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Manchesterin terrori-iskussa okkulttinen allekirjoitus! – Isku oli kenties kenraaliharjoitus 
jostain suuremmasta Illuminatin toteuttamasta iskusta lähitulevaisuudessa! 

Tässä yksi tärkeä osio Cutting Edge -ministeriön uusimmasta viikkokirjeestä, jossa David Bay käsittelee tuoretta 
Manchesterin terrori-iskua, joka mitä ilmeisimmin oli illuminaattien käsialaa, koska iskuun liittyy ns. okkulttinen 
allekirjoitus eli luku 22, joka on luvun 11 kerrannainen. Lisäksi Manchesterissa oli tuolloin esiintymässä pop-
laulajatar Ariana Grande, jolla tiedetään olevan Illuminati-yhteyksiä. Katso tästä ja muustakin enemmän 
suomentamani artikkeliosion jälkeen.
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I. Islamilainen terrori-isku Manchester Areenassa pop-tähti Ariana 
Granden konsertin jälkeen kantaa sisällään neljää (4) numeerista 
allekirjoitusta luvusta '22', ja se pitäisi ymmärtää hyökkäykseksi, jolla 
pyritään kaatamaan Vanha Järjestys (Old Order)!

Hyökkäyksen päivämäärä, 22. toukokuuta; Ajoitus oli klo 22:30 
(UTC); Kuolleiden määrä 22; Islamilainen terroristi oli 22 vuoden 
ikäinen! [Suomentaja lisää vielä, että AK Trump matkusti ensimmäistä 
kertaa virassaan Jerusalemiin 22.5.2017, joka oli 50. Jerusalem-päivä 
lähtien ns. kuuden päivän sodasta 1967, jolloin Itä-Jerusalem 
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vapautettiin! Lisäksi tuo ajoitus 22:30 on Skull & Bonesin luku 322 
takaperin! Ks. https://www.youtube.com/watch?v=ZceEGtJqq10.]

Mikä on tämän hyökkäyksen merkitys Illuminatin pyhiä numeroita noudattaen? Jotta voimme ymmärtää tämän 
merkityksen, meidän on palattava alkuperäiseen artikkeliimme 11.9.2001 tehdyistä iskuista, joissa hyökkäys 
suoritettiin 18 tapauksella lukua '11' (Lue uutinen NEWS1756, otsikolla, ”9/11/2001 iskut tapahtuivat 
”numeroiden mukaan” – Pyhien okkulttisten lukujen”).

Meidän on tarkistettava pikaisesti, miksi tämä numero on niin tärkeä Illuminatille. Tarkastelkaamme lyhyesti 
tämän erityisen numeron keskeistä, perimmäistä käyttöä. Jotta käsittäisit oikein, sinun on ymmärrettävä, että 
okkultisti täyttää kirjaimellisesti apostoli Paavalin selityksen pakanasta, saatanistista, Roomalaiskirjeen luvussa 
1:25, ”... nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua 
enemmän kuin Luojaa ...”

Niinpä monet menneiden pakanallisten yhteiskuntien epäjumalista on muodostettu yhdennäköisyydessä kalaan, 
lintuihin, maaeläimiin, aurinkoon, kuuhun, ja tähtiin. Kuitenkin okkultistit palvovat myös tiedettä ja varsinkin 
matematiikan taustalla olevaa tiedettä. He uskovat kirjaimellisesti, että numerot omaavat luontaista voimaa, kaikki
omanlaatuistaan.

Saatanistit uskovat, että huolellisesti suunniteltu tapahtuma on suoritettava oikeiden numeroiden mukaan tai se ei 
ehkä onnistu. He menevät hyvin pitkälle saadakseen jonkun tapahtuman esiintymään oikeiden lukujen mukaisesti.
Kuten Wescott selittää, ”... joten luku 11 on kaiken sen olemus, mikä on synnillistä, vahingollista ja 
epätäydellistä.” [Ibid., s. 100] Näin ollen, samalla kun 11 on hyvin tärkeä, moninkertaistumiset ovat myöskin 
tärkeitä, kuten 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, ja 99.

Tutkiessamme artikkelia NEWS1756 havaitsimme, että 9/11/2001-iskuilla oli 18 yksilöityä esimerkkiä luvusta 
'11', joka on perustavaa laatua oleva numero. Okkultistit rakastavat numeroa '18', koska se muodostuu lisäämällä 
yhteen numerot 6+6+6, tai '666'.

Koska '11' ja sen moninkertaistumiset ovat numeerisia allekirjoituksia Antikristuksesta, tämä hyökkäys kuljettaa 
mukanaan okkulttisen allekirjoituksen!

Lontoon terrori-isku tapahtui '777' numeerisen okkulttisen allekirjoituksen avulla (Lue kaikki yksityiskohdat 
uutisesta NEWS2054, otsikolla, ”LONTOON TERRORI-ISKUT KANTAVAT MUKANAAN VAHVIMMAN
KUVITELTAVISSA OLEVAN 'OKKULTTISEN ALLEKIRJOITUKSEN' – NUMEROITA 
JÄLJITELLEN ISKUPAIKKOIHIN”)

Koska Illuminati tavoittelee edelleenkin rohkeasti ”Uutta Maailman Järjestystä (NWO)”, eli 
”Vapaamuurarikristuksen valtakuntaa”, he yhä käynnistävät hyökkäyksiä Vanhan Järjestyksen (Old Order) 
horjuttamiseksi, jotta se voidaan kaataa heidän suunnitellulla 3. maailmansodalla, ja he toteuttavat näitä 
hyökkäyksiä pyhien okkulttisten numeroiden mukaan!

Etsi aina ”okkulttista allekirjoitusta”!

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

Lopuksi muutama sananen ja linkkejä pop-tähti Ariana Grandeen 
liittyen ym.

Vuonna 2015 julkaistusta Arianan kappaleesta ”One Last Time (Viimeisen kerran)” videolla voidaan vetää 
yhtäläisyyksiä Manchesterin terrori-iskuun, jonka aikana amerikkalainen Ariana Grande konsertoi siellä. Lisäksi 
kappaleen nimi voisi viestittää Illuminatin olevan valmis ratkaisevaan FalseFlagiin, joka sitten sytyttää 3. 
maailmansodan ja sitä myöten tuo NWO'n. Manchesterin isku oli siis eräänl. viimeinen varoitus.

Ariana Grande - One Last Time (Official) 
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https://www.youtube.com/watch?v=BPgEgaPk62M

Ariana Grande on Illuminatin ”pupetti”:

https://www.youtube.com/results?search_query=manchester+bomb+illuminati

ARIANA GRANDE ILLUMINATI EXPOSED!

https://www.youtube.com/watch?v=AOmJNx9YlXI

Eräs blogini vieraskirjan kävijä kirjoitti vielä 25.5.2017:

”Huomaatteko, kaikki nämä terroriteot tapahtuneet aina 22. päivä!??”

https://pbs.twimg.com/media/DAm9SezXcAY1bHV.jpg

Ja Trumpin Israelin matkasta 22.5.2017 kirjoitin vieraskirjaani 23.5.2017:

Jaaha..herra 666 saapui Israeliin Omerin laskennan 6. viikon 6. päivänä eli 41. päivänä laskennan alusta. 
Sattumaako?

Renowned Rabbis Decode Trump's "Auspicious" Visit on Day of Sixes

https://www.breakingisraelnews.com/88468/mystic-rabbis-explain-the-hidden-spiritual-truth-of-trumps-
momentous-visit-to-israel/

Lähettänyt Olli-R klo 23.52

https://www.breakingisraelnews.com/88468/mystic-rabbis-explain-the-hidden-spiritual-truth-of-trumps-momentous-visit-to-israel/
https://www.breakingisraelnews.com/88468/mystic-rabbis-explain-the-hidden-spiritual-truth-of-trumps-momentous-visit-to-israel/
http://nokialainen.blogspot.fi/2017/05/manchesterin-terrori-iskussa.html
http://users4.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g44-74169-76
https://pbs.twimg.com/media/DAm9SezXcAY1bHV.jpg
http://users4.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g44-74169-76
https://www.youtube.com/watch?v=AOmJNx9YlXI
https://www.youtube.com/results?search_query=manchester+bomb+illuminati
https://www.youtube.com/watch?v=BPgEgaPk62M

	torstai 25. toukokuuta 2017
	Manchesterin terrori-iskussa okkulttinen allekirjoitus! – Isku oli kenties kenraaliharjoitus jostain suuremmasta Illuminatin toteuttamasta iskusta lähitulevaisuudessa!


