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Kalifornian maanjäristys – Donald Trump -ennustus! 

Tässä viime vuoden puolelta vähän ennen USA:n presidentinvaaleja kirjoitus Bridget Brenton'ilta, joka julkaistiin 
australialaisella Christiantoday.com -sivustolla. Asia koskee tulevaa Kalifornian megajäristystä, josta on olemassa 
ennustuksia viime vuosisadalta, ja nämä ennustukset sopisivat Donald Trumpin presidenttikauden alkuun tänä 
vuonna. Tiedemaailma vahvistaa myöskin lähestyvän Etelä-Kalifornian suurmaanjäristyksen, jollainen viimeksi 
koettiin siellä 160 vuotta sitten. Kirjoituksen suomensi: Olli R.

"Vieteri on valmis ponnahtamaan" – Etelä-Kalifornian suurmaanjäristys on tutkijoiden mukaan 
väistämätön

http://yle.fi/uutiset/3-9497559 (10.3.2017)

Fort Tejon maanjäristys 9.1.1857 

https://en.wikipedia.org/wiki/1857_Fort_Tejon_earthquake

http://scedc.caltech.edu/significant/forttejon1857.html
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Kalifornian maanjäristys – Donald Trump 
-ennustus!
Californian earthquake - Donald Trump prediction!

By David

October 4, 2016

http://christiantoday.com.au/news/californian-earthquake-donald-trump-prediction.html

On ollut uutisia viimeaikoina maanjäristysvaroituksesta, joka annettiin Kalifornialle koskien ”sitä suurta 
(big one)”, joka voi iskeä pian. ”Sitä suurta” on spekuloitu jo jonkin aikaa, niin paljon, että se innoitti 
suuren budjetin toimintaelokuvaan, vuoden 2015 filmiin San Andreas.

Mitä ihmiset eivät kuitenkaan tiedä, on se, että on ollut ennustuksia tällaisesta maanjäristyksestä, 
joiden juuret ulottuvat varhaiselle 1900-luvulle ennenkuin mitään tällaista tutkimusta San Andreas'in 
siirroslinjasta oli suoritettu.

Yksi tällainen profeetallinen näky tuli 17-vuotiaalta Joe Brandt'ilta vuonna 1937. Se on uskomattoman 
realistinen ennustus yksityiskohtineen, joita hän ei varmasti ole voinut tietää etukäteen. On kuitenkin 
olemassa joitakin avaimia, mikä tarkoittaa, että tämä näky voisi toteutua hyvinkin pian.

Pisteiden yhdistämistä

Hänen näyssään jokainen pitkin Hollywood Boulevard'ia odotti tulevaa maanjäristystä. Tämän 
äskettäisen Kalifornialle annetun hälytyksen myötä (ja elokuvan, joka näyttää kuinka megajäristys 
tapahtuisi), nyt olisi erinomainen aika tämän toteutumiseksi.

http://nokialainen.blogspot.fi/2017/03/kalifornian-maanjaristys-donald-trump.html
http://www.biblebelievers.org.au/joebrandt.htm
https://fi.wikipedia.org/wiki/San_Andreas_(elokuva)
http://www.msn.com/fi-fi/matkailu/artikkeli/earthquake-swarm-puts-california-on-high-alert/vp-BBwZ9s6
http://christiantoday.com.au/news/californian-earthquake-donald-trump-prediction.html
http://christiantoday.com.au/news/californian-earthquake-donald-trump-prediction.html
http://scedc.caltech.edu/significant/forttejon1857.html
https://en.wikipedia.org/wiki/1857_Fort_Tejon_earthquake
http://yle.fi/uutiset/3-9497559


Lisäksi se ehkä antaa vihjeen siitä, että Donald Trump tulee olemaan presidenttinä ja maanjäristys 
tapahtuu pian sen jälkeen kun hän on vannonut virkavalansa, kuten Brandt sanoi:

”Mietin mikä vuosi se olisi. Se ei tietenkään ole vuosi 1937. Näin sanomalehden nurkassa 
kuvan presidentistä. Se ei varmasti ollut herra Roosevelt. Hän oli isompi, painavampi, omasi 
isot korvat.”

Obama ei sovi kuvaan olemalla isompi ja painavampi kuin Roosevelt, mutta Trump sopii.

Joe kertoi myös siitä, miten ihmiset olivat pukeutuneet:

”Hulluja nuo lapset. Miksi he pukeutuvat noin? Ehkä se on jotain suurta Halloween-juttua, 
mutta se ei tuntunut Halloweenin ajankohdalta. Enemmänkin alkukeväältä.”

Koska varhainen kevät on vain parisen kuukautta Donald Trumpin virkavalan vannomisen jälkeen, on 
hyvin todennäköistä, että megajäristys voisi tapahtua jossakin alkuvaiheessa uutta vuotta.

Monet vahvistukset

Toinen syy sille miksi tämä ennustus on uskottava johtuu siitä, että se sopii muihin ennustuksiin. Ei 
ainoastaan Joe Brandt nähnyt Kaliforniaa viskattavan mereen (johtuen tsunameista järistyksen 
jälkeen), vaan myös muut ovat nähneet saman asian. Saarnaaja William Branham sanoi huhtikuussa 
1965 seuraavaa:

”Emme tiedä milloin, ja ette tiedä mikä on se ajankohta, jolloin tämä kaupunki, eräänä 
päivänä, tullaan iskemään tainnoksiin tämän valtameren pohjaan.”

Eräs YouTube-profeetta sanoo, että maanjäristys tapahtuu pääsiäisenä – joka on 10.-18. huhtikuuta 
ensi vuonna. Tämä sopii aikajanaan keväisestä maanjäristyksestä. On profetioita, jotka sanovat, että 
vuosi 2017 on suuren tuhon aikaa Amerikassa.

Kun tiede ja profeetalliset varoitukset törmäävät

Vaikka jotkut epäilevätkin, lukuisten todistajien sanoista saadaan vahvistusta. On kymmenittäin ihmisiä,
joilla on ollut samanlainen näky Kalifornian megajäristyksestä. Ja lisäksi viime kuukausina 
tiedemaailma on antanut tukensa sille. Maanjäristys on välitön.

On joitakin merkkejä, jotka voivat antaa vihjeen milloin tämä maanjäristys tapahtuu, kuten katsomalla 
eläinten outoa käyttäytymistä. Joe Brandt sanoi, että oli kummallista, kun hän ei kuullut yhdenkään 
linnun laulavan ennenkuin järistys iski.

On lisäksi olemassa maanjäristysennustuksia, joita on esitetty Australian Brisbane'a varten myöskin 
tulevaisuudessa, mutta se ei loisi sellaista vahinkoa kuin Kalifornian maanjäristys toisi mukanaan. Vain 
Herra tietää, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, mutta meille on annettu näitä viitteitä profetioiden ja 
tieteen kautta, joita ei voida jättää huomiotta.

Ilmasto pahenee ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Raamattu varoittaa meitä maanjäristyksistä 
(tarkoittaen että tulee olemaan monia, ja niitä onkin). Haluaisin ajatella olevani valmistautunut.

Bridget Brenton sometimes shares things on www.101arguments.com.

Bridget Brenton's previous articles may be viewed at http://www.pressserviceinternational.org/bridget-
brenton.html
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Kannattaa lukea myös vieraskirjaani, jossa spekulaatioita tulevan suurmaanjäristyksen suhteen: 
http://users4.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g44-74169-76

http://users4.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g44-74169-76
http://www.pressserviceinternational.org/bridget-brenton.html
http://www.pressserviceinternational.org/bridget-brenton.html
http://www.101arguments.com/


Lähettänyt Olli-R klo 1.40

http://nokialainen.blogspot.fi/2017/03/kalifornian-maanjaristys-donald-trump.html

	lauantai 11. maaliskuuta 2017
	Kalifornian maanjäristys – Donald Trump -ennustus!


