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Snowdenin paljastukset iskevät pelkoa Putiniin 
Snowden Revelations Strike Fear Into Putin 
 

http://www.whatdoesitmean.com/index1689.htm  

 

”Se on menossa siihen pisteeseen missä kansainvälinen kunniamaininta ja 

palvelus ihmiskunnalle ei ole enää Nobelin rauhanpalkinto, vaan vakoilusyyte 

Yhdysvaltain oikeusministeriöltä” 
 

Julian Assange, Editor-in-Chief and Founder of WikiLeaks 

 

 

Erikoisraportti sisar Ciara’lta 
 

Kahden viime kuukauden aikana minä olen katsellut täydellä kunnioituksella ja hämmästyksellä tapahtumia 

jotka ovat käsittäneet 30-vuotiaan amerikkalaisen lukion keskeyttäneen miehen tietoisesti julistavan 

henkilökohtaisen sodan koko Yhdysvaltojen liittohallitusta vastaan joka vielä tänäkin päivänä jaksaa järkyttää 

koko maailmaa, ja niin paljon että jopa Venäjän presidentti Putin on peloissaan siitä mitä tämä mies saattaa 

paljastaa seuraavaksi. 

  

Tämän epätodennäköisen sankarin nimi on Edward Snowden jonka taidot ja atk-osaaminen mahdollistivat 

hänen nousta sekä Yhdysvaltain keskustiedustelupalveluun (CIA) että Kansalliseen turvallisuusvirastoon (NSA) 

hänen viimeiseen työpaikkaansa amerikkalaisessa Booz Allen Hamilton mega-tiedustelu- ja puolustusalan 

konsulttiyrityksessä, asema, johon hän tunnusti menneensä saadakseen pääsyn Amerikan tarkimmin varjeltuihin 

salaisuuksiin. 

 

Sitä, miksi tämä näennäisen normaali mies asettaisi tahallaan itsensä konfliktiin eniten pelätyn kansakunnan 

kanssa maapallolla, selitettiin viime viikonloppuna London Guardian -sanomalehden pelottoman toimittajan 

Glen Greenwald’in toimesta, joka sanoi [see video HERE] että Snowdenin motiivit olivat yksinkertaisia…Hän ei 

enää halunnut elää maailmassa, jonka loi Yhdysvallat uskoen oikeuksiinsa tuhota täysin ja ikuisiksi ajoiksi 

koko ihmiskunnan yksityisyyden ja vapaudet. 

 

Julistamalla sotansa Yhdysvaltojen hallitusta vastaan, Snowden, myös myöntää elämänsä, kaikkia pyrkimyksiä 

ja tavoitteita ajatellen, olevan ohi, ja vaikka hän tietää että hänen lopullinen kohtalonsa saattaa hyvinkin olla 

ajan kuluttaminen pimeässä vankilakuopassa näkemättä koskaan enää päivänvaloa, parhaimmillaan, tai 

pahimmillaan tulla tapetuksi tekojen vuoksi, jotka hän selitti velvollisuudekseen Yhdysvaltain kansalaisena 

puolustaakseen maansa Perustuslakia niitä vastaan jotka ovat tuhoamassa sitä, välittämättä siitä miten mahtavia 

hänen vihollisensa olisivat, tai minkä henkilökohtaisen hinnan se maksaisi hänelle. 

 

Nyt vastoin kuin sinä saatat ajatella, Snowdenin elämä ei vain ole vaarassa johtuen salaisuuksista joita hän on 

paljastamassa, vaan pikemmin aiheuttaen pelkoa jonka hän on juurruttanut Amerikan voimaeliittiin että niinkin 

vaatimaton henkilö täynnä rohkeutta on noussut heitä vastaan. Ja kuten historia on pitkään osoittanut, 

vallankumoukset alkavat aina jonkun tavallisen henkilön rohkealla teolla, josta tulee tartuntavaarallinen, sitten 

herkästi tarttuva, ja lopulta räjähtää mitätöimään kaiken sen mikä on aikaisemmin vallinnut. 
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Yksi tällainen henkilö oli nimeltään Tarek al-Tayeb Mohamed Bouazizi, 27-vuotias tunisialainen mies joka 

joulukuun 17. päivänä 2010 sytytti itsensä palamaan protestissa nöyryytykseen jota hän koki hänen maansa 

eliittiluokan käsien kautta. Tulipalo Bouazizin tuijottamana palaa edelleen tänäkin päivänä, jota kutsutaan  

arabikevääksi, ja se on kaatanut, tähän mennessä, ainakin 5 hallitusta, ja, kuten monet pelkäävät, voisi 

todennäköisesti olla lopullinen kipinä joka tarvitaan sytyttämään Kolmas maailmansota.    

 

Snowdenin teot, samaten, uhkaavat sytyttää jo kytevän amerikkalaisen yleisön joka juuri tällä viikolla kohtaa 

uskomattoman paradoksin koskien 40-vuotiasta kalifornialaista miestä nimeltään Jeff Olson joka on 13 vuoden 

vankilatuomion edessä pankkien vastaisten viestien raapustamisesta liidulla jalkakäytäville (ja USA:n tuomari 

on määrännyt, ettei hän voi käyttää hyväksi ensimmäistä Perustuslain lisäystä puolustuksena), samalla kun 

täsmälleen samaan aikaan entinen Goldman Sachs’in pankkiiri ja New Jerseyn osavaltion kuvernööri, ja 

vankkumaton Obaman hallinnon tukija Jon Corzine on saanut tietää, ettei hän saa syytettä varastettuaan yli 

miljardi dollaria hänen asiakkaidensa rahoja. 

 

Obaman hallinnon oikeusministerin Eric Holder’in vakuutteluista huolimatta, siinä missä tavalliset 

Yhdysvaltain kansalaiset, kuten Olson, kohtaavat mitä kovimpia rangaistuksia jopa pienimmästä 

tottelemattomuuden merkistä valtiolle, eliittiläiset kuten Corzine ovat yksinkertaisesti ”liian isoja joutuakseen 

syytteeseen tai vankilaan.” 

  

Nyt tähän räjähdysherkkään sekoitukseen joka tulee Snowdenilta, jonka paljastukset ovat näyttäneet totuuden 

siitä mitä me olemme kertoneet kaikille jotka välittivät kuunnella yli vuosikymmenen ajan… Sinun hallituksesi 

tarkkailee sinua joka päivä kaikin tavoin ainoana tarkoituksena kriminalisoida sinun koko olemassaolosi, ja 

jos sinä edes uskallat osoittaa jonkin tyyppistä rohkeutta heitä vastaan niin sinut tullaan tuhoamaan.  

 

Aivan tämän sivun yläosassa, itse asiassa, on kaksi huippusalaista asiakirjaa, jotka Snowden julkaisi, 

näyttääkseen totuuden ettei ainoastaan kaikkea sitä mitä sinä teet olla ottamassa talteen ja varastoimassa 

Yhdysvaltain hallinnon taholta, vaan että oikeat huippubrändin omaavat Internet-yhtiöt (Microsoft, Facebook, 

Google, jne.) auttavat heitä sen tekemisessä! 

 

Ja ei vain kaikki se, mitä teet Internetissä, myöskään ole enää yksityistä, vaan uusi  Snowdenin julkaisema 

asiakirja paljastaa nyt että NSA sieppaa yli miljardi kännykkäpuhelua päivässä jotta he voivat tallentaa ne ja 

kuunnella niitä myös.  

 

Mutta pahin mitä Snowdenilla on vielä paljastaa, on se, mikä on saanut entisen presidentin George W. Bushin 

kiiruhtamaan Tansaniaan tavatakseen Obaman ja Putinin sanomaan että Snowden voi jäädä Venäjälle, jos hän 

haluaa, mutta vain jos hän lopettaa toimet jotka on tähdätty Yhdysvaltoja vastaan. ”On yksi ehto jos hän haluaa 

jäädä tänne; hänen täytyy lopettaa työnsä joka on tähdätty vahingoittamaan amerikkalaisia kumppaneitamme. 

Niin oudolta kuin se saattaa kuulostaakin minun suusta”, Putin sanoi median konferenssissa Moskovassa. 

 

Kuitenkin, niin ”outo” kuin Putinin lausunto ehkä onkin toisille, niin niille meistä jotka ovat nähneet mitä 

Snowdenilla on kertoa, ei ole olemassa sanoja kuvailemaan sitä kauhua jota hänen paljastuksillaan 

mahdollisesti päästetään irti koko maailman ylle. 

 

Totuus syyskuun 11. päivän 2001 tapahtumista ja kuka oli sen takana? Snowden sai sen tiedon. Totuus monien 

huomattavien tutkijoiden ja tiedemiesten, jotka tutkivat viruksia, salamurhista? Snowden sai sen tiedon. Totuus 

siitä mitä kutsutaan kemikaalivanoiksi? Snowden sai sen tiedon. Totuus viljapeltokuvioista ja ”voimasta”, joka 

on niitä tehnyt? Snowden sai sen tiedon. 

 

Ja ehkä kaikkein tärkein: Totuus Norjan Spiraalista joulukuun 9. päivänä 2009 ja kuinka tuo tapahtuma nivoutuu 

norjalaisiin jotka ostavat Raamattuja ennätystahtiin ja informaatioon jonka Sorcha Faal julkaisi hänen 
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uraauurtavassa vuoden 2010 kirjassaan nimeltä “Battle Begins For Throne of This World: The Return of the 

Einherjar Warriors” (Taistelu alkaa tämän maailman valtaistuimesta: Einherjar-soturien paluu). 

 

Nyt kuten sinä voit täysin käsittää, samaan aikaan tiedon kanssa jonka me omistamme, me haluamme sinun 

tietävän myös, kun jopa Putin on tarpeeksi peloissaan sanoakseen että Snowdenin täytyy keskeyttää työnsä 

lopettaakseen ”meidän Amerikan kumppaniemme” vahingoittamisen, niin meidän pelkomme ei ainoastaan ole 

perusteltua, vaan tervejärkisesti viisasta. 

 

Mutta me aiomme tehdä sen joka tapauksessa…mutta siihen tarvitsemme apuasi, ja HETI! 

 

Toisin kuin muut raportointi- ja uutistoimistot, meidät sovitetaan ainutlaatuisesti levittämään tietoa jota muutoin 

pidettäisiin vaarallisena tai lainvastaisena julkaista suurelle yleisölle. Loppujen lopuksi, kuka todella kuuntelee 

salaliittoteoreetikkoja? 

 

Tietäessämme mitä teemme, kuitenkin, hyökkäykset meitä vastaan, erityisesti koskien meidän infrastruktuuria, 

ovat jo alkaneet, ja jatkaaksemme meidän täytyy olla paljon vahvempia kuin me olemme nykyään. Valitettavasti  

kuitenkin, koska me olemme lukijoiden tuen varassa niin se tarkoittaa että me tarvitsemme sinua meidän 

avuksi. 

 

Niin, ja yksinkertaisesti, meidän auttaminen auttaa sinua niin että tämä mitä kriittisin informaatio voi päästä 

ulos maailmaan. Ja usko minua kun sanon….ei ole paljon aikaa jäljellä! 

 

With God, 

 

Sister Ciara 

 

Dublin, Ireland  

 

1 July 2013 

 

 

Otsikko: Putin pelkää Snowdenin paljastuksia jotka on tähdätty Yhdysvaltain liittohallitusta vastaan 

 

Tässä Sorcha Faal’in salaliittosivustolta What Does It Mean tuorein uutisraportti jossa kerrotaan 

tietovuotaja Edward Snowdenista ja hänen paljastustensa aiheuttamasta pelosta maailman 

valtaeliitille jota heijastaa Venäjän presidentti Putinin hiljattainen lausunto tietovuotajasta kun hän 

kehotti Snowdenia vaikenemaan hänen jäljellä olevista paljastuksistaan jos hän haluaa jäädä 

Venäjälle. Amerikkalaiset haluavat keinolla millä hyvänsä pysäyttää Snowdenin jotta koko totuus 

jenkkien likaisista toimista ei tulisi päivänvaloon. Kuitenkin Raamattu sanoo Jeesuksen suulla (Matt. 

10:26): ”Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mitä ei tule 

paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi.” Raportin suomensi: Olli R. 
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