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188 päivän maanjäristyssykli pitää paikkansa tänä keväänä 2015! 

188 days earthquake cycle

188 päivän maanjäristyssyklistä tai -kaavasta alettiin puhua ja kirjoitella varsinaisesti syksyllä 2011 kun oli Fidzi-
saarten maanjäristys (7,3 Richteriä) 15.9.2011. Täsmälleen 188 päivää aikaisemmin tapahtui Sendain suuri 
maanjäristys (9.0 Richteriä) Japanissa 11.3.2011, joka aiheutti lisäksi tsunamin, mikä vaurioitti pahasti 
Fukushiman ydinvoimalaitosta ja surmasi tuhatmäärin ihmisiä. Tätä järistystä edelsi puolestaan 188 päivää 
aikaisemmin tapahtunut maanjäristys (7.0 Richteriä) Uuden-Seelannin Christchurch'issa 3.9.2010, ja kaiken aloitti
Chilessä 27.2.2010 täsmälleen 188 päivää aikaisemmin esiintynyt 8.8 Richterin maanjäristys, joka synnytti 
myöskin tsunamin ja vaikutti Maan akselin kaltevuuteen ja lyhensi hieman vuorokauden kestoa. Syksyn 2011 
jälkeen ei tietääkseni ole esiintynyt vastaavia TÄSMÄLLEEN 188 päivän perästä tapahtuneita suurehkoja 
maanjäristyksiä, mutta hyvin likelle tuota 188 päivää ollaan päästy eli jokin kaava tai aikahaarukka 
luonnonmullistustapahtumille on olemassa. Tästä 188-mallista puhuu mm. seuraava nettisivu joka sisältää pitkän 
videon aiheesta.

http://rabbithole3.blogspot.fi/2012/03/188-days-by-lucus-full-documentary.html

Aika lähelle tuota 188 päivän maanjäristyssykliä päästiin myös tänä keväänä eli viime viikolla tapahtuneet 
luonnonmullistukset maailmalla (maanjäristyksiä + tulivuorenpurkauksia) tapahtuivat n. 5 päivän sisällä alkaen 
20.4.2015 ja huipentuen 25.4.2015 suureen 7.9 Richterin maanjäristykseen Nepalissa. Nyt kun otetaan 
lähtökohdiksi Japanin suuri maanjäristys 11.3.2011 ja tulivuorenpurkaus Etelä-Chilessä paikallista aikaa 
22.4.2015 keskiviikkoyönä (Japanissa silloin jo 23. päivä), niin saadaan aikaväli, joka on jaollinen luvulla 188. 
Lasken myös aikavälin Chilen vuoden 2010 maanjäristyksestä tuohon 22.4.2015 päivämäärään Chilen aikaa. 

http://nokialainen.blogspot.fi/2015/04/188-paivan-maanjaristyssykli-pitaa.html
http://rabbithole3.blogspot.fi/2012/03/188-days-by-lucus-full-documentary.html
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2010030211229336_ul.shtml
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2010030211229336_ul.shtml
http://4.bp.blogspot.com/-PODkQtNpHKM/VT92FzFdZFI/AAAAAAAAFvw/ioyrjIw2mKQ/s1600/188%2Bcycle%2B2.png


11.3.2011 - 23.4.2015 = 1504 pv. (1504=8x188)

27.2.2010 - 22.4.2015 = 1880 pv. (1880=10x188)

Huomattavaa on, että järistyslinja on vaihdellut maan kolmessa kulmassa, eli Chilestä Uuteen-Seelantiin ja sieltä 
Japaniin. Nämä ovat järistysherkkiä alueita siirroslinjoineen. Mutta kun Raamattu puhuu erityisesti maan neljästä 
eri kulmasta Jumalan tuomioissa (esim. Ilm. 7:1-3), niin jossakin vaiheessa pitäisi paukahtaa myös Yhdysvaltojen 
länsiosassa eli Kaliforniassa (San Andreasin siirros), tai Yellowstonen kansallispuistossa, jossa on maanalainen 
supertulivuori (Ks. ylläoleva karttakuva). Olettaa sopii, että tämä tuleva Amerikan "The Big One" (Ilmestyskirjan 
6. sinetti, Ilm. 6:12) laukaisee maailmanlaajuisen Ahdistuksen ajan eli 7-vuotisen vaivanajan, jota ennen 
Kristuksen morsiusseurakunta on otettu ylös turvaan (Ilm. 3:10). Seuraavaksi uutislinkkejä viime viikolta ym. 
aiheeseen liittyviä linkkejä (videot).

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1429753082206 (suuri ja harvinainen tulivuorenpurkaus Etelä-Chilessä 22.4.2015)

http://rt.com/news/252585-earthquake-new-zealand-kaikoura/ (merkittävä järistys Uudessa-Seelannissa viime 
viikolla, josta 1504 pv. Sendain maanjäristykseen 2011)

Major Earthquakes Strike All Over The Globe Last 24 Hours

http://beforeitsnews.com/alternative/2015/04/major-earthquakes-strike-all-over-the-globe-last-24-hours-
3143750.html

THE MYSTERY OF THE 188 DAYS REVEALED

http://www.repairingthebreach.info/id445.html

Yellowstonen supertulivuoren mahdollisesta purkautumisesta artikkeleita:

http://nokialainen.blogspot.fi/2014/04/yellowstonen-supertulivuori-saattaa.html

http://files.kotisivukone.com/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/ce1852a_--
_tulivuori_yellowstonessa_saattaa_olla_purkautumassa_osa_1.html

http://files.kotisivukone.com/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/ce1852b_--
_tulivuori_yellowstonessa_saattaa_olla_purkautumassa_osa_2.html

-------------

Koko viime viikko oli siis täynnä maanjäristyksiä alkaen Japanista 20.4.2015 ja huipentuen Nepalin suureen 
maanjäristykseen 25.4.2015. Pastori Paul Begley puhuu näistä aikainmerkki-videoillaan:

BREAKING: Japan Hit Again 6.5 and 6.2 And 6.8 Earthquakes (20.4.2015)

https://www.youtube.com/watch?v=v1r4Jk1RJ8Y

"Chile Volcano Erupts Suddenly After 42 Years" (23.4.2015)

https://www.youtube.com/watch?v=PoqO8YXi3Sc

Volcanos World Wide On Record Pace (25.4.2015)

https://www.youtube.com/watch?v=gOvdi3CRdsM

UPDATE: Nepal Quake 7.9 Now 3,800 Dead And Rising (27.4.2015)

https://www.youtube.com/watch?v=gOvdi3CRdsM
https://www.youtube.com/watch?v=PoqO8YXi3Sc
https://www.youtube.com/watch?v=v1r4Jk1RJ8Y
http://files.kotisivukone.com/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/ce1852b_--_tulivuori_yellowstonessa_saattaa_olla_purkautumassa_osa_2.html
http://files.kotisivukone.com/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/ce1852b_--_tulivuori_yellowstonessa_saattaa_olla_purkautumassa_osa_2.html
http://files.kotisivukone.com/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/ce1852a_--_tulivuori_yellowstonessa_saattaa_olla_purkautumassa_osa_1.html
http://files.kotisivukone.com/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/ce1852a_--_tulivuori_yellowstonessa_saattaa_olla_purkautumassa_osa_1.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/04/yellowstonen-supertulivuori-saattaa.html
http://www.repairingthebreach.info/id445.html
http://beforeitsnews.com/alternative/2015/04/major-earthquakes-strike-all-over-the-globe-last-24-hours-3143750.html
http://beforeitsnews.com/alternative/2015/04/major-earthquakes-strike-all-over-the-globe-last-24-hours-3143750.html
http://rt.com/news/252585-earthquake-new-zealand-kaikoura/
http://www.hs.fi/ulkomaat/a1429753082206
http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Ilm.3.html
http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Ilm.6.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/San_Andreasin_siirros
http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Ilm.7.html


https://www.youtube.com/watch?v=V9aPori0CPM

Something is going on!! Selvästikin 188 päivän kierto pitää paikkansa.

---------------

Kaikki tämä on profeetallista ja lausuttu Raamatussa apostoli Paavalin ja Jeesuksen suulla. Lisääntyvät ja 
voimistuvat luonnonmullistukset ovat vahva aikainmerkki Jeesuksen takaisintulosta ja niitä kuvataan 
luomakunnan synnytystuskina ennen tosiuskovien ylösottoa taivaallisiin.

Room. 8:22-23

22. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; 
23. eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, 
odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta (=tempaus, ylösotto).

Matteus 24:3, 7-8

3. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se 
tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" 
7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee 
monin paikoin. 
8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua (=alkoivat varsinaisesti Chilen maanjäristyksestä 27.2.2010?).

Nyt on saavuttu kertoimeen kymmenen *(täydellistymisen luku) 188 päivän jaksoissa alkaen Chilestä 27.2.2010. 
Voisiko tämä merkitä sitä, että lopulliset synnytyspoltot ovat alkaneet? Morsian temmataan pian..

*(Luku 10 luonnehtii täyteyttä, siksi se on yleensä kaiken valmiin, täysimittaisen ja -lukuisen sekä yhtenäisen 
vertauskuva.)

Lähettänyt Olli-R klo 0.17 

1 kommentti:

1.

Olli-R  28. huhtikuuta 2015 klo 16.41
Huomasin netistä että syyskuisen maanjäristyksen Fidzi-saarilla (15.9.2011) jälkeen 188 päivän kaava 
toteutui TÄSMÄLLISESTI myös keväällä 2012.

http://www.repairingthebreach.info/id445.html

"The 5th quake was a;

7.4- 84 miles from Huajuapan de Leon ("A Place of Brave People") Mexico, March 20th, 2012"

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/ulkomaat/maanjaristys-saikaytti-meksikossa/1181057

"20.3.2012 22:14 (20.3.2012 22:14)

Meksikon länsirannikolla on tapahtunut voimakas maanjäristys. Järistys oli voimakkuudeltaan 7,6 
magnitudia, ja se tuntui myös pääkaupungissa Mexicossa.

http://nokialainen.blogspot.com/2015/04/188-paivan-maanjaristyssykli-pitaa.html?showComment=1430228472153#c3209993085680757177
http://www.blogger.com/profile/01704146506244270893
http://nokialainen.blogspot.fi/2015/04/188-paivan-maanjaristyssykli-pitaa.html
http://www.kolumbus.fi/gematria/lukuja.htm
https://www.youtube.com/watch?v=V9aPori0CPM


Järistys oli voimakkaimpia pääkaupungissa sitten vuoden 1985, jolloin tuhansia ihmisiä sai surmansa yli 
kahdeksan magnitudin järistyksessä."

HUOM: Tämä järistys tapahtui 20.3.2012 Meksikon aikaa ja silloin oli jo 21.3. itäisellä pallonpuoliskolla. 
Joten lasketaan:

15.9.2011 (Fidzi-saaret) - 21.3.2012 (Meksiko, idän aika) = 188 pv.

tai:

27.2.2010 (Chile) - 20.3.2012 (Meksiko, lännen aika) = 752 pv. (752=4x188)

Siis ainakin 5 maanjäristystä peräkkäin toteutti 188 päivän syklin TARKALLEEN.

Vastaa  Poista
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