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Snowdenin paljastus ”Aurinkovirus” Harmagedonista järkyttää 
maailmaa  

Tässä Sorcha Faal’in salaliittosivustolta What Does It Mean tuorein uutisraportti jossa kerrotaan 
tietovuotaja Edward Snowdenin paljastuksiin viitaten tulevista Aurinkomyrskyistä tulevana syksynä joka 
aiheuttaisi massiivista vahinkoa maaplaneetalla ja miljoonien ihmishenkien menetyksiä. Tätä paljastusta 
väitetään myös Obaman hallinnon väärennökseksi Snowdenin mustamaalaamiseksi sensaatiojuttujen 
levittäjänä. Kuitenkin eräs tieteellinen tutkimus on havainnut että Auringon lisääntyneellä aktiviteetilla 
11 vuoden välein on suora kytkös tappavien kulkutautiepidemioiden esiintymiseen ja tästä esimerkkinä 
äskettäinen uutinen jonka mukaan tappava lintuinfluenssa H7N9 on ensimmäistä kertaa tarttunut 
ihmisestä toiseen ihmiseen. Lue http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288587879125.html ja 
http://www.hs.fi/ulkomaat/Tappava+lintuinfluenssa+tarttui+ihmisest%C3%A4+ihmiseen/a1375757137
110. Uutisraportin suomensi: Olli R. 
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Synkkä Venäjän terveysministeriön (MoH) raportti joka on saatu entiseltä CIA/NSA ilmiantajalta, ja 
”globaalilta massojen sankarilta”, Edward Snowden’ilta, paljastaa Obaman hallinnon pelot raivoavasta 
pandemiasta johtuen lähestyvistä aurinkomyrskyistä jotka, amerikkalaisten mukaan, ”saattavat hyvinkin 
muuttaa elämää tällä planeetalla sellaisena kuin me tunnemme sen.” 
  
MoH:n mukaan, eräs tietokonelaitteista (USB-muistitikku) joka toimitettiin Snowden’in toimesta Venäjän 
tiedustelupalvelulle sisältää yli 20,000 sivua huippusalaisia USA:n puolustusministeriön (DOD) 
asiakirjoja liittyen tuohon sotilasinstituutioiden järkyttävään vuoden 2004 raporttiin silloiselle presidentille 
George W. Bush’ille lausuen että ”ilmastonmuutos seuraavien 20 vuoden kuluessa voisi johtaa 
globaaliin katastrofiin maksaen miljoonien elämiä sodissa ja luonnononnettomuuksissa”, ja että ”häiriöt 
ja konfliktit tulevat olemaan elämän yleisiä tunnuspiirteitä”, ja tullen johtopäätökseen että ”Jälleen kerran, 
sodankäynti määrittelisi ihmiselämää.” 
 
Tärkeää huomata tästä Snowden’ilta saadusta informaatiosta, tämä MoH:n raportti sanoo, on että se 
seuraa samanlaista tietä kuin Pentagonin vuoden 2004 raportti jossa ensimmäinen ilmoitus siitä tuli 
maailmalle kun se vuodettiin Britannian The Guardian -sanomalehdelle, ja kuten Snowden’in 
vakoilupaljastukset tälle samalle sanomalehdelle aikaisemmin tänä keväänä, vuotajat näyttävät olevan 
”vahvasti sidoksissa Presidentti Carter-Kenraali Colin Powell ryhmän” kanssa jotka parhaillaan käyvät 
salaista sotaa Obaman hallintoa vastaan. 
 
Myöskin on tärkeää panna merkille että Glenn Greenwald, yhdysvaltalainen toimittaja pitäen 
majapaikkaa Brasiliassa, joka julkaisi tiedot Snowden’in vuotamista NSA-tiedostoista The Guardian’issa, 
todisti eilen Brasilian lainsäätäjille että hänellä oli yhä hallussaan nämä 20,000 huippusalaista asiakirjaa, 
mutta oli edelleen liian peloissaan julkaistakseen niitä tietäen Obaman hallinnon ”avoimen tappokäskyn” 
ketä tahansa vastaan joka tekee tästä kamalasta informaatiosta julkisen. 
 
Mitä tulee tietoihin joita pidetään salassa maailman yleisöltä Obaman hallinnon taholta, tämä MoH-
raportti jatkaa, on että joskus tulevana syksynä ja/tai talvena, meidän Aurinkomme magneettikentän 
massiivinen täyskäännös ei ainoastaan voi ”vakavasti vaikuttaa” meidän kasviemme säähän ja häiritä 
radiolähetyksiä, vaan sen kyky mutatoida geneettisesti useita tappavia viruksia on nyt käynnissä ja 
tämän tulevan ”Aurinkopyöräytyksen” myötä se kasvaa ”Harmagedon-tyyppisiin mittasuhteisiin”. 
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Tämä MoH-raportti toteaa lisäksi että nämä DOD-asiakirjat sisältävät tähän mennessä koskaan 
julkaisemattomia dokumentteja liittyen Hoyle-Wickramasinghe Panspermia-malliin, jossa brittiläiset 
tiedemiehet Sir Fred Hoyle ja Nalin Chandra Wickramasinghe toivat ilmi vuonna 1990 suoran kytköksen 
Auringon aktiviteettiin (auringonpilkut) lähes jokaisessa influenssavirusepidemioiden ja -pandemioiden 
tapauksissa ihmiskunnan historiassa. 
 
Erityisen huolestuttavaa DOD:n virkailijoille, tämä raportti sanoo, ovat Snowden’in vuotamien asiakirjojen 
paljastus Influenssa A -viruksen alatyypistä H7N9 (lintuinfluenssa) jonka kiinalaiset tiedemiehet kertovat 
nyt kykenevän kulkeutumaan ihmisestä ihmiseen, ja Porcine Epidemic Diarrhea (PED) -viruksesta 
(sikojen tarttuva ripuli) joka on tappanut miljoonia sikoja Yhdysvalloissa tänä vuonna ja ei osoita mitään 
lakkaamisen merkkejä. 
 
The MoH sanoo edelleen laatimassaan raportissa koskien Snowden’in vuotamia asiakirjoja että ne 
paljastavat massiiviset ammusten hankinnat joita ollaan tehty Kotimaan turvallisuusviraston (DHS) 
taholta [1.5 miljardia ammuserää vuonna 2012 ja enemmän kuin 1.6 miljardia ammuserää seuraavien 
neljän tai viiden vuoden aikana]  ollen suora reaktio Obaman hallinnon pelkoihin ”sosiaalisesta 
anarkiasta” joka on kehittymässä kun kymmenet miljoonat amerikkalaiset alkavat kuolla ja heidän 
taloutensa romahtaa sen edessä mistä he varoittavat että se voisi olla pahin pandemia ihmiskunnan 
historiassa. 
 
Vieläkin hätkähdyttävämpää, MoH-asiantuntijat sanovat tässä raportissa, on se, että massiivinen 
kotimainen vakoilutoiminta jota Obaman hallinto parhaillaan suorittaa ja jonka Snowden paljasti, ja 
yhteistyössä kaikkien muiden länsimaiden kanssa, ”terrorismin ehkäisemisen” varjolla, on, itse asiassa, 
USA:n kansallisen turvallisuuspalvelun (US National Security Agency-Central Security Service (NSA-
CSS)) ja Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksen (Centers for Disease Control 
(CDC)) koordinoimaa mahdollistaakseen heidän lähes välittömästi paikantaa tautien puhkeamiset, 
perustaa erityisalueita, ja merkitä mustalle listalle tietoa tulossa olevasta yleisöstä. [Huom. The NSA-CSS on 

DOD:n (Yhdysvaltain puolustusministeriö) alaisuudessa] 
 
Kaikkein vertailukelpoisin tyyppiesimerkki siitä mitä NSA-CSS/CDC yrittää, tämä raportti toteaa, voidaan 
löytää tarkastelemalla terveyskarttaa (Health Map) joka käyttää globaalia internet-dataa 
dokumentoidakseen tautien puhkeamiset. 
 
Kuitenkin, tämä raportti kertoo, se mitä NSA-CSS/CDC vakoiluprojekti yrittää tehdä ei ole mitään muuta 
kuin ”valvontapeitteen” paneminen koko Amerikan väestön ylle joka tulee jatkuvasti valvomaan näitä 
ihmisiä (ja muiden länsimaiden kansalaisia myöskin) 24/7 periaatteella. 
 
Nimenomaan se mitä NSA-CSS/CDC tietokonevalvonta-algoritmit jäljittävät, tämä MoH-raportti sanoo 
Snowden’in asiakirjapaljastusten kertovan, ovat internet-haut liittyen kaikkiin sairauksiin, lääkeostot 
(sekä tiskiltä että reseptillä), puhelu- ja sähköpostiviestinnät liittyen sairauteen, kaikki potilastiedot 
käsittäen lääkäri-potilas -viestitykset, ihmisten GPS-seuranta (matkapuhelimella ja ajoneuvojen 
sisäänrakennetuilla järjestelmillä) jättäen ulkopuolelle saastuneet/suljetut alueet, kaikki Yhdysvaltain 
postilaitoksen (US Postal) lähetykset, sekä liian paljon muita vakoilutoimenpiteitä mainitakseni vain 
yhdessä artikkelissa. 
 
Mielenkiintoista huomata tämän MoH-raportin sisältämistä tiedoista, ja kerrottuna Infowars.Com News 
Service’n kautta, on, että Obaman hallinto on aloittanut disinformaatio-vastahyökkäyksen Snowden’in 
paljastuksia vastaan täyttämällä internetin falskeilla tarinoilla väittäen että hän varoitti ”auringonpurkaus-
surmanlaukauksesta (solar flare killshot)” joka on asetettu pyyhkäisemään pois satoja miljoonia ihmisiä 
syyskuussa. 
 
Kuten tämä MoH-raportti, kuitenkin, paljastaa, meidän maailmaamme kohdistuvat uhat Snowden’in 
paljastamana osoittavat sen vakavan vaaran jossa meidän maailmamme todella on… mutta hyvin 
harvojen edes tietäessä totuuden, ja toisten pyrkiessä innokkaasti salaamaan sen, lopputulos tulee 
olemaan, kuten aina, ennustettavissa….vain ne, jotka valmistautuvat, selviävät hengissä. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Panspermia
http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle
http://en.wikipedia.org/wiki/Chandra_Wickramasinghe
http://articles.latimes.com/1990-01-29/local/me-809_1_sunspot-activity
http://articles.latimes.com/1990-01-29/local/me-809_1_sunspot-activity
http://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H7N9
http://www.npr.org/blogs/health/2013/08/06/209499341/genetic-code-shows-bird-flu-in-china-spread-between-people
http://www.npr.org/blogs/health/2013/08/06/209499341/genetic-code-shows-bird-flu-in-china-spread-between-people
http://www.npr.org/blogs/health/2013/08/06/209499341/genetic-code-shows-bird-flu-in-china-spread-between-people
http://vetmed.iastate.edu/vdpam/disease-topics/porcine-epidemic-diarrhea-ped-diagnostic-testing
http://www.nytimes.com/2013/08/05/us/hog-producers-battling-to-contain-virus-that-has-killed-piglets-by-the-thousands.html?_r=2&
http://www.nytimes.com/2013/08/05/us/hog-producers-battling-to-contain-virus-that-has-killed-piglets-by-the-thousands.html?_r=2&
http://www.nytimes.com/2013/08/05/us/hog-producers-battling-to-contain-virus-that-has-killed-piglets-by-the-thousands.html?_r=2&
http://www.dhs.gov/
http://rt.com/usa/dhs-ammo-investigation-napolitano-645/
http://rt.com/usa/dhs-ammo-investigation-napolitano-645/
http://rt.com/usa/dhs-ammo-investigation-napolitano-645/
http://ncronline.org/blogs/ncr-today/obama-administration-orders-massive-domestic-spying
http://ncronline.org/blogs/ncr-today/obama-administration-orders-massive-domestic-spying
http://ncronline.org/blogs/ncr-today/obama-administration-orders-massive-domestic-spying
http://www.nsa.gov/
http://www.nsa.gov/
http://www.cdc.gov/
http://healthmap.org/en/
http://www.infowars.com/the-edward-snowden-solar-flare-killshot-hoax/
http://www.infowars.com/the-edward-snowden-solar-flare-killshot-hoax/
http://www.infowars.com/the-edward-snowden-solar-flare-killshot-hoax/
http://www.chronicle.su/news/edward-snowden-solar-flare-killshot-cataclysm-imminent/


August 9, 2013 © EU and US all rights reserved. Permission to use this report in its entirety is granted 
under the condition it is linked back to its original source at WhatDoesItMean.Com. Freebase content 
licensed under CC-BY and GFDL.  
 
[Toimittajan huomautus: Läntiset hallitukset ja heidän tiedustelupalvelunsa kampanjoivat ahkerasti 
informaatiota vastaan jota löydetään näissä raporteissa, ettei se pelästyttäisi heidän kansalaisiaan 
monista katastrofaalisista Maan muutoksista ja tapahtumista joita on tulossa, asennoituminen, josta 
Sisters of Sorcha Faal on vahvasti eri mieltä uskoessaan että on jokaisen ihmisen oikeus tietää totuus. 
Meidän missioittemme ristiriitojen noiden hallitusten kanssa tuon asian suhteen johdosta, heidän 
’agenttiensa’ reagointi meitä vastaan on ollut pitkäkestoinen disinformaatio/harhaanjohtamis -kampanja 
joka on suunniteltu mustamaalaamaan ja josta puhutaan raportissa ”Kuka on Sorcha Faal?”.]  
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