisten Columbinen ja muiden Clintonin ajan ampumisten välillä!
Alaotsikko: "Trench Coat Mafia" iskee taas koulussa. Yhtäläisyydet näiden ampumisten välillä ovat
kammottavia ja paljastavia!
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.
Sinä olet nyt
Cutting Edge Ministeriössä
[Trench Coat -- Trench-takki -- tarkoittanee mustaa nahkatakkia jonka liepeet ulottuvat polviin. Olen nähnyt
paikallisten saatananpalvojien käyttävän tällaista vaatetta. Suom. huom.]
Taas kerran, silminnähden järjiltään ollut koulupoika kävelee sisään lukioon ja alkaa ampua. Clintonin ajan
viimeisinä vuosina, tämä kansakunta koki näitä ampumisia kerta toisensa jälkeen. Näistä synkistä päivistä on jo
niin kauan aikaa että muistot ovat haalistuneet mielissämme.
Siksi, meidän tarvitsee verrata tätä tuoreinta ampumistapausta joka tapahtui Red Lakessa, Minnesotassa näihin
hirvittäviin ampumistapauksiin Clintonin hallinnon aikana, sillä näin tekemällä me ymmärrämme että tällä
tuoreimmalla ampumisella on paljon yhteistä Clintonin ajan ampumisiin.

Mustan magian "Trench Coat Mafia" on iskenyt taas!
UUTISKATSAUS: "Asemies surmaa isovanhemmat, seitsemän ihmistä lukiossaan Minnesotassa", AP,
22.3.2005.
"BEMIDJI, Minnesota (AP) -- Lukio-oppilas järjesti verilöylyn intiaanireservaatissa maanantaina, surmaten
isovanhempansa heidän kotiinsa sekä seitsemän ihmistä koulussaan, iloinen virne kasvoillaan ampuessaan,
viranomaiset ja silminnäkijät kertoivat. Tämä epäilty ilmeisesti surmasi itsensä käytyään laukaustenvaihtoa
poliisin kanssa. Tämä oli pahin ampumatapaus koulussa Columbinen verilöylyn jälkeen vuonna 1999 jolloin 13
ihmistä sai surmansa."
Kun minä luin tätä kappaletta minä ajattelin välittömästi Columbinen koulu-ampujia jotka myös virnistelivät
ampuessaan ja jotka myös surmasivat itsensä suoritettuaan tuhoisan tehtävänsä. Siksi, olen tehnyt jonkin verran
tutkimusta yhtäläisyyksistä näiden ampumisten välillä löytäen yhtäläisyyksiä toisaalta järkyttäviä mutta toisaalta
paljastavia.
Salli meidän nyt opiskella näitä samankaltaisuuksia, ei ainoastaan Columbinen ampumistapauksiin vaan myös
muihin Clintonin ajan ampumisiin kouluissa. Sinä tulet hämmästymään.

Ampujat pukeutuivat Trench-takkiin päivittäin käydessään koulua -- sekoitus sotilasvaatteita
Red Lake
UUTISKATSAUS: "Red Lake järkytyksen vallassa 'Kuoleman enkeli' -teinin ampumisten jälkeen", Houston
Chronicle, 23.3.2005.

"Teini-ikäinen asemies Jeff Weise ajoi varastetulla poliisiautolla koulun pihalle ja ampui sitten satunnaisesti
oppilaita ja opettajia, viranomaiset sanoivat kun syrjäinen Red Laken kaupunki suri viimeisimmän verilöylyn
uhreja... Tämä asemies oli hiljainen yksinään viihtyvä jota usein kiusattin ja jolla oli rikkonainen tausta. 'Luulen
että minulla on aina ollut luontaista ihailua Hitleriä ja hänen ajatusmaailmaansa kohtaan, sekä hänen rohkeuttaan
käydä suurempien kansakuntien kimppuun', Weise kirjoitti viime vuonna uusnatsien keskustelufoorumille. Hän
pukeutui Trench-takkiin joka päivä käydessään koulua."
Columbine
UUTISKATSAUS: "'Hylkiöt' olivat syvällä kuoleman sisällä: oppilaat sanoivat että 'Trench Coat Mafian' jäsenet
olivat pilkan kohteina ainakin neljän vuoden ajan", Marc Fisher, The Washington Post, 21.4.1999.
"Ampujat jotka muuttivat Columbinen High Schoolin käsittämättömän verilöylyn näyttämöksi olivat pienen
hylkiöiden klikin jäseniä jotka puheutuivat aina mustaan Trench-takkiin sekä viettivät koko nuoruusikänsä
goottilaisen fantasian yrmeän alakulttuurin sisällä, heidän opiskelijatoverinsa kertoivat."
"Useat oppilaat kuvailivat tätä Trench Coat Mafiaa samankaltaisin termein: he pukeutuivat Trench-takkiin joka
päivä, kaikenlaisilla ilmoilla, jopa sisällä luokassa. Takkiensa alla he olivat mustissa päästä varpaisiin -sotilasbaskerit, T-paidat, farkut ja sotilassaappaat."
Tässä kohdassa monet teistä esittävät tämän ymmärrettävän kysymyksen: "Mikä on tämä Trench Coat Mafia?" ja,
"Kuinka he istuvat näihin ampumistragedioihin?" Maanlaajuisesti, Trench Coat Mafian jäsenet ovat syvällä
satanismissa ja natsismissa. Taas kerran, meille esitellään tämä hirvittävä totuus että meidän lapsemme ovat niin
lujasti sidoksissa satanismin muotoihin että me näemme todellista radikaalia saatanallista kiihkoa, jossa ollaan
halukkaita viemään satanismin ydinopit äärimmäisyyksiin.
Palatkaamme nyt takaisin tähän artikkeliin saadaksemme lisää informaatiota.
"'He olivat hyljeksittyjä, goottilaisia ihmisiä', sanoi Peter Maher, juniori jolla oli yhteenotto ampujien ja useiden
'Trench Coat Mafian' muiden jäsenten kanssa viime itsenäisyyspäivänä. 'He ovat anarkisteja. He ovat valkoisia
supremacisteja -- valkoisten ylivaltaa ajavia -- ja he ovat sisällä Nostradamuksessa ja tuomiopäivässä...' Mustat
Trench-takit ovat yleinen teema tässä goottilaisessa alakulttuurissa joka viehättää monia runoudellaan,
musiikillaan ja vaatteillaan viattomasta fantasiasta väkivaltaiseen todellisuuteen. Fantasiapelien kuten Dungeons
& Dragons inspiroimina, goottilaisuudesta on tullut ihailun kohde monille Amerikan lukiolaisille; toiset vain
pukeutuvat mustaan ja maalaavat kyntensä mustalla kun taas toiset hukuttautuvat tummien kuvien pseudokeskiaikaiseen maailmaan... Trench-takit palvelevat symboleina kaikelle Hitleristä ja natseista joukkomurhiin ja
itsemurhafantasioihin. Nämä ampujat olivat sisällä kuolemassa -- puhuen, lukien ja unelmoiden siitä." [Ibid.]
Springfield, Oregon
UUTISKATSAUS: "Teini avaa tulen koulussa", AP, 22.5.1998.
"Silminnäkijät raportoivat että Kip Kinkel oli pukeutunut Trench-takkiin suorittaessaan verilöylyä, surmaten kaksi
oppilasta ja haavoittaen useita muita."

Ampujat ovat syvällä okkultismissa josta esimerkkinä Adolf Hitler
Red Lake
UUTISKATSAUS: "Ampuja piirsi luurankoja ja kirjoitti tarinoita zombeista", The Houston Chronicle, 23.3.2005.
"BEMIDJI, Minnesota -- 'Hän piirteli sarjakuvia joissa ampuvat toisiaan sekä kirjoitti tarinoita zombeista. Hän
pukeutui mustaan, ilmeisesti ihaili Adolf Hitleriä ja kutsui itseään 'kuoleman enkeliksi'... Hänen piirroksensa
kitaraa näppäilevästä luurangosta jossa oli teksti 'Marssi kuolemaan laula kunnes saappaasi täyttyvät verestä'
esitettiin luokassa... Graves sanoi Weisin myös näyttäneen hänelle piirtämiään sarjakuvakirjoja jotka ovat täynnä
taidokkaasti piirrettyjä ihmisiä ampumassa toisiaan. 'Se oli henkistä kamaa', hän sanoi. 'Se oli sairasta'."
"Weise pukeutui rutiininomaisesti mustaan Trench-takkiin..."

"Weise oli kirjoitellut usein internet-foorumille nimeltään 'Rise of the Dead', sivulla jossa kirjoitellaan tarinoita
aiheena 'tavalliset ihmiset yrittävät selviytyä zombien hallitsemassa maailmassa'."
Muissa uutisartikkeleissa Weise kertoi kuinka paljon hän ihaili Hitleriä.
UUTISKATSAUS: "Red Lake järkytyksen vallassa 'Kuoleman enkeli' -teinin ampumisten jälkeen", Houston
Chronicle, 22.3.2005.
"...raportit kuvailevat Weisen syrjäytyneeksi joka ilmaisi ihailunsa Adolf Hitleriä kohtaan sekä käytti nimiä
'Todesengel' -- Kuoleman enkeli saksaksi -- ja 'NativeNazi' kirjoittautuessaan äärioikeistolaiselle internetsivustolle... 'Luulen että minulla on aina ollut luontaista ihailua Adolf Hitleriä ja hänen ajatuksiaan kohtaan, sekä
hänen rohkeuttaan käydä suurempien kansakuntien kimppuun', Weise kirjoitti viime vuonna natsien käyttämälle
foorumille."
Columbine
UUTISKATSAUS: "'Hylkiöt' olivat syvällä kuoleman sisällä: oppilaat sanoivat että 'Trench Coat Mafian' jäsenet
olivat pilkan kohteina ainakin neljän vuoden ajan", Marc Fisher, The Washington Post, 21.4.1999.
"Mustat Trench-takit ovat yleinen teema tässä goottilaisessa alakulttuurissa joka viehättää monia runoudellaan,
musiikillaan ja vaatteillaan viattomasta fantasiasta väkivaltaiseen todellisuuteen. Fantasiapelien kuten Dungeons
& Dragons inspiroimina, goottilaisuudesta on tullut ihailun kohde monille Amerikan lukiolaisille; toiset vain
pukeutuvat mustaan ja maalaavat kyntensä mustalla kun taas toiset hukuttautuvat tummien kuvien pseudokeskiaikaiseen maailmaan... Trench-takit palvelevat symboleina kaikelle Hitleristä ja natseista joukkomurhiin ja
itsemurhafantasioihin. Eilen oli Hitlerin syntymäpäivä, tilaisuus mielenosoituksille, vale-hautajaisille sekä muille
makaabereille seremonioille uusnatsien ja sekä osin myös goottilaisten maailmassa."

Ampujat surmasivat omaisiaan ennen verilöylyn koulussa
Red Lake
UUTISKATSAUS: "Shooter Linked to Macabre", The Houston Chronicle, 23.3.2005.
"Maanantaina, 17-vuotias Jeff Weise järjesti verilöylyn ampumalla kuoliaaksi isoisänsä sekä isoäitinsä
kumppanin, pukeutui sitten

Menneet koulu-ampumiset yhdistetty Prozaciin
Vaikka toistaiseksi ei ole tietoa että Red Laken koulu-ampumisella olisi mitään yhteyttä Prozaciin, Prozac tai
muut mielialaan vaikuttavat lääkkeet olivat yhteinen nimittäjä Clintonin ajan ampumisissa. Artikkelissa nimeltään
"Prozac osallisena Oregonin ampumisissa", Maureen Shileaf antaa tämän hätkähdyttävän lausunnon: "Tämä
nimenomainen lääke on ollut tekijänä kaikissa ampumistapauksissa viimeisen kymmenen vuoden aikana."
[Maureen@Vigo-Examiner.com, toukokuu 1998]
Tässä kohdassa, minä näen tarpeelliseksi lainata New Age -kirjaa "Behold A Pale Horse" sillä kirjoittaja puhuu
yhteyksistä Prozacin ja tappamisten välillä. Huomioi että tämä kirja kirjoitettiin vuonna 1991, ennen kouluampumisia. Kuitenkin, me olimme kärsineet ammuskeluista julkisilla paikoilla kuten ravintoloissa. Kuuntele New
Age -kirjailja Bill Cooperia:
"jokaisessa tapauksessa jota minä olen tutkinut -- tapaus tyttökoulusa Kanadsssa, marketissa Kanadassa,
Stocktonissa, Kaliforniassa sekä Rabbi Meir Kahanen murha -- nämä ampujat olivat kaikki entisiä tai nykyisiä
mielenterveys potilaita jotka kaikki käyttivät Prozacia. Tämä lääke lisää potilaan serotoniinin tasoa saaden aikaan
äärimmäistä vakivaltaisuutta. Yhdistä tämä jälkihypnoottiseen suggestioon tai kontrollointiin ja sinä saat
joukkomurhan."
Sitten, toisessa artikkelissa, me luemme etä Prozac vaikuttaa paljolti kokaiinin tavoin. [Doping our kids
Prescription drugs at root of violence, says expert", David M. Bresnahan, 1999, WorldNetDaily.com]

Marihuanaa, kokaiinia, heroiinia, Prozacia ja Ritalinia käytetään suuressa määrin yhteiskunnassamme tänään,
kaikki mielialaan vaikuttavia lääkkeitä ja huumeita.
Tämä selvästikin kuulostaa Mind Controllilta, jonka me todella uskomme olevan todennäköinen syy miksi
tapahtui niin monia koulu-ampumisia Clintonin hallinnon viimeisinä vuosina.
Tämä informaatio tuo meidät takaisin aiheeseen satanismi nuorison keskuudessa tänä päivänä. Entinen
illuministinen satanisti, Doc Marquis kertoi minulle että tällaiset lääkkeet sulkevat henkilön alitajunnan ja avaavat
henkilön tietoisen mielen helpommin demoniselle hallinnolle. Sitten kun alitajunta on suljettu, henkilön oma tahto
on poissa pelistä, joten kaikki vastustus aikaisemmin saatua väkivaltaan tähtäävää opetusta vastaan on poissa.
Täten, demonisesta hallinnasta tulee suhteellisen helppoa. Tämä seikka on syy miksi huumeet ovat niin tärkeitä
satanismissa.
Palatkaamme takaisin Red Laken ampujaan, Jeff Weiseen. Me luimme että hänen isänsä teki itsemurhan ja äiti oli
mielisairaalassa. Jos joku teistä tietää että hän käytti Prozacia, Kertokaa meille.

Johtopäätökset
Amerikan illuministinen hallitus haluaa takavarikoida kaikki aseet
Me tiedämme että meidän hallituksemme on läpeensä illuministinen, ja koska yksikään totalitaarinen hallitus ei
ole suvainnut kansalaisillaan aseita, me tiedämme että aseiden omistuksen rajoittaminen on tämän tulevan Uuden
maailmanjärjestyksen hallituksen tärkeä päämäärä. Saatanallisen Uuden maailmanjärjestyksen
valmisteluvaiheessa tämä hallitus yrittää vakuuttaa ihmiset siitä että aseet pitäisi ottaa pois ihmisiltä. Mikä olisi
parempi keino saavuttaa tämä päämäärä kuin luoda tällaisia hirvittäviä verilöylyjä? Sitten, lukuisien kriisien
avulla tämä hallitus voisi myös pakon avulla kerätä aseet pois ihmisiltä.
Täten, sinä voit odottaa että meidän Liittovaltiomme sekä muut valtiot ympäri maailmaa käyttävät voimakasta
noituutta saattaakseen päätökseen kukistaa vanha maailmanjärjestys juutalaiskristillisine arvoineen ja korvata se
Uuden maailmanjärjestyksen saatanallisilla prinsiipeillä.

Loitsu nimeltään "Mielen sitominen"
Voimakas noita voi langettaa hyvin pahan loitsun nimeltään "Mielen sitominen" kannattajansa päälle. Jos tämä
loitsu suoritetaan kunnolla, riivaaja menee tähän kohteena olevaan ihmiseen ja sitoo hänen mielensä. Tämä
ihminen tai nämä ihmiset ovat ovat demonin vaikutusvallan alaisena, jolloin tämä henkilö tekee kaiken mitä
hänen mieleensä juolahtaa. Edelleen, hän ei ymmärrä olevansa järjiltään tai riivaajan vaikutuksen alaisena vaan
uskoo keksineensä kaiken itse. Mielen sitomisen avulla, ihmisestä joka muuten olisi harmiton erakko voi tulla
raivoisa tappaja. 80 prosentissa näistä ampumistapauksista me löydämme vahvoja sidoksia satanismiin tai
Saatanan palvontaan.
Uskon vakaasti että Saatana sitoo näiden oppilaiden mielet sitten kun he ovat edenneet riittävän pitkälle
saatanallisten arvojan ja asenteiden omaksumisessa. Täten, joka kerta kun näitä verilöylyjä tapahtui, Presidentti
Clinton ja muut illuministiset johtajat vaativat tiukempia aserajoituksia. Vaikka tällaiset vaatimukset eivät estä
tulevia iskuja, ne auttavat vakuuttamaan yhä useammat amerikkalaiset siitä että hallituksella on rooli
amerikkalaisten riisumisessa aseista.
Kun ihmiset hokevat lausetta "tämä hyökkäys vaikuttaa saatanalliselta", he ovat lähempänä totuutta kuin voisivat
kuvitellakaan. Saatana on hyvin lähellä Uuden maailmanjärjestyksen toteuttamista mutta hän ei voi toteuttaa sitä
ennen kuin aseet on kerätty pois amerikkalaisilta. Nämä ampumiset kuljettavat amerikkalaisia lähemmäksi aikaa
jolloin he tukevat hallituksen toimia riisua ihmiset aseista, jopa niin että aseiden omistajia surmattaisiin.
Tämä on todellinen tarina näiden koulu-ampumisten takana. Aseiden rajoittaminen on päämäärä, ja Saatana
kiirehtii sen aikaansaamiseksi. Ihmiset jotka usko raamattuun eivät hyväksy tätä skenaariota. Mutta, ihmisillä
jotka tuntevat Raamatun ja jotka tietävät satanismista ei ole vaikeuksia uskoa että Saatana voi ja myös toteuttaa
tällaista mielen kontrollointia niissä ihmisissä jotka ovat vapaaehtoisesti antautuneet hänelle. Tämä on syy miksi

Jumala kertoi että Lopun aikana "jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä..."
[Daniel 12:10]
Muista Michael Carnealin sanat sen jälkeen kun hän oli suorittanut loppuun verityönsä Paducahissa, Kentuckyssä:
hän tunsi toimineensa kuin "unessa" ampuessaan oppilaita. Hän "heräsi" sitten kun hän oli tehnyt työnsä. Tämä
unenkaltainen tila on juuri se mitä ihmiset tuntevat toimiessaan demonisen voiman alaisuudessa.
Jonakin päivänä me todistamme historian suurinta teurastusta, sellaista joka lopulta lopettaa aseiden
takavarikoinnin vastustamisen. Noituudessa, suurimman tunne-elämän trauman luominen on eräs heidän
päämääriään kun he suorittavat mustan magian loitsujaan. Itse asiassa, tapahtumat jotka syrjäyttävät vanhan
maailmanjärjestyksen ja synnyttävät Uuden maailmanjärjestyksen vaativat suuren määrän emotionaalista ja
henkistä tuskaa.
Jeesus kertoi tällaisesta tuskasta kun Hän sanoi:
"Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat
järkkyvät." [Luukas 21:26]
"Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä monin paikoin,
tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua." [Markus 13:8]

--------------------------------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.
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