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Illuminatin mielenhallintaa Hillary Clintonin ja ilmastonmuutosuskonnon avulla 

Tässä pari osiota tuoreesta Cutting Edgen uutishälytyskirjeestä (NewsAlert), jotka käsittelevät Illuminatin 
mielenhallintaa maailman kansalaisista tarkoituksenaan muodostaa Uusi Maailman Järjestys (NWO) maan päälle, 
jossa palvotaan Saatanaa Antikristuksen muodossa. Ensimmäisessä suomennetussa osiossa kerrotaan 
demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin tuoreista kehotuksista abortin lopulliseen, yleiseen 
hyväksyntään toteuttaen näin mielenhallintasuunnitelman viimeistä vaihetta. Toisessa uutiskirjeen osiossa, jonka 
suomensin, puhutaan äskettäisestä Maapallopäivästä, joka on osoittautunut ilmastotieteen jumalanpalvelukseksi, 
jossa uskontona toimii pakanallinen Äiti Maan palvonta. Ilmastonmuutospropaganda kuuluu Illuminatin yleiseen 
mielenhallintaohjelmaan.
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I. Mielenhallintaa: Hillary Clinton turvautuu Vaiheeseen 6 Illuminatin 
mielenhallinnassa kun hän kehottaa lopulliseen abortin yleiseen 
hyväksyntään!

Clinton osoittautuu mitä radikaaleimmaksi feministipoliitikoksi mitä kuvitella saattaa!

UUTISKATSAUS: ”  Hillary abortista: 'Syvälle juurtuneet kulttuurimallit, uskonnolliset vakaumukset ja 
rakenteelliset vääristymät täytyy korjata' ”, Daily Caller, 23. huhtikuuta 2015

”NEW YORK – Demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton otti feministisen äänensävyn torstaina. Hän 
sanoi osallistujille kuudennessa vuosittaisessa Women in The World Summit -tilaisuudessa että 'syvälle juurtuneet 
kulttuurimallit, uskonnolliset vakaumukset ja rakenteelliset vinoutumat on korjattava' silmälläpitäen naisten 
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'pääsyä' ”lisääntymisterveydenhuoltoon ja turvalliseen synnytykseen”.”

Hillary on juuri lausunut perimmäisen tavoitteen Illuminatin tekniikasta koskien ”  Näkymätöntä ja lyömätöntä 
mielenhallintaa”! Tämän uskomattoman mielenhallintasuunnitelman tarkoituksena on muuttaa ”syvälle 
juurtuneita kulttuurimalleja, uskonnollisia vakaumuksia ja rakenteellisia vääristymiä”!

Lisäksi näiden syvällisten muutosten täytyy tapahtua ajanjaksona, jolloin uhrit eivät tiedä, että heidän 
vakaumuksiaan ja arvojaan ollaan manipuloitu näkymättömästi erityisen mielenhallinta-agentin toimesta! Heti 
kun tämä asteittainen muutos mielessä on tapahtunut, uhri ei tule koskaan tajuamaan että heidät on altistettu 
sofistikoituneelle mielenhallintaohjelmalle. He uskovat, että he ovat päätyneet uusiin arvoihinsa ja 
vakaumuksiinsa omasta takaa ja tulevat voimallisesti vastustamaan mitä tahansa konseptia, että heidät on muka 
manipuloitu.

Aborttikysymyksestä (Abort on Demand) on keskusteltu loputtomasti vuodesta 1973 lähtien, jolloin Korkein 
oikeus päätti että rajoitettu abortti (Limited Abortion) on laillista. Tästä päätöksestä lähti liikkeelle Vaihe #1 tässä 
mielenhallintaohjelmassa, joka toteaa, ”Jotakin käytäntöä, joka on niin loukkaava, että siitä hädin tuskin voidaan 
keskustella julkisuudessa, puolletaan ARVOSTETUN asiantuntijan taholta KUNNIOITETULLA foorumilla.”

Loputon keskustelu viimeisten 42 vuoden aikana on tarjonnut ”loputonta toistoa” tässä 
mielenmuutossuunnitelmassa.

Nyt Hillary on rohkeasti toteuttamassa viimeistä vaihetta: 

”Ei enää raivoissaan, ihmiset alkavat väitellä toimista, joilla äärisuuntausta maltillistetaan; tai tämän sijaan he 
hyväksyvät perusteen, haasteet, keinot sen SAAVUTTAMISEKSI.”

Hillary'n kommenteilla pyritään informoimaan radikaaleja feministejä siitä kuinka he voivat SAAVUTTAA 
vaatimansa abortin yleismaailmallisesti.

Amerikka on liikkunut halki kaikkien vaiheiden koskien tätä ”näkymättömän ja lyömättömän mielenhallinnan” 
ohjelmaa vuodesta 1973 lähtien. Nyt Hillary Clinton haluaa käyttää Valkoista Taloa hyväksi poistamaan 
lopullisesti kaikki esteet avuttomien vauvojen, jotka vielä ovat kohdussa, murhaamiselle.

Oikealla tavalla Jumala kuvaili tätä kerran niin suurta kansakuntaa, Amerikkaa:

”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien 
tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi … Sillä hänen syntinsä ulottuvat 
taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.” (Ilmestyskirja 18:2, 5)

Amerikan fyysinen tuomio on käsillä!

Nyt tutkikaamme toista tapausta, jossa tämä ”näkymätön ja lyömätön mielenhallinta” on perusteellisesti 
muuttanut syvälle juurrutettuja arvoja ja uskonnollisia vakaumuksia.
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II. Mielenhallintaa: Ilmastonmuutoksesta on tullut uskonto!

”Maapallopäivästä (Earth Day)” on tullut ”ilmastotieteen jumalanpalvelus”.

UUTISKATSAUS: ”  Maapallopäivä: Ilmastotiedekirkon (The Church of Climatology) kaappaama”, Buck's 
County Courier Times, 23. huhtikuuta 2015

”Keskiviikko 22. huhtikuuta oli Maapallopäivä, päivä, jolloin meillä on ollut tapana juhlia ihmisen taistelua 
poistaa saastuminen ilmastamme ja vedestämme. Maapallopäivä on kaapattu aina siitä saakka kun 
ilmastonmuutoksen kirkolliskokous leimasi hiilidioksidin (CO2) saasteeksi. Tämä on ymmärrettävää vain, kun 
ajatellaan, että suurin osa ilmastonmuutokselle uskollisia eivät pysty erottamaan koelasia laboratoriopullosta, saati
pääse yksimielisyyteen todistetusta hypoteesistä.”

Alusta alkaen, 'Maapallopäivä' oli 'Äiti Maan' pakanallista palvontaa, jonka satanistit/pakanat kaikkialla 
maailmassa uskovat olevan tämän maaplaneetan jumalatar. Heidän mielestä tämä planeetta on elävä, hengittävä 
jumalatar ja he kutsuvat häntä Äiti Maaksi (Mother Gaia). Tätä jumalatarta kuvataan vahtimassa omaa 
ruumistaan, ollen huolissaan siitä, että aktiviteetit, joita tapahtuu maan päällä, voisivat vahingoittaa hänen 
ruumistaan: sellainen toiminta kuten saasteet, ilmaston lämpeneminen, otsonikato, sademetsien hakkuu, vain 
muutamia nimetäkseni.

Milloin kaikki alkoi? Yhdysvaltain senaattori Gaylord Nelson ehdotti ensimmäisenä 'Maapallopäivää' 
ympäristöseminaarissa huhtikuun 22. päivänä 1970 … ”Vaikka tämä huhtikuun 22:sen Maapallopäivä keskittyi 
Yhdysvaltoihin, järjestö, jonka käynnisti Denis Hayes, joka oli alkuperäinen kansallinen koordinaattori vuonna 
1970, teki siitä kansainvälisen vuonna 1990 ja järjesti tapahtumia 141 maassa.” (Wikipedia Online Encyclopedia) 

Siksi Yhdysvaltain senaattori Gaylord Nelson astui esiin vuonna 1970 ARVOSTETTUNA asiantuntijana 
KUNNIOITETULLA foorumilla ja ehdottaa radikaalia ajatusta, pakanallista konseptia opetettavaksi nuorille 
koululaisille, aloittaen siten Vaiheen 1 tässä mielenhallintasuunnitelmassa.

Olemme siinä pisteessä, 45 vuotta myöhemmin, kun miljoonat ihmiset maailmanlaajuisesti näkevät 
ilmastonmuutoksen yhtä palavasti kuin kuka tahansa uskonnonkannattaja alituisesti harjoittaisi uskoaan. Me 
olemme Vaiheessa 6, jossa ihmiset väittelevät vain, miten saavuttaa uusi paradigma.

Palatkaamme nyt meidän esille ottamaamme uutisjuttuun.

”Jokainen uskonto tarvitsee jumalan, mutta kun kyseessä on Ilmastotiedekirkko, sen uskolliset eivät palvo 
jumaluutta (henkilöä) vaan pikemmin, he palvovat käsitettä – käsite, joka pohjautuu epätarkkoihin 
ilmastomalleihin, puutteelliseen tietoon, vääriin todisteisiin ja mikä tärkeintä, hoidokkien yksimielisyyteen jotka 
tyhmästi uskovat, että he pystyvät järjestämään turvapaikan. Niinpä, kun käyt käsiksi heidän uskomustensa 
ytimeen, Ilmastotiedekirkon jumala on, hyvinkin, HE IHMISET. Kun ihminen uskoo että hän kontrolloi kaikkea 
ja hänen ei tarvitse vastata korkeammalle voimalle, koko helvetti pääsee valloilleen … Ilmastotiedekirkko opettaa
että jos kieltäjät (analoginen ”uskottomille”) eivät pienennä hiilijalanjälkeään, niin silloin heidän on oltava 
kollektiivinen paholainen, saattaen ihmiskunnan ylle rakkaan planeettansa kadotuksen.”

New Age -kirjailija William Cooper paljasti, että Illuminati on aina suunnitellut pelottelevansa maapallon ihmisiä 

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Day
http://www.buckscountycouriertimes.com/blogs/politically-correct/earth-day-hijacked-by-the-church-of-climatology/article_4ded89ca-10af-5f16-a430-1e2fe2dfd47a.html
http://www.buckscountycouriertimes.com/blogs/politically-correct/earth-day-hijacked-by-the-church-of-climatology/article_4ded89ca-10af-5f16-a430-1e2fe2dfd47a.html
http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=952


useilla globaaleilla kriiseillä joiden tarkoituksena on saada kansalaiset paniikkiin, jotta he hyväksyisivät 
maailmanlaajuisen diktatuurihallinnon ainoana ratkaisuna näille globaaleille kriiseille! Kuuntele heidän 
suunnitelmaansa:

”Kun me tulemme valtakuntaamme (New World Order) meidän puhujamme tulkitsevat suuria ongelmia, jotka 
ovat kääntäneet ihmiskunnan ylösalaisin, saattaakseen maailman lopulta meidän hyväntahtoisen johtajuuden alle.”
(Cooper, "Behold A Pale Horse", s. 303).

Nämä uuden maailmanjärjestyksen suunnittelijat, kirjoittaessaan yli 200 vuotta sitten, sanoivat, että viimeinen 
vaihe on kun heidän puhujansa luovat globaaleja ongelmia siinä oletetussa suuruusluokassa, joka vaatii globaalia 
ratkaisua. Pyhän Raamatun Jumala on syrjäytetty ja Äiti Maa – ilmastonmuutos – on korvannut Hänet.

Ja tietenkin, Saatana on se lopullinen jota palvotaan.

Tämän ”  näkymättömän ja lyömättömän mielenhallinnan” perimmäinen tavoite on saada ihmiset palvomaan 
”tämän maailman jumalaa”, Saatanaa. Koko maailma on siirtymässä hyvin lähelle tätä tulevaa todellisuutta, joka 
on todellisuus ”synnin ihmisen”, Antikristuksen, muodossa.

Lähettänyt Olli-R klo 0.25 
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