Henry Kissinger on kuuluttanut että Obamaa varustetaan "luomaan
Uusi Maailman Järjestys"!
Alaotsikko: Meistä on tuntunut vuodesta 1992 lähtien siltä, että viimeiset tapahtumat, jotka tarvitaan
viimeistelemään Uusi Maailman Järjestys, saattaisivat tapahtua USA:n 44. presidentin hallinnon
aikana. Nyt, yksi mahtavimmista Illuminatin jäsenistä on juuri todennut, että Obama sijoitetaan
ainutlaatuisesti luomaan lopullinen Uusi Maailman Järjestys, eli Antikristuksen valtakunta.
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.
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Kuinka tärkeä Henry Kissinger on globaalin Illuminatin johdossa? Muistatko vanhan TV-mainoksen E.F.
Huttonista? "Kun E.F. Hutton puhuu, jokainen kuuntelee." Mainoksessa näytettiin ryhmä ihmisiä kutsuilla. Kun
E.F. lausuu mielipiteensä, kaikki muut osanottajat lakkaavat puhumasta ja tuijottavat tarkkaavaisesti E.F.:tä
odottaen hänen reaktiota.
Henry Kissinger on noin tärkeä Illuminatin suunnitelmalle. Mieti näitä tosiseikkoja:


Henry Kissinger on entinen ulkoministeri presidenttien Nixon ja Ford alaisuudessa.



Entinen satanisti, Doc Marquis, kertoi että Kissinger on ainoa amerikkalainen okkulttisessa
"Yhdeksänjäsenisessä neuvostossa (Council of Nine)", jota johtaa prinssi Charles.



Kissinger on Ulkomaansuhteiden neuvoston (CFR), pahamaineisen Black Magick -salaseuran,
Bilderbergin, ja Trilateraalisen komission jäsen.



Nimitetty presidentti George W. Bushin toimesta olemaan kaunistelevan 9/11 -tutkimuskomission
puheenjohtaja. Koskaan aikaisemmin ei sellainen kokenut, nälkäinen kettu ole vartioinut
kanatarhaa!

Kaikkialla maailmassa tänään, ei luultavasti ole olemassa vaikutusvaltaisempaa Illuminatin johtajaa. Todellakin,
kun Kissinger puhuu, koko maailma pysähtyy kuuntelemaan. Kun Henry puhuu, hän puhuu Illuminatin
suunnitelmasta. Ota huomioon joitakin Kissingerin paljastuksia, joita me olemme arkistoineet vuosien ajan.
1. "Kyllä, monet ihmiset tulevat kuolemaan kun UMJ perustetaan, mutta se tulee olemaan paljon
parempi maailma niille, jotka jäävät henkiin."
2. "Sotilashenkilöt ovat vain mykkiä typeriä eläimiä käytettäväksi pelinappuloina ulkopolitiikassa." -Henry Kissinger, lainaus kirjasta "Kiss the Boys Goodbye: How the United States Betrayed Its
Own POW’s in Vietnam" ("Heitä hyvästit pojille: Kuinka Yhdysvallat petti sen omat
SOTAVANKINSA Vietnamissa").

3. "Kontrolloimalla energiaa, me voimme hallita kansakuntia; kontrolloimalla ruokaa, me voimme
hallita yksilöitä!" -- Lainaus DVD:stä, "Days of Hunger, Days of Chaos" ("Nälän ja kaaoksen
päivät"), http://www.cuttingedge.org/video/daysofhunger.html. -- kirja suomeksi:
http://www.heinola.org/~patato/days.html.
4. Rodney Kingin riehuessa Los Angelesissa, Kissinger antoi seuraavanlaisen lausunnon: "Tänään,
amerikkalaiset olisivat tyrmistyneitä, jos YK:n joukot astuisivat Los Angelesiin palauttaakseen
järjestyksen. Huomenna, ne tullaan ottamaan tervehtien vastaan."
Nämä ovat Henry Kissingerin synkkiä sanoja, ja ne edustavat sekä Illuminatin sisäistä sydäntä että heidän
globaalia suunnitelmaansa saada aikaan globaali hallitus, talous, ja uskonto, jonka jälkeen he tulevat asettamaan
näyttämölle heidän New Age (vapaamuurari)kristuksensa! Nyt kun me ymmärrämme kuinka vaikutusvaltainen
Kissinger on, tutkikaamme nykyistä juttuamme, missä tuo vanha Henry-kettu paljasti merkittävän osan
Illuminatin suunnitelmasta koskien lähestyvää Barack Obaman presidenttiyttä.
UUTISKATSAUS: "Kissinger: Obamaa varustetaan luomaan ’Uusi Maailman Järjestys’", by Drew Zahn, World
Net Daily, 6. tammikuuta 2009, http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=85442.
"Konfliktit maailmanlaajuisesti ja kansainvälinen kunnioitus Barack Obamaa kohtaan ovat luoneet täydelliset
puitteet ’Uuden Maailman Järjestyksen’ perustamiselle, Henry Kissingerin, Nobelin rauhanpalkinnon voittajan ja
entisen presidentti Nixonin ulkoministerin mukaan."
Toisin sanoen, kansainväliset konfliktit ovat asettamassa näyttämöä Obamalle purkaakseen viimeiset esteet
himoitun UMJ:n perustamisen tieltä, Illuminatin päätavoite vuodesta 1776 saakka, jolloin "Novus Ordo
Seclorum" painettiin Luciferin kaikkinäkevän silmän, joka leijuu ilmassa keskeneräisen pyramidin yläpuolella,
symbolin alaosaan. Tämä kuva luotiin vuonna 1782, mutta pidettiin hyvin salaisena kunnes presidentti Franklin
Roosevelt ja hänen varapresidenttinsä Wallace -- jotka molemmat olivat hyvin korkealle kivunneita
vapaamuurareita -- tekivät yhteistyötä sijoittaakseen tämän masonistis/egyptiläisen symbolin Amerikan yhden
dollarin setelin takapuolelle.
Kun Kissinger viestittää että "konfliktit maailmanlaajuisesti" ovat asettamassa näyttämöä Obamalle luomaan
UMJ, niin hän yksinkertaisesti puhuu käytännöllisestä ulkovarustamisesta koskien katalaa "Dialektista
Kamppailua" ("Dialectic Struggle", http://www.cuttingedge.org/news/n1891.cfm), jota Illuminati on toistuvasti
käyttänyt menneiden 200 vuoden aikana saavuttaakseen päämääränsä. Todellakin, kaikki sodat jotka on käyty 20.
ja 21. vuosisatojen aikana, on sodittu Dialektiikan mukaisesti.
Viimeiset seitsemän vuotta "sotia ja sanomia sodista" -aikaa presidentti Bushin johdon alaisuudessa ovat
tasoittaneet tietä karismaattiselle presidentille Bushin seuraajana ja johdattamaan maailma himoittuun Yhdenmaailman järjestelmään, Uuteen maailmanjärjestykseen. Nyt sinä tiedät kuinka tärkeää Obamalle oli kampanjoida
messiaan sateenvarjon alla ja pursuta jonkinlaista yliluonnollista säteilyä ihmisiin hänen ympärillään ja yleisössä.
Messias-tyyppinen presidentti on astumaisillaan virkaan, mies joka kiihottaa ihmiset yhdistymään hänen taakseen
saadakseen aikaan tämän globaalin järjestelmän. Ellei sellainen epäsuosittu presidentti, kuten Bush, olisi edeltänyt
Obamaa, tämä skenaario ei toimisi. Kirjaimellisesti, ihmisten äärimmäinen vastenmielisyys Bushia kohtaan
tasoittaa tietä Obamalle ryhtyäkseen ratkomaan ongelmia.
Mitkä ovat jotkut näistä riitakysymyksistä, joissa Obama saavuttaa voiton ja joissa Bush ei kyennyt?
1. Palestiinan valtion perustaminen -- Bush näytti tietä, mutta Obama tulee saamaan työn valmiiksi.
2. Pohjois-Amerikan Unionin (NAFTA) viimeistely. Obaman suosio tulee viemään amerikkalaisilta
ihmisiltä jalat alta, antaen hänelle kansan valtuudet, jotka vaaditaan lakkauttamaan lopullisesti
Amerikan kansallinen suvereniteetti ja perustamaan Pohjois-Amerikan Unioni.
3. Viimeistelemällä siirto vanhasta talousjärjestelmästä, joka tunnetaan kapitalismina, jotta uusi
järjestelmä, fasismi (http://www.heinola.org/~patato/cef2317.pdf), voitaisiin perustaa. Vain
republikaanipresidentti, jota pidetään "konservatiivisena", olisi voinut aloittaa massiivisen
siirtymisen pois kapitalismista kohti selvää lähes sosialistista järjestelmää, tunnettu fasismina.

Mutta, nyt kun presidentti Bush on ryhtynyt edeltävään työhön ja poliittisen pallon liikuttamiseen,
presidentti Obama voi viimeistellä urakan.
4. Kotimaisen ohjelman vakiinnuttaminen hajottamaan perustuslaki ja toteuttamaan fasistinen
poliisivaltio. [Antikristus eli pieni sarvi muuttaa ajat ja lain (Dan. 7:25). Suom. huom.] Presidentti
Bush vahvisti pahamaineiset Patriot Act I ja II -lait vastauksena 9/11 -iskuihin. Nämä lait ja sadat
lait, jotka hyväksyttiin Patriot Act -lakien tueksi, suovat presidentille ja hänen koko
toimeenpanevalle ministeriölleen samat diktatoriset valtuudet, joista Saksan Adolf Hitler ja
kommunistisen Venäjän Josif Stalin nauttivat.
Jälleen kerran, vain republikaanipresidentti, jota pidetään "konservatiivina", olisi voinut saada nämä
lakiehdotukset hyväksytyiksi. Voitko kuvitella konservatiivien protestointia, jos presidentti vaatien näitä lakeja
olisi ollut liberaalidemokraatti Bill Clinton ja hänen oikeusministerinsä, Janet Reno? Vain "konservatiivinen"
republikaanipresidentti olisi voinut vaientaa konservatiiveja tarpeeksi saadakseen nämä kauheat lait
hyväksytyiksi.
Kun Skull & Bonesin Bush allekirjoitti nämä hirvittävät lait, jotka lopettivat meidän vapautemme paperilla,
konservatiivit ilmaisivat uskoa että tämä "kristitty" presidentti käsittelisi näitä diktatorisia lakeja
vastuuntuntoisesti, mutta olivat huolissaan liberaalidemokraatin tulosta presidentiksi. No, tämä pelko on
toteutunut, kun kaikkein liberaalein demokraatti ikinä, joka on hoitanut virkaa, on valmiina kiipeämään
presidentin virkahuoneeseen.
Ja, hänen ulkoministerinsä tulee olemaan "rautarouva", Hillary Clinton. Sinä muistat Hillaryn, joka tunnettiin
Yalen yliopiston kampuksella "yliopiston punaisena" ("College Red"), tunnustuksena hänen mieltymyksestään
kommunistiseen oppiin!
Mutta, jälleen, nyt kun "konservatiivinen" Bush on saanut nämä lait kirjoihin, tämä suunnaton elintärkeä valta
siirtyy nyt liberaaleimmalle presidentin hallinnolle ikinä!

"Behold A Pale Horse" ("Katso hallavaa hevosta", http://cuttingedge.org/detail.cfm?ID=952).
Palatkaamme nyt tähän julkaistuun World Net Dailyn artikkeliin:
"...hän voi antaa uuden sysäyksen Amerikan ulkopolitiikalle osittain siksi, koska hänen saamansa vastaanotto on
niin tavallisesta poikkeavaa ympäri maailman. Hänen tehtävänsä tulee olemaan kehittää kokonaisstrategia
Amerikalle tänä ajanjaksona jolloin, todellakin, uusi maailmanjärjestys voidaan luoda. Se on suuri tilaisuus, se ei
ole vain kriisi."
Taas, me näemme halutun Dialektisen Kamppailun käynnissä tässä, jossa kriisejä tarkoituksella luodaan niin että
Illuminati voi astua eteenpäin oikeaan aikaan tarjotakseen heidän ratkaisua asiaan, joka juuri siten sattuu olleen
suunnitelmana kaiken aikaa! Mikä sakki arvostelukyvyttömiä ääliöitä suurin osa ihmisistä onkaan, sillä he eivät
koskaan opi ja tulevat aina petetyiksi. [Onkohan yksi esimerkki halutusta konfliktista tämä nykyinen Israelin ja
Hamasin välinen sota Gazassa, joka ajoittuu sopivasti juuri ennen Obaman virkaanastujaisia 20.1.2009?
Luodaanko tässä pohjaa 3. maailmansodalle ja sitä kautta Palestiinan valtion synnyttämiselle, kun yritetään
poistaa ääriainekset Lähi-idän valherauhan tieltä? Obaman kauden alussa voidaan lavastaa islamistien terrori-iskut
Amerikan maaperällä, jolloin poliisivaltio voisi ottaa muotoa jonkinlaisine pedonmerkkeineen. Suom. huom.]
"’On olemassa tarvetta uudelle maailmanjärjestykselle’, Kissinger kertoi PBS:n haastattelijalle Charlie Roselle
viime vuonna, ’Minä ajattelen että tämän hallinnon lopussa, kaiken sen kuohunnan kanssa, ja seuraavan alussa,
me saattaisimme itse asiassa todistaa uuden järjestyksen syntymistä -- koska ihmisten katselemassa pohjattomaan
kuiluun, jopa islamilaisessa maailmassa, täytyy päätellä että jossakin kohtaa, määrätyt tulevaisuuden
mahdollisuudet täytyy tuoda takaisin erilaisen systeemin alaisuuteen.’"
Tämä "erilainen systeemi", johon Kissinger viittaa, on Uusi Maailman Järjestys, globaali hallitus, talous ja
uskonto, joka tulee poikimaan vapaamuurarikristuksen eli Antikristuksen. Mikä oli "Uuden
maailmanjärjestyksen" alkuperä? Vastaus on yhden dollarin setelin takapuolella, koska kirjoituksessa pyramidin
alaosassa lukee "Novus Ordo Seclorum", joka on Uusi Maailman Järjestys. Päiväys tälle symbolille on
kaiverrettuna pyramidin ensimmäisellä rivillä, kirjoitettu roomalaisilla numeroilla, mikä on vuosi 1776.
Milloin Illuminati keksi käyttää Dialektista Kamppailua globaalissa perustassa keinona, jolla siirtää maailman
ihmiset tähän Uuteen Maailman Järjestykseen? Saadaksemme vastauksen tähän mitä tärkeimpään kysymykseen,
me käännymme New Age -kirjailijan, Bill Cooperin, puoleen.
"...salaseurat suunnittelivat niinkin kauan sitten kuin vuonna 1917 sepittävänsä keinotekoisen uhan...
tarkoituksena saattaa ihmiskunta yhteen yhden-maailman hallinnossa, jota he kutsuvat UMJ:ksi." [Bill Cooper,
"Behold A Pale Horse", s. 27]
Nykyään, Illuminati käsittelee ainakin viittä globaalia kriisiä, kaikki suunniteltu siirtämään maailma tähän uuteen
järjestykseen. (Lue kaikki yksityiskohdat uutisesta NEWS2193, otsikolla, "Viittä merkittävää luotua globaalia
katastrofia ollaan jatkuvasti paasaamassa maailmalle syinä muodostaa globaali Uusi maailmanjärjestys!",
http://www.cuttingedge.org/news/n2193.cfm).
Onko Henry Kissinger toteamassa että kaikki viisi näistä tarkoituksella luoduista globaaleista kriiseistä tulevat
huipentumaan Obaman hallinnon aikana? Me voimme vain odottaa nähdäksemme kuinka nämä suunnitellut
tapahtumat kehittyvät. Muista, Obama ei toimi omin päin, vaan yksinkertaisesti lukee käsikirjoituksesta, jonka
ovat kirjoittaneet mahtavat miehet kuten Henry Kissinger. Päättäkäämme tuolla kuuluisalla tekstikatkelmalla, joka
kertoo että kaikki tapahtumat käsikirjoitetaan, ja jonka on kirjoittanut New Age -kirjailija Peter Lemesurier.
"Heidän suunnitelmansa on nyt käsikirjoitettu, riippuen vain viimeisen minuutin editoinnista ja näyttämöohjeista.
Näyttämö itse, vaikkakin toistaiseksi pimeydessä, on melkein valmis. Alhaalla montussa, maanalainen orkesteri
on jo virittäytymässä. Viimeisen minuutin sivuosia ollaan jopa nyt täyttämässä. Suurin osa päänäyttelijöistä, joku
pitää mahdollisena, on jo kiinni roolissaan. Pian tulee olemaan heidän aika tulla näyttämölle, joka on valmiina
nostamaan esirippunsa. Aika toiminnalle on tulossa." ["Armageddon Script"]
Me olemme todistamaisillamme joitakin huomattavia presidentti Obaman saavutuksia, saavutuksia jotka tulevat
antamaan hänelle arvovallan maailman näyttämöllä toteuttamaan vihdoin Uusi Maailman Järjestys. Totisesti,

aikojen loppu lähestyy uhkaavasti meitä!
--------------------------------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.
Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 2336
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