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Kolmas maailmansota alkaa kesällä 2015?
Tässä suomentamani Alex Jones'in PrisonPlanet.com:n tuore artikkeli alkuviikolta, joka vihjaa alkavaan
maailmansotaan tänä kesänä. Se olisi mahdollista varsinkin jos uskovien (morsiusseurakunta) ylöstempaus
tapahtuisi lähiaikoina (Ilm. 3:10). Koetuksen hetki on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan
päällä asuvat. Ilmestyskirjan luvussa 3 (jakeet 7-13) mainittu uskollinen Filadelfian tempausseurakunta
pelastetaan tulevasta vihasta (1 Tess. 1:10). Kolmas maailmansota voi kestää Illuminatin suunnittelemat 91 päivää
(Cutting Edgen Doc Marquis väittää näin, koska hänellä on sisäpiirin tietoa entisenä saatanistina), jonka jälkeen
sodan raunioista tai tuhkista nousee Raamatun Antikristus ja NWO kuin Feeniks-lintu. Lisäksi ensi syksyllä
päättyy juutalaisten harvinainen 7. Shmita-vuosi, joka yleensä tuo tullessaan mullistuksia maan päälle. Lue
http://www.reinosav.net/shmita_2.html. Tänä vuonna Succot'ina eli Lehtimajanjuhlan aikaan voi olla sadonkorjuu
taivaallisiin (häävieraat?). Huom. Succot'in ensimmäisenä päivänä 28.9.2015 tämän erityisesti Israelia
koskettavan Tetrad-ilmiön (2014-15) viimeinen täydellinen kuunpimennys eli 4. verikuu näkyy Jerusalemin yllä ja
myös Suomessa. Elämme mielenkiintoisia aikoja.
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Korkea NATO:n virkamies: ”Tulemme
todennäköisesti olemaan sodassa tänä
kesänä”
http://www.prisonplanet.com/senior-nato-official-well-probably-be-at-war-thissummer.html

”Jos olemme onnekkaita, se ei ole ydinsota”
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Korkea NATO:n virkamies kertoi entiselle NSA:n tiedusteluanalyytikolle John Schindler'ille,
että maailma olisi ”todennäköisesti sodassa” joskus tänä kesänä.
”Tulemme todennäköisesti olemaan sodassa tänä kesänä, ja jos olemme onnekkaita, se ei
ole ydinsota”, virkamies sanoi Schindler'ille viime viikolla.

Entisen NSA-työntekijän twiitti sodasta kesällä 2015
Vaikka twiitti uudelleentwiitattiin yli 400 kertaa, kommentti ei kerännyt minkäänlaista
huomiota valtamedialta, mikä on outoa, koska Schindler on entinen Yhdysvaltain
merisotakoulun luennoitsija ja hänellä tiedetään olevan monia korkean tason
sotilaskontakteja.
Vaikkakaan ei tarkennettu, viittaus liittyi lähes varmasti kasvaviin jännitteisiin
Yhdysvaltain ja Venäjän välillä.
Yksi kommentin analyysi ehdottaa, että se on saattanut olla ”tarkoituksellinen 'vuoto'
NATO-lähteistä, korostaakseen, kuinka vakava tilanne on.”
Aiemmin tässä kuussa NATO käynnisti sen historian suurimmat sotaharjoitukset aivan
Venäjän kynnyksellä. Moskova vastasi ryhtymällä ”provokatiivisiin” sotapeleihin
Välimerellä koordinoidusti Kiinan kansan vapautusarmeijan (PLA) kanssa, ollen historian
ensimmäinen merisotaharjoitus joka käsitti molemmat supervallat.
Lisäksi NATO-vallat osallistuvat yhteen Euroopan suurimpiin koskaan järjestettyihin
hävittäjälentokone-harjoituksiin tästä päivästä lukien, joiden osallistujamaita ovat
Yhdysvallat, Iso-Britannia, Sveitsi, Hollanti, Saksa, Ranska, Suomi, Norja ja Ruotsi, jotka
kaikki ovat mukana 12 päivän harjoituksessa.
Jännitteitä on myös kehittymässä Yhdysvaltojen ja Kiinan välille, The Global Times'in
mukaan – valtiollinen mediakanava johtavan kommunistisen puolueen omistuksessa –
joka varoitti tänään, että ”sota on väistämätön” jos Washington ei pysähdy
vaatimuksissaan, että Peking lopettaisi tekosaarten rakentamisen Etelä-Kiinan merelle.
”Jos Yhdysvaltojen tavoitteena on, että Kiinan on keskeytettävä toimintansa, niin sitten
USA vs. Kiina -sota on väistämätön Etelä-Kiinan merellä”, sanomalehti sanoi.
”Selkkauksen intensiteetti tulee olemaan korkeampi kuin mitä ihmiset yleensä ajattelevat
'kitkaksi' osapuolten välillä.”
Viime viikolla, CNN paljasti kuinka Kiinan laivasto oli toistuvasti antanut varoituksia USA:n
vakoilukoneille, jotka lensivät Etelä-Kiinan meren yläpuolella.

Illuminaatti ja kasaarijuutalainen George Soros
Miljardöörisijoittaja George Soros varoitti myöskin viime viikolla, että planeetta on
menossa kohti kolmatta maailmansotaa Kiinan potentiaalisen talousromahduksen
seurauksena.
Huomauttaen että Pekingin on ehkä saatava sen väestö liikkeelle ulkoisen uhan ympärille
välttääkseen sisäisen romahduksen, Soros sanoi, että ”on olemassa todellinen vaara, että
Kiina tulee asettamaan itsensä Venäjän rinnalle poliittisesti ja sotilaallisesti, ja silloin
kolmannen maailmansodan uhka tulee todelliseksi.”
People's Daily -lehden pääkirjoituksessa viime syyskuussa, Kiinan kansan
vapautusarmeijan professori Han Xudong varoitti myös, että Pekingin pitäisi valmistautua
kolmanteen maailmansotaan, joka voisi syntyä konfliktista Yhdysvaltojen ja Venäjän
kesken Ukrainan kriisin vuoksi.
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