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Illuminati suunnittelee perinteisen Saudi-Arabian tuhoa – Jemen liukuu Iranin 
vaikutuspiiriin kun maan presidentti ja hallitus eroavat Huthi-kapinallisten painostuksesta 

Samalla kun Saudi-Arabian pitkäaikainen hallitsija Abdullah kuolee 90-vuotiaana tällä viikolla, niin Illuminati on 
valmis iskemään Saudi-Arabian kimppuun uuden Lähi-idän kartan luomiseksi. Islamin pyhät paikat aiotaan siirtää
pois Saudi-Arabian valvonnasta aivan uudelle islamistiselle valtiolle. ISIS-järjestö onkin uhannut hyökätä Saudi-
Arabian sisäpuolelle tehdäkseen lopun länsimielisestä monarkiasta. Paha juttu sunnilaisen Saudi-Arabian kannalta
on myös tapahtumat Jemenissä viimeaikoina. Siellä Iranin tukemat shiilaiset Huthit ovat pakottaneet maan 
presidentin ja hallituksen eroamaan. Näin Jemen siirtyy Iranin vaikutusvallan piiriin. Saudi-Arabiaa uhataan nyt 
pohjoisesta sekä etelästä käsin. Perinteinen Saudi-Arabia tekee kuolemaa. Näin kertoo Cutting Edgen viimeisin 
uutishälytyskirje tältä viikolta, jossa on nämä kaksi osiota Saudi-Arabian kohtaloon liittyen. Uutishälytyksen 
suomensi: Olli R.
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Suunniteltu aalto vallanvaihdoksia joita kutsutaan “  Pentagonin Uuden 
Kartan Strategiaksi” on vihdoinkin saavuttanut Saudi-Arabian. 
Erämaa-kuningaskuntaa vaivataan taisteluilla maan sisäpuolella sekä 
aseellisella uhkalla ulkoapäin. Seuraavat kaksi tuoretta uutisjuttua 
kertovat Saudi-Arabian tulevasta romahduksesta, valtakunnan 
merkityksellisestä kuolemasta, joka ei aiheuta maailmantalouden 
romahdusta.
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I. Saudi-Arabian kuningas Abdullah kuolee 90 vuoden ikäisenä!
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Jokainen hallitsijan kuolema aiheuttaa jonkin verran epävarmuutta ja epävakautta kun seuraaja siirtyy 
vakiinnuttamaan valtaansa. Abdullahin kuolema ei olisi voinut tulla pahempaan aikaan kuningaskuntaa 
ajatellen.

UUTISKATSAUS: “  Saudi-Arabian kuningas kuolee 90-vuotiaana”, Huffington Post, 22.1.2015

”Saudi-Arabian kuningas Abdullah on kuollut … Abdullahin nimetty seuraaja on kruununprinssi Salman bin 
Abdulaziz, hänen 79-vuotias velipuolensa … Abdullah bin Abdulaziz'in uskotaan syntyneen vuonna 1923 tai 1924
yhtenä Saudi-Arabian perustajan, kuningas Abdulaziz Al Saud'in, 37 pojasta … Abdullah tuli virallisesti valtaan 
vuonna 2005, hänen velipuolensa, kuningas Fahd'in, kuoleman jälkeen. Kuitenkin hän on ollut de facto hallitsija 
vuodesta 1995 lähtien, jolloin Fahd joutui työkyvyttömäksi aivohalvauksen takia.”

Nyt kun voimakas kuningas on kuollut, niin kuka hänen seuraajansa on? Hänen olisi parempi olla nuorempi mies 
ja täynnä energiaa ja omata hyvän terveyden, koska sudet ulvovat hänen rajoillaan pohjoisessa ja etelässä sekä 
leirin sisältä käsin.

”Uusi kuningas, Salman, on entinen puolustusministeri ja Riad'in kuvernööri. Hänestä on laajalti raportoitu, että 
hän omaa huonon terveyden ja hänen huhutaan kärsivän dementiasta.”

Epäilemättä tämä uusi kuningas ei tule selviämään pitkään. Kuningas Abdullah suunnitteli seuraajakseen jonossa 
toisena olevaa, ja tämä kuulostaa siltä että hän kykenisi paremmin puolustamaan pientä rikasta valtiota, joka on 
nyt tulituksen alla maapallon suurimpien globaalien vaikuttajien taholta – Illuminatin.

”Viime vuonna kuningas Abdullah nimitti hänen nuorimman elossa olevan veljensä, 69-vuotiaan prinssi Muqrin 
bin Abdulaziz'in, toiseksi jonottajaksi valtaistuimelle. Salman'ia pidetään maltillisena ja hänet koetaan 
tasapainottamassa kuningaskunnan nopeaa modernisointia maan konservatiivisen voimaperustan avulla.”

Ainoa kysymys on, kuinka kauan Salman kestää, ja tuleeko hänen virkakautensa ja poismenonsa olemaan nopea 
ja tehokas vai kestääkö se pidempään jota leimaa päättämättömyys ja kaaos. Salman'in johtajuuden lyhyys 
tarkoittaa sitä, että Saudi-Arabian viholliset aikovat iskeä nopeasti ja päättäväisesti.

Panokset ovat valtavat.

”Saudi-Arabian absoluuttinen monarkia hallitsee maan valtavia rikkauksia ja vaikutusvaltaa. Saudi-Arabia on 
maailman suurin öljyn viejä ja sillä on vastuu Islamin kahdesta pyhimmästä paikasta.”

http://www.huffingtonpost.com/2015/01/22/saudi-arabia-king-dead-dies_n_6527616.html


Kun puhutaan Islamin kahden pyhimmän paikan valvonnasta, Pentagonin uusi Lähi-idän kartta osoittaa että 
Globaali Eliitti aikoo riistää Mekan ja Medinan valvonnan Saudi-Arabialta! Uuden kuninkaan on taisteltava näitä 
kansainvälisiä joukkoja vastaan pitääkseen hallinnan näistä pyhistä paikoista. Hän ei todennäköisesti onnistu 
siinä. Voimat, jotka tulevat häntä vastaan, ovat liian voimakkaita työnnettäviksi takaisin.

Tahallinen kaaos Illuminatin luomana tulee pyyhkäisemään perinteisen monarkian pois Saudi-Arabiasta, pirstoen 
vallan ja tuhoten pysyvästi keskushallinnon Riad'issa. Yksi läheinen vilkaisu tähän uuteen Lähi-idän karttaan 
osoittaa, kuinka perusteelliseksi ja täydelliseksi keskushallinnon tuho tulee osoittautumaan.

Kuin tilauksesta, ISIS uhkaa täten ottaa hallintaansa Islamin pyhät paikat, Medinan ja Mekan, aivan kuten tämä 
uusi Lähi-idän kartta kuvaa niin selvästi!

UUTISKATSAUS: “  ISIS aikoo miehittää Mekan”, Newsweek, 17. tammikuuta 2015

Viime kuukausina, al-Baghdadi on kehottanut hyökkäyksiin Saudi-Arabian sisäpuolelle … hän tajuaa, ettei 
mikään taho voi väittää olevansa Islamilainen Valtio ilman pyhien paikkojen valvontaa Mekassa ja Medinassa ja 
niiden ympärillä, sekä ilman niistä kumpuavien rikkauksien hallintaa.

Saudi-Arabia ei todennäköisesti pysty torjumaan vihollisia ja sisäinen armeijan kampanja ynnä 
terroripommitukset joka päivä, kuten Irakissa ja Syyriassa ja Afganistanissa, ovat koettuja. ISIS-johto 
todennäköisesti aistii että valtavat öljyrikkaudet sijaitsevat tässä maassa pehmeän, aran paikan luona, joka on 
helposti leikattavissa auki!

Ja tämähän Illuminatilla on mielessä: tuhota Saudi-diktatuuri ja jakaa poliittinen valta eri ryhmille erämaa-
kuningaskunnan sisäpuolella. Suunnitelma toimii.

Suomentajan kommentti:
Kuningas Abdullahin poismeno avaa myös mahdollisuuden islamin Mahdi-messiaan (12. imaami) ilmestymiselle 
lähiaikoina ja lopulliselle Lähi-idän sodalle Israelia vastaan. Iranin entinen presidentti Mahmoud Ahmadinejad on 
todennut muutama vuosi sitten, että Abdullahin kuolema olisi “vihreää valoa viimeiselle sodalle.” He ovat 
todenneet, että “Israel pyyhkäistään kartalta.” Tässä videossa kerrotaan Abdullahin kuolemasta ja sen 
profeetallisesta merkityksestä: https://www.youtube.com/watch?v=8jTRHh2zp2w

II. Shiialainen Iran jatkaa Saudi-Arabian ympäröimistä 
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kontrolloimalla shiialaista Irakia pohjoisessa ja shiia-militantteja 
Jemenissä etelään päin.

Länsimielinen hallitus Jemenissä on repeämässä saumoistaan.

UUTISKATSAUS: “  Jemenin presidentti jättää paikkansa, työntäen maan syvempään kaaokseen”, Reuters 
News, 22.1.2015

”Jemenin presidentti Abd-Rabbu Mansour Hadi erosi virastaan torstaina, vain päiviä sen jälkeen kun Huthi-
kapinalliset taistelivat tiensä hänen presidentinpalatsiinsa, syösten epävakaan arabimaan syvemmälle kaaokseen ja
riistäen Washingtonilta tärkeän liittolaisen … ilmoitus hätkähdytti Arabian niemimaan 25 miljoonaista 
kansakuntaa, missä Iranin tukemat Huthit ovat nousseet esiin vallitsevaksi ryhmittymäksi valtaamalla 
pääkaupungin syyskuussa ja sanellen ehtoja nöyryytetylle Hadi'lle.”

Huthi-kapinalliset ovat shiia-muslimeja ja täysin Iranin tukemia.

Jos tarkastelet uutta Lähi-itää jonka näytimme ensimmäisessä uutisjutussamme, edellä, näet että shiia-Iran 
ympäröi sunnien Saudi-Arabiaa. Iran ohjaa jo shiia-Irakia, jonka pääkaupunki on Bagdad. Saudi-Arabia on jo 
osoittanut pelkonsa shiia-Irakin mahdollisista sotatoimista rakentamalla huippunykyaikaisen turva-aidan 600 
mailin pituiselle rajalle Irakin kanssa.

Nyt kun Iran valvoo Jemeniä shiialaisten Huthi-kapinallisten avulla, se tulee olemaan asennossa vuodattaakseen 
rajoittamattomat sotilaalliset voimavaransa suoraan kohti erämaa-kuningaskuntaa. Heti kun nämä Huthi-taistelijat 
alkavat ryhtyä samankaltaiseen päivittäiseen taisteluun, jota muslimitaistelijat ovat käyneet Irakissa ja 
Afganistanissa ja Syyriassa, Saudi-Arabia tulee romahtamaan hyvin nopeasti. Maan asevoimat eivät 
yksinkertaisesti kykene selviytymään päivittäisistä verilöylyistä itsemurhaiskujen, autopommien, salamurhien ja 
todellisen sotilaallisen hyökkäyksen tuomina.

Perinteinen Saudi-Arabia on loppuvaiheissaan. Hajanainen Saudi-Arabia esiteltynä uudella Lähi-idän kartalla 
nousee sen tilalle.

Lähettänyt Olli-R klo 18.45
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