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Obama pitää Foleyn mestausta terroritekona joka oikeuttaa vastatoimiin – Uusi 

kauhuelokuva 'As Above, So Below' kuvastaa erästä tärkeintä saatanallista 

opinkappaletta Amerikassa  

Tässäpä yksi mielenkiintoisimmista Cutting Edgen uutishälytyskirjeistä (News Alert) tänä vuonna. David Bay 

osoittaa saatanismin tuntemuksensa uutiskirjeen ensimmäisessä osiossa, jossa hän kertoo uudesta elokuun 29. 

päivänä 2014 julkaistavasta Hollywoodin kauhuleffasta, jonka nimi 'As Above, So Below' viittaa tärkeään 

okkulttiseen oppiin, joka oli pohjana Amerikan vapaamuurari-isien suunnitelmassa lavastaa Antikristus maailman 

näyttämölle. Tämä 'Niinkuin ylhäällä, niin alhaalla' -termi haluaa rinnastaa Luciferin Jumalan veroiseksi 

maapallon hallitsijaksi ja tehdä ihmisistä jumalallisia. Tämä on siis suurta jumalanpilkkaa ollen tyypillistä tälle 

aikakauden lopun antikristilliselle ajalle. Toisessa uutiskirjeen osiossa kerrotaan presidentti Obaman aikomuksista 

iskeä ISIS-militanttien kimppuun Lähi-idässä toimittaja James Foleyn mestauksen takia, jota Obama pitää 

terroritekona Amerikkaa vastaan. Tässä piilee Davidin mukaan vaara, koska Yhdysvallat ei voi voittaa sotaa 

ISIS'tä vastaan ja kokisi huomattavan kostouhkan. Uutishälytyksen suomensi: Olli R. 
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I. Edistyminen kohti Antikristuksen Mustan Magian valtakautta – 

Uutta Maailman Järjestystä – on jo niin pitkällä, että kauhuelokuvaa 

ollaan julkaisemassa yhden tärkeimmän saatanallisen opin kanssa: 

'Niin kuin ylhäällä, niin alhaalla' ('As Above, So Below'). 
 

Tiesitkö että Washington D.C. on laadittu opin 'As Above, So Below' mukaan? 

http://nokialainen.blogspot.fi/2014/08/obama-pitaa-foleyn-mestausta.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/08/obama-pitaa-foleyn-mestausta.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/08/obama-pitaa-foleyn-mestausta.html
http://www.cuttingedge.org/newsletters/newsalert.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/As_Above,_So_Below_(film)


 

UUTISKATSAUS: “Tutkimusmatkailijat löytävät portin helvettiin 'As Above, So Below' -

elokuvatrailerissa”, First Showing News, 24. huhtikuuta 2014 

 

”'Mytologian mukaan, joka on kaiverrettuna kirjoituksena helvetin porttien yläpuolella' … Joukkue 

tutkimusmatkailijoita lähtee pistäytymään muinaisessa katakombissa Pariisin katujen alla löytääkseen yhden 

suurimmista massahaudoista historiassa. Mutta tietenkin, he päätyvät loukkuun, ja törmäävät paljon synkempään 

salaisuuteen salaisten luolien ja tunneleiden maanalaisessa systeemissä. Tämä näyttää pirun pelottavalta.” 

 

 
”'Niin kuin ylhäällä, niin alhaalla' -elokuvan on ohjannut John Erick Dowdle käsikirjoituksesta jonka hän kirjoitti 

yhdessä veljensä Drew Dowdle'n kanssa (molemmat elokuvan Quarantine and Devil tuottajia). Mailien pituiset 

kiemurtelevat katakombit (hautakäytävät) sijaitsevat Pariisin katujen alla, ikuinen koti lukemattomille sieluille. 

Kun tutkimusmatkailijatiimi uskaltautuu menemään kartoittamattomaan luiden labyrinttiin, he paljastavat synkän 

salaisuuden koskien sitä mitä tämän kuolleiden kaupungin oli tarkoitus kätkeä sisälleen.” 

 

Katakombit Pariisin alla sisältävät portin Helvettiin? Se on aika rohkea okkultismin lähtökohta, mutta elokuva 

valmentaa ihmisiä hyväksymään Mustan Magian satanismin joka on hyvin tärkeää Antikristuksen ilmestymiselle. 

Oikealla oleva okkulttinen symboli kuvaa “Niin kuin ylhäällä, niin alhaalla” -käsitettä erittäin hyvin. Kuva joka 

heijastuu vedestä on sama, mutta vastakkainen symboli, ja sitähän okkultistit uskovat Jeesuksesta ja Luciferista 

(vastakkaisia, mutta samanarvoisia, jumalia). 

 

Mikä on tämän mitä tärkeimmän saatanallisen termin okkulttinen merkitys? On olemassa useita, joista jokainen 

toistaan syvempi, aivan kuten sipulin kerrokset. 

 

Syvin merkitys – “As Abobe, So Below” tarkoittaa että tapahtumien maan päällä täytyy heijastaa todellisuutta 

taivaallisissa. Kirjaimellisesti se tarkoittaa sitä, että samalla kun Vanhaikäinen (Ancient of Days) hallitsee 

taivaallisia, niin Lucifer hallitsee “pirullisia alueita (Diabolical Regions)”, ja he ovat samanarvoisia, mutta 

vastakkaisia jumalia. 

 

Pinnallisempaa julkista New Age -opetusta – Eugene Peterson, suosittu New Age/kristillinen opettaja, sijaisti 

“Niin kuin ylhäällä, niin alhaalla” -termin Herran rukoukseen! (Isä meidän -rukous) 

 

Raamatussa lukee, ”Tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin 

taivaassa.” (Matteus 6:10; KR 33/38) 

 

http://www.firstshowing.net/2014/explorers-find-the-gate-to-hell-in-as-above-so-below-horror-trailer/
http://www.firstshowing.net/2014/explorers-find-the-gate-to-hell-in-as-above-so-below-horror-trailer/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisin_katakombit
http://www.cuttingedge.org/news_updates/nz2180.htm


"Thy Kingdom come, Thy will be done, in earth as it is in Heaven." (Matthew 6:10; KJV) 

 

Mutta, tämä New Age -johtaja tekee kriittisen korjauksen: “Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun 

tahtosi, niin kuin ylhäällä, niin alhaalla”! 

 

"Thy Kingdom come, Thy will be done, as above, so below"! 
 

Niinpä New Age tekee pilkkaa Herran rukouksesta, vaatien alhaalle maan päälle voimakasta okkulttista 

kokoonkutsua, kirjaimellisesti kutsuen tätä maapalloa Luciferin valtakunnaksi! 

 

Yleinen okkulttinen opetus takaperin – “ 'As above, so below, as below, so above.' (Niin kuin ylhäällä, niin 

alhaalla, niin kuin alhaalla, niin ylhäällä) Tämä sanonta tarkoittaa että, ylivertainen Jumala tuolla puolen fyysistä 

universumia ja läsnäoleva Jumala itsessämme ovat yhtä.” (s. 32) 

 

Raamattu tekee selväksi, että ihminen ei ole jumalallinen ja että ihminen ei ole Jumala (Hesekiel 28:2, Hoosea 

11:9, Johannes 2:24-25, jne.). Mutta, okkulttinen opetus sanoo rohkeasti kannattajilleen, “Sinä olet Jumala 

fyysisessä kehossa.” 

 

Meidän palkitulla DVD'llä, yllä, otsikolla “Riddles In Stone: Secret Architecture of Washington D.C.” 

(Arvoituksia kivessä: Washington D.C:n salainen arkkitehtuuri), me osoitamme että meidän perustajaisämme 

loivat arkkitehtuurin joka heijasteli heidän pyrkimyksiä lavastaa vapaamuurarikristus (Antikristus) maailman 

näyttämölle. Todellinen perustus tälle suurelle päämäärälle lavastaa Antikristus on Mustan Magian opinkappale, 

“As Above, So Below”! (Lue DVD'n lukuotsikot selityksineen tästä) 

 

Tämä okkulttinen elämänohje oli tärkein yksittäinen opastava periaate Washington D.C:n arkkitehtuurin ja 

katusijoittelun suunnittelussa. Koko kaupunki aseteltiin “tähtien mukaan”, astrologisten ja astronomisten 

kaavioiden mukaisesti! Washington D.C. sommiteltiin pakanallisten periaatteiden mukaan, minkä vuoksi sinä näet 

vain pakanasymboleita hallintokeskuksen (Government Center) sisällä! 

 

Aivan kuten “As Above, So Below” -symboli (näytetty yllä), käyttää vedenpintaa hyväksi kuvatakseen 

vastakkaista, mutta samaa konseptia, niin hallintokeskuksen heijastelevat uima-altaat luotiin tätä tarkoitusta 

varten. 

 

Tämä DVD osoittautuu mitä tärkeimmäksi muovailessaan ymmärrystäsi siitä että meidän perustajaisämme olivat 

pakanallisia vapaamuurareita joiden tavoitteena oli johdattaa maailman kansakunnat globaaliin hallintoon, 

talouteen, ja uskontoon, ja sitten synnyttää heidän vapaamuurarikristuksensa johtamaan sitä kaikkea. Tällöin 

heidän suunnitelmansa toteuttaa kymmenittäin mitä tärkeimpiä Lopun aikojen profetioita! 

 

 

 
DVD 
 

II. Presidentti Obaman hallinto on ilmoittanut, että toimittaja James 

Foley'n mestaus on terroriteko joka on suunnattu suoraan 

Yhdysvaltoihin. 
 

http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=1319
http://www.cuttingedge.org/news_updates/nz2180.htm


Venyttämällä tämän tragedian totuutta osaksi hyökkäystä Amerikkaan, Obama nostaa tämän teon lähes 

sodanjulistuksen pisteeseen saakka! 
 

UUTISKATSAUS: “ 'Brutaali' Foley'n mestaus julisti terrorismia: Yhdysvallat harkitsee hyökkäystä ISIS-

militantteja vastaan”, KTLA-TV-NEWS, 23. elokuuta 2014 

 

”Sen julistaminen että amerikkalaisen toimittajan mestaus oli terroriteko Yhdysvaltoja vastaan, Obaman hallinto 

sanoi perjantaina, että se puntaroi miten haastaa Islamilaisen valtion (IS) militantit Syyriassa, mikä olisi 

merkittävä eskalaatio Yhdysvaltain yrityksissä kukistaa ekstremistit. Foley'n kammottavan kuoleman 

raivostuttamana, Obama harkitsee kaikkia vaihtoehtoja, jotka voisivat suojella amerikkalaisia uhalta, joka voi 

yltää Yhdysvaltoihin ja muihin länsimaihin, korkea neuvonantaja sanoi, väittäen että presidentti ei olisi 'rajoitettu 

rajoilla'.” 

 

Islamilaiset militantit ovat mestanneet länsimaisia toimittajia ennenkin, ilman että Yhdysvaltain presidentti 

julistaa sen olevan terroriteko meitä vastaan, joten tämä teko ei itsessään saisi olla koholla niin korkeaan asemaan. 

Presidentti Obaman ilmoitus on merkittävä eskalaatio, ei mestaus itse. Mitä päämäärää tämä hätkähdyttävä 

ilmoitus palvelee? 

 

Alkajaisiksi presidentti voisi käyttää tätä mestausta kipinänä, joka antaisi hänelle mahdollisuuden painostaa 

Kongressia ja Amerikan kansaa tukemaan vahvaa pommituskampanjaa Syyriassa ja/tai Irakissa. Lisäksi 

presidentti voi esittää “saappaita maaperälle” maissa joita ISIS'in kalifaattivaltio uhkaa – Syyriaa ja Irakia. 

 

Ajattele “Tonkininlahden” tapausta. Lavastettu “Tonkininlahden” hyökkäys tunnetaan historioitsijoiden taholta 

tahallisena vääränä välikohtauksena jossa Johnsonin hallinto väitti että pohjoisvietnamilaiset veneet olivat 

hyökänneet amerikkalaisia joukkoja vastaan, siten tarjoten tekosyyn täysimittaiselle sodalle Etelä-Vietnamissa. 13 

hedelmättömän sotavuoden jälkeen, ja yli 58,000 amerikkalaisen kuoltua sodassa, pohjoisvietnamilaiset seisoivat 

voitokkaina koko Vietnamin niemimaalla. Jokainen amerikkalainen, joka kuoli, teki niin turhaan. 

 

Rukoilkaamme, että presidentti Obama ei nosta tätä traagista teloitustapausta siihen pisteeseen joka heittää 

Amerikan sotajoukot uuteen sotaan jota ei ole tarkoitettu voitettavaksi! 

 

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

 

Obama tekee kuitenkin virheen. Lue tuore uutinen: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2734363/US-forces-

Syria-Middle-East-crisis-deepens-Obama-authorizes-surveillance-flights-ahead-possible-strikes-ISIS-despite-

Assad-s-warning-attack-considered-aggression.html 

 

Kauhuelokuvan 'As Abobe, So Below' traileri:

 

http://www.youtube.com/watch?v=wVuv1Ey3oIM 

 

 

Lähettänyt Olli-R klo 15.25 

 

http://ktla.com/2014/08/23/brutal-beheading-of-journalist-james-foley-declared-terrorism-u-s-considers-attack-on-isis-militants/
http://ktla.com/2014/08/23/brutal-beheading-of-journalist-james-foley-declared-terrorism-u-s-considers-attack-on-isis-militants/
http://www.geopoliticalmonitor.com/robert-mcnamara-deceived-lbj-on-gulf-of-tonkin-2363/
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20111101062149AAQkzRR
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20111101062149AAQkzRR
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20111101062149AAQkzRR
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2734363/US-forces-Syria-Middle-East-crisis-deepens-Obama-authorizes-surveillance-flights-ahead-possible-strikes-ISIS-despite-Assad-s-warning-attack-considered-aggression.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2734363/US-forces-Syria-Middle-East-crisis-deepens-Obama-authorizes-surveillance-flights-ahead-possible-strikes-ISIS-despite-Assad-s-warning-attack-considered-aggression.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2734363/US-forces-Syria-Middle-East-crisis-deepens-Obama-authorizes-surveillance-flights-ahead-possible-strikes-ISIS-despite-Assad-s-warning-attack-considered-aggression.html
http://www.youtube.com/watch?v=wVuv1Ey3oIM
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/08/obama-pitaa-foleyn-mestausta.html
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