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Jemenissä kiehuu kun huthi-kapinalliset hyökkäävät – Hollywood valmistelee elokuvaa 
asevalvontaa varten Yhdysvalloissa – Lentokonevalmistaja Boeing hakee patenttia 
suojaavalle sähkömagneettiselle voimakentälle 

Tässä tuore Cutting Edgen viikkokirje, jonka suomensin kokonaan. Aluksi David Bay tarttuu päivänpolttavaan 
aiheeseen kun Saudi-Arabian eteläpuolella sijaitsevassa Jemenissä on menossa lähestulkoon sisällissota, jossa 
taistelevat keskenään Iranin tukemat shiialaiset huthi-kapinalliset ja Saudi-Arabian sekä Yhdysvaltojen tukema 
maan virallinen johto presidentti Hadi'n johdolla. Hadi'n joutuessa alakynteen sunnalainen Saudi-Arabia ja 
ainakin kymmenen muuta arabivaltiota ovat kokoamassa sotajoukkoja hutheja vastaan, joiden epäillään toimivan 
Iranin käskyläisinä. Tämä on siis välillisesti sota Saudi-Arabian ja Iranin välillä, joka on suunniteltu Globaalin 
Eliitin toimesta tuomaan Saudi-Arabia alas Pentagonin Uuden Kartan strategian mukaisesti. Viikkokirjeen 
toisessa osiossa kerrotaan uudesta Hollywoodin suunnittelemasta hittielokuvasta jonka tarkoitus on aivopestä 
Amerikan kansalaiset hyväksymään tiukka asevalvontalainsäädäntö, jonka avulla Amerikkaan voidaan muodostaa
NWO-diktatuuri kun Perustuslain toinen lisäpöytäkirja ei olisi enää voimassa, joka nykyisin takaa jokaiselle 
kansalaiselle oikeuden kantaa asetta. Lopuksi uutiskirjeen kolmannessa osiossa paljastetaan lentokonevalmistaja 
Boeing'in patenttihakemus uudelle keksinnölle, joka toimisi Teslan kupolin tapaisesti suojaten kohdetta 
sähkömagneettisella voimakentällä. Venäjä ja Israel omaavat jo tämänkaltaisen aseteknologian.
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I. Sota siirtyi lähemmäksi kuin koskaan Saudi-Arabiaa koskien, kun 
Iranin tukemat huthi-kapinalliset pakottivat Jemenin presidentin 
pakenemaan palatsistaan.

Vastauksena, Saudi-Arabia aloitti raskaan sotakalustonsa siirtämisen Jemenin rajalle!

Tämä sota Saudi-Arabiaa vastaan TULEE olemaan mitä tärkein vedettäessä uudelleen kansakuntien 
rajoja Lähi-idässä!

UUTISKATSAUS: ”  Jemenin presidentti pakenee talostaan kun kapinalliset lähestyvät”, Miami Herald 
News, 25. maaliskuuta 2015

”SANAA, Jemen – Jemenin ulkoministeri on vaatinut välittömästi arabien sotilaallista väliintuloa eteneviä shiia-
kapinallisia vastaan … Yassin syytti hutheja pohjustamisesta Iranin puolelta tulevalle Jemenin haltuunotolle.”

”Huomautukset tulivat tuntien kuluttua siitä kun Jemenin piiritetty presidentti pakeni Adenissa sijaitsevasta 
palatsistaan salaiseen paikkaan shiia-kapinallisten tarjotessa palkkiota hänen vangitsemisestaan ja ottivat kiinni 
hänen puolustusministerinsä.”

Muistatko kun presidentti Obama ylisti Amerikan ponnisteluja Jemenissä ollen muka malliesimerkki 
”terrorisminvastaisesta sodasta”? Kun presidentti lausui tämän typerän lausunnon, asiantuntevat tarkkailijat 
varoittivat, että olemalla kaukana esimerkillisestä sodasta, Amerikan lennokkisota Jemenissä oli tappamassa niin 
monia siviilejä, että se oli kääntämässä koko väestön radikaaleihin äärisuuntauksiin.

Näin juuri; yksi seikka vielä: nämä ”radikaalit ääriainekset – huthit” ovat täysin Iranin tukemia, tehden tästä 
kampanjasta välillisen sodan shiialaisen Iranin ja sunnalaisen Saudi-Arabian välille. Tämä vuoden 2006 
Pentagonin Kartta on kaikkien Lähi-idässä parhaillaan käytävien sotien perimmäinen tavoite, mukaan lukien tämä
sota Saudi-Arabian ja Iranin välillä.

http://www.miamiherald.com/news/nation-world/article16249706.html
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Huomaa järkyttävä todellisuus joka tämän kartan kautta luodaan. Saudi-Arabiaa ollaan kaatamassa alas ja lujasti. 
Se menettää maata Jemenille ja shiia-Irakille, se menettää öljykenttiä ja kuljetuslaitoksia shiia-Irakille ja se 
menettää hallinnan islamin pyhimmistä paikoista shiia-Iranille!

Saudi-Arabia vastasi tähän tapahtumaan Jemenissä siirtämällä raskasta sotakalustoa ja joukkoja Jemenin 
vastaiselle rajalle!

UUTISKATSAUS: ”  Saudi-Arabia kokoaa raskasta aseistusta lähelle Jemenin rajaa”, Reuter's News, 24. 
maaliskuuta 2015

”Saudi-Arabia on siirtämässä raskasta aseistusta, myös tykistöä, alueille, jotka ovat lähellä sen rajaa Jemenin 
kanssa, Yhdysvaltain viranomaiset sanoivat tiistaina, nostaen riskiä, että Lähi-idän suurin öljymahti tulee 
vedetyksi mukaan pahenevaan Jemenin konfliktiin.”

Saudivirkamiehet ovat hyvin tietoisia siitä, että kohtaamalla huthien joukkoja, he kohtaavat Iranin.

”Joukkojen kokoaminen on seurausta Iranin tukemien shiialaisten huthi-kapinallisten etenemisestä eteläänpäin, 
jotka ottivat haltuunsa pääkaupunki Sanaa'n syyskuussa ja kaappasivat Taiz'in kantakaupungin viikonloppuna kun 
he siirtyvät lähemmäksi uutta eteläistä USA:n tukeman presidentti Abd-Rabbu Mansour Hadi'in tukikohtaa … 
Konflikti uhkaa kiertyä välilliseksi sodaksi shiia-Iranin kanssa, joka tukee hutheja, joiden johtajat kannattavat 
shiia-islamin Zaydi-lahkoa, ja Saudi-Arabia sekä muut alueelliset sunnimuslimi-kuningaskunnat tukevat Hadi'a.”

Itseasiassa, huthi-joukot ovat niin lähellä presidentin palatsia, että hänen täytyi paeta salaiseen paikkaan! Jemen 
on todellakin lähellä putoamista täysin Iranin hallintaan. Jos tämä tapahtuu, Saudi-Arabialla olisi edessään erittäin
terävä sotilaallinen veitsi joka osoittaa suoraan sen arkaan paikkaan.

Muista, Saudi-Arabia on sunnalainen kun taas Iran on shiialainen. Konflikti on leviämässä koko Lähi-idän ylle 
sunni- ja shiia-joukkojen välille. Tämä kehityssuunta on mahdollisesti suurin yksittäinen muutos Lähi-idässä siitä 
saakka kun presidentti Bush hyökkäsi Irakiin maaliskuussa 2003!

Me olemme hiljattain julkaisseet artikkelin tästä mitä mielenkiintoisimmasta aiheesta: ”Iran on valloittamassa 
Lähi-idän: Viimeinen kohde on Israel”, NEWS2544.

Katso tapahtumia tarkasti kun ne avautuvat päivittäin. Saudi-Arabia on uhattuna ja maailma ei tule koskaan 
olemaan entisensä! Erämaa-kuningaskunta voi olla vaikein diktatuuri kukistettavaksi jotta Eliitti voi edistää sen 
tavoitetta luoda supervaltio #7 Lähi-idässä, askel kohti maailman uudelleenorganisoimista 10 supervaltioksi, jotka
mainitaan Danielin kirjan luvussa 7:7-8!

Useimmat muut kristilliset ministeriöt eivät kerro tästä kehittyvästä profetiasta.
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II. Hollywood valmistelee merkittävää uutta elokuvaa, jonka tarkoitus 

http://www.cuttingedge.org/news/n2544.cfm
http://www.reuters.com/article/2015/03/24/us-yemen-security-usa-saudi-idUSKBN0MK2S120150324
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on kääntää amerikkalaiset Perustuslain toista lisäystä vastaan, joka 
takaa meidän oikeutemme kantaa aseita!

Kun näytetään värikkäitä kohtauksia, joissa viattomia ihmisiä ollaan iskemässä hajalle syvästi 
häiriintyneiden ihmisten toimesta, jotka käyttävät ampuma-aseita, amerikkalaiset saattaisivat vihdoinkin 
hyväksyä valheen että vastaus aseväkivaltaan on kieltää aseet!

UUTISKATSAUS: ”  Hollywood tuottaa merkittävän asekontrolli-draaman, 'Ms. Sloane' ”, Deadline 
Hollywood, 19. maaliskuuta 2015

”Ohjaaja John Madden, joka onnistui kipparoimaan hänen ”The Second Best Exotic Marigold Hotel” 
-elokuvansa, joka oli jatko-osa, menestykseen, on nyt neuvotteluissa ohjatakseen elokuvan ”Ms. Sloane”, jonka 
alkuperäinen käsikirjoitus on vasta-aloittaneelta elokuvakäsikirjoittajalta Jonathan Perera'lta, joka häärää 
lobbaajana ottaen harteilleen voimakkaan aselobbauksen viedäkseen läpi liittovaltion asevalvonta-lainsäädäntöä.”

Mikään ei taivuttele ihmisiä voimallisemmin kuin väritetty valkokangas. Voit laskea tämän aseidenvastaisen 
elokuvan varaan joka kuvaa värikkäitä murhakohtauksia joissa mielettömät pyssymiehet ampuvat jotakin viatonta 
lasta päähän. Jos kohtaus on esitetty hyvin yksityiskohtaisesti ja hidastettuna, katsojiin vaikutetaan mitä 
voimakkaimmin. He saattavat jopa alkaa uskoa valheeseen, joka lopulta mahdollistaa Amerikan tulla 
diktatuurivaltioksi, toisin sanoen, aseiden omistuksen tekeminen laittomaksi tulee pysäyttämään aseväkivallan!

”... jos sopimus saadaan aikaiseksi, ensimmäinen puhelu tulee olemaan Jessica Chastain'ille … Hän näyttelisi 
kärkipaikalla, kokeneena lobbaajana, joka pienen poliitikkoryhmänsä kanssa yrittää saada hyväksytyksi 
kuumapainikkeisen lainsäädännön liittovaltion laiksi samalla kun nousee hyvin rahoitettuja ja häikäilemättömiä 
aselobbauksen jäseniä vastaan.”

Jos tämänkaltainen aihe esitetään TV-sarjana mieluummin kuin elokuvana, värikkäät murha- ja 
sekasortokohtaukset voidaan toistaa uudestaan ja uudestaan! Kuuntele erästä New Age -kirjailijaa kun hän 
kuvailee hyvin suunniteltua ponnistusta vakuuttaa amerikkalaiset luopumaan aseistaan.

”Käyttämällä lääkkeitä ja hypnoosia mielenterveyspotilaisiin prosessissa, jota kutsutaan nimellä Orion, CIA 
teroitti näiden ihmisten halua avata tuli koulupihoilla ja siten herättääkseen aseiden vastaisen lobbauksen. Tämä 
suunnitelma on jo pitkällä, ja on toistaiseksi toiminut täydellisesti. Keskiluokka on kerjäämässä hallintoa 
poistamaan Perustuslain toisen lisäpöytäkirjan.” [Cooper, "Behold A Pale Horse", s. 64]

Älä eksy tässä kriittisessä vaiheessa: Eliitin perimmäinen tavoite on poistaa aseet kansalta, jotta he voivat perustaa
suunnitellun absoluuttisen diktatuurinsa.

Ei mitään diktatuuria historiassa ole pystytty perustamaan ennenkuin yksityinen aseomistajuus on eliminoitu! 
Amerikasta tulee diktatuuri hyvin nopeasti heti kun se riistää aseet Amerikan kansalta.

http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=952
http://deadline.com/2015/03/john-madden-ms-sloan-movie-gun-control-jessica-chastain-1201395255/
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III. Boeing -yritys hakee patenttia samantyyppiselle 
sähkömagneettiselle voimakentälle, jota Venäjä ja Israel ovat 
käyttäneet jo usean vuosikymmenen ajan.

Israel varusti tankkinsa Teslan sähkömagneettisella kupolilla Libanonin sodan v. 2006 jälkeen!

UUTISKATSAUS: ”  Boeing patentoi 'Tähtiensota'-tyyliset voimakentät”, CNET News, 22. maaliskuuta 2015

”Ilmailu- ja sotilasalan valmistaja Boeing'ille on myönnetty patentti järjestelmään jonka tarkoitus on estää 
räjähdyksen paineaaltoja vahingoittamasta kohdetta. Aivan kuten hehkuvien energiakilpien nähdään suojelevan 
joukkoja, koneita ja jopa avaruusalusta Tähtiensota -elokuvassa ja Star Trek -sarjassa, hanke – nimeltään ”Method
and system for shockwave attenuation via electromagnetic arc (Menetelmä ja järjestelmä paineaallon 
vaimentamiseksi sähkömagneettisen kaaren avulla)” – käyttää energiaa torjumaan mahdollisen vahingon.”

Tämän CNET-artikkelin yläosassa oleva kuva havainnollistaa kupolin joka on pystytetty kohteen ylle, suojaten 
kaikkia esineitä kupolin sisällä vahingoittumasta miltä tahansa joka pyrkii kupumaiselle alueelle. Tässä suhteessa 
tämä teknologia jäljittelee Teslan kupolia joka on kehitetty Venäjän ja Israelin toimesta. Näe alla tyypillinen 
Teslan kilpi suojaten tätä jumbo-matkustajakonetta. Vertaa sitä kupoliin joka on kuvattu tässä CNET-artikkelissa, 
ja sinä huomaat että kupolit ovat identtisiä.
 

Voit nähdä, että jokaisen asejärjestelmän tänä päivänä täytyy liikkua Teslan kupolikilven suojeluksessa. Toisin 
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sanoen, kupolin on aina marssittava merivoimien alusten, lentokoneiden, ja armeijoiden yläpuolella ja ympärillä, 
jotka liikkuvat kohti määränpäätään. Kuten voitte kuvitella tämän taiteilijan luomuksesta, kupolimainen kilpi 
voidaan saada jatkuvasti liikkumaan lentokoneen kanssa, lentokoneen nopeudella, joten se ympäröi aina 
lentokonetta.

Tämä luomus nähtiin erään kaupallisen lentoyhtiön lentäjien toimesta ja siitä kerrottiin Tokion Ashai Evening 
News'ille 22.6.1982. Huomaa kuinka vanha tämä teknologia on venäläisille!

Jälleen kerran voimme nähdä kuinka tätä asetta voidaan käyttää puolustukseen tai hyökkäykseen. Jos Teslan 
kupoli sijoitetaan lentokoneiden ympärille ja liikkuu niiden kanssa, ei mikään vihollisvoima pysty tuhoamaan 
niitä; kääntäen, jos Teslan kupoli pystytetään kohteen ympärille, ei mitkään aseemme toimi sitä vastaan. Tänä 
päivänä ja tässä ajassa, ei mikään aseellinen voima voi liikkua maassa, valtamerellä, tai ilmassa, ellei ole 
jatkuvasti suojattu tehokkaalla Teslan kupolilla.

Nyt tutkikaamme kuinka Teslan kupoli voi suojata panssarivaunuja.

Kuten näette tästä kuvasta joka on otettu videosta, tankki on ympäröity aktiivisella suojakilvellä. Kun ohjus tai 
muu uhkaava ammus alkaa kulkea kohti tankkia mistä tahansa suunnasta, skalaarikilpi on heti käytössä joka 
puolella tankkia, yllättävän korkealla tankin yläpuolella. Koska ammus liikkuu nopeasti kohti tankkia, tämä laaja 
kilpi levittäytyy. Heti kun ohjus osuu kilpeen, se tuhoutuu. Tämä erityinen animaatio näyttää hetken kun ohjus 
osuu tankkiin, 
hajottaen sen harmittomiksi metallikappaleiksi.

Sitten heti kun tankin tutka lakkaa tunnistamasta saapuvia ammuksia, kupoli häviää niin, että tankki voi ampua 
ulospäin kohti vihollista. Kun sinä vertaat tätä kuvaa kuvaukseen jossa armeijan maastoauto on suojattu 
vastaantulevan vihollisen tulelta, huomaat, että Boeing'in teknologia näyttää identtiseltä Israelin ja Venäjän Teslan
kupoliin verrattuna.

Tämä aikaisemmin huippusalaisena pidetty teknologia on aikeissa hypätä julkisuuteen.

Lähettänyt Olli-R klo 0.36 0 kommenttia
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