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Angela Merkel, Hitlerin biologinen tytär? -- Jumala puhuu uutiskuvan kautta jne.  

Maailmaan levisi pari päivää sitten erikoinen valokuva Saksan liittokansleri Angela Merkelistä joka oli vierailulla 

Israelissa Lähi-idän nykytilanteen vuoksi. Jerusalemin tiedotustilaisuus pääministeri Benjamin Netanyahun kanssa 

jää varmasti mieleen yhtenä epäonnisimmista hetkistä Angela Merkelin uralla, koska hänestä ja Netanyahusta 

otettu uutiskuva paljastaa jotakin hyvin oleellista Merkelin juurista. Uskon että Kaikkivaltias Jumala järjesti 

tämän ohikiitävän hetken tarkoituksella joka tallentui joidenkin mielestä vuoden valokuvaksi. Herralla riittää 

huumorintajua ja Hän haluaa viestittää kaikille totuutta etsiville kätketyt salaisuudet. Minulle tuli heti kuvan 

nähtyäni mieleen pastori David J. Meyerin uutiskirje 6,5 vuotta sitten jossa hän ruotii Amerikan Yhdysvaltojen 

nykyistä hengellistä laskua ja uuden eurooppalaisen supervaltion syntyä joka oli Adolf Hitlerin unelma. Nyt tätä 

supervaltiota edustaa Euroopan Unioni, jonka moottorina toimii Saksa johtajanaan Angela Merkel. Meyer paljasti 

uutiskirjeessään salaisia KGB:n arkistoja joiden mukaan virallinen syntymäkertomus Angela Merkelistä ei 

pidäkään paikkansa, vaan hän olisikin Adolf Hitlerin biologinen tytär keinohedelmöityksen kautta ja syntynyt 

silloisessa Itä-Saksassa. Panen tähän kyseisen katkelman uutiskirjeestä ja lopussa on sitten tämä kohahduttava 

uutiskuva viime tiistailta Jerusalemissa. 
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Kuka on tämä 
hämmästyttävä nainen? 

 

 
Euroopan äitipuoli ja Puolan Kaczyńskin kaksoset 

 

Uuden eurooppalaisen valtakunnan 
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nousu! 

Katkelma David J. Meyer'in elokuun 2007 Last Trumpet –uutiskirjeestä 

 
http://files.kotisivukone.com/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/ltn_--

_elokuu_2007.pdf 
 

Kun Yhdysvallat jatkaa kamppailuaan synnin ja vääryyden tuhoisien voimien alla, uusi 
maailmanvalta nousee Euroopassa. Kummalliset tapahtumat ovat ympäröineet uuden 

eurooppalaisen valtakunnan nousua, mutta vain harvat näyttävät kiinnittävän huomiota 
siihen, mitä tapahtuu kaikkialla heidän ympärillään. Eräs tapahtuma, joka sai osakseen 

hyvin vähän palstatilaa, oli kesäkuun 16. päivänä 2007 tapahtunut Baron Guy de 

Rothschildin kuolema 98 vuoden ikäisenä. (17) Rothschildin dynastia kontrolloi edelleen 
maailman talouksia salaisesti ja hengellisten keinojen kautta. Korkean tason noidat eivät 

pidä Rothschildin perheen jäseniä ihmisinä vaan jumalina. Rothschildien tuomioistuin 
esitetään kolmiona, joka on kohotettu katkaistun pyramidin ja silmän yläpuolelle 

voimakkaan valon säteillessä sen takana. Tämä on Illuminatin vaakuna ja se esiintyy 
USA:n yhden dollarin setelin takapuolella. 

 
Heti seuraavana päivänä Rothschildin kuoleman jälkeen ilmoitettiin, että Britannian 

pääministerin Tony Blairin viimeinen toimi antaisi Euroopan Unionille radikaaleja uusia 
voimia. London Daily Expressin tätä koskevan otsikon sanat olivat täsmälleen seuraavat: 

”Salaisia uusia suunnitelmia EU:n supervaltiota varten.” (18) Me olemme nyt näkemässä 
oudon ja salaisen suunnitelman paljastuvan silmiemme edessä. Mahtava Euroopan 

Yhdysvallat, eli Euroopan Unioni, vahvistuu päivä päivältä ja kolmetoista sen 
jäsenvaltioista on jo yhdistynyt taloudellisesti euro-valuutan alle. Samalla kun 

osakemarkkinat Yhdysvalloissa nopeasti paisuvat kuin ilmapallo valmiina räjähtämään, 

niin USA:n dollari jatkaa luisumistaan ja laskee nopeasti kaikkia muita valuuttoja vastaan. 
Mitä on tapahtumassa? Muista, että meidän täytyy aina etsiä hengellisiä syitä! 

 
Me tiedämme, että noin 70 vuotta sitten miehellä nimeltä Adolf Hitler oli unelma ja kiihkeä 

halu tuoda maailma järjestykseen ja yhdistää koko Eurooppa Vatikaanin salaisella avulla. 
Hitler oli se, joka keksi sanat Uusi Maailman Järjestys. Hitler myös asetti tavoitteensa 

kirjassa nimeltä Mein Kampf. Se on kaikkiaan pitkä tarina ja jätti tehokkaasti jälkensä 
historian sivuille, kun toinen maailmansota puhkesi. Tätä kaikkea junailtiin globalististen 

salaliittolaisten toimesta. Sodat suunnitellaan hyvin etukäteen ja aina ensisijainen tavoite 
mielessä. 

 
Useimmat uskovat Adolf Hitlerin tehneen itsemurhan bunkkerissa ja jotkut uskovat hänen 

paenneen Argentiinaan saksalaisella sukellusveneellä. Yksi asia on varma: Nyt hän on 
kuollut. Hitlerin unelmat ja päämäärät eivät kuitenkaan ole kuolleet ja tämä on se, mistä 

tämän tarinan hämmästyttävä osa alkaa. Saksalainen kansleri Angela Merkel teki 

tunnetuksi päätöksensä yhdistää koko Eurooppa yhden perustuslain alle tammikuun 7. 
päivänä 2007. Tämä voimakas nainen näytti nousevan lähes tyhjästä tullakseen Saksan 

kansleriksi, Euroopan Unionin presidentiksi ja G-8 maiden taloudellisen ryhmän johtajaksi. 
(19) Kuka on tämä hämmästyttävä nainen? 

 
Angela Merkel syntyi D.D.R.:ssä, Saksan kommunistisessa osassa vuonna 1954. Hänen 

elämäkertansa sanoo, että hän syntyi heinäkuun 17. päivänä 1954 ja että hän on erään 
luterilaisen papin tytär Itä-Saksan valvomasta kirkosta. Äskettäin kuitenkin entisen 

Neuvostoliiton KGB:n arkistot paljastivat kokonaan erilaisen tarinan. Stasin GDR:n 
asiakirjat osoittavat, että hän syntyikin huhtikuun 20. päivänä 1954 ja hänen syntymänsä 

yksityiskohdat sisältyivät saksalaisen tri. Karl Klaubergin muistiinpanoihin, joka oli yksi 
natsien ”kuoleman tohtoreista” ja tuomittu syylliseksi Neuvostoliiton tuomioistuimissa ja 
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vangittu. Kun hänet myöhemmin tunnistettiin loistavaksi tiedemieheksi, hänet vapautettiin 

seitsemän vuoden jälkeen ja tunnistettiin keinohedelmöityksen isäksi. Neuvostoliittolaiset 
kiihtyivät vieläkin enemmän saatuaan tietää, että tri. Klauberg oli säilyttänyt Adolf Hitlerin 

jäädytettyjä spermanäytteitä. Pimeyden voimat korkeissa asemissa päättivät yrittää 
tuottaa lapsen Hitlerin spermasta ilmeisesti okkulttisia ja illuministisia tarkoituksia varten. 

Tri. Klauberg vei sitten Eva Braunin (Hitlerin vaimon) nuorimman sisaren, jonka nimi oli 
Gretl, Itä-Saksaan ja kokeilu tuotti, ei biologista poikaa Hitlerille, vaan sen sijaan tyttären. 

On hämmästyttävää, että Adolf Hitler syntyi huhtikuun 20. päivänä 1889 ja Angela Merkel 
huhtikuun 20. päivänä 1954. (Huhtikuun 20. päivä on 11 päivää ennen noitien korkeaa 

Beltaine-sapattia.) Angelasta tuli katolisen kirkon intendentti yhteyksiensä kautta Itä-
Saksan luterilaiseen kirkkoon. Heti, kun saksalainen paavi ottaisi Rooman valtaistuimen, 

Angela Merkel'in oli myös määrä ottaa hänen biologisen isänsä asema Saksan kanslerina. 

Huhtikuun 20. päivänä 2005 natsi Joseph Ratzingerista tuli paavi Benediktus XVI, 
täsmällisesti Adolf Hitlerin 116. syntymäpäivänä. Sitten marraskuun 22. päivänä 2005 

Hitlerin biologinen tytär, Angela Merkel, valittiin Saksan kansleriksi. Vaalipäivä, 
marraskuun 22. päivä, oli Charles Darwinin kirjan, Lajien Synty, julkaisemisen vuosipäivä, 

tuon antikristillinen julkaisun, joka kieltää maailmankaikkeuden Luojan. 
 

Jos neuvostoliittolaiset muistiinpanot ovat totta -- ja todistusaineisto on vahva, se avaa 
joitakin hämmästyttäviä mahdollisuuksia. Kiistaton tosiasia on, että Angela Merkel tuli 

tuntemattomuudesta kolminkertaiseen valta-asemaan Saksan kanslerina, Euroopan 
Unionin presidenttinä ja mahtavan G-8 taloudellisen kartellin johtajana. Kun aloin tehdä 

lisätutkimusta tästä, niin huomasin, että Hitlerin isä, joka otti nimen Hitler, oli Rothschildin 
rakastajattaren, jonka sukunimi oli Schiclgruber, avioton poika. Nimen Hitler etymologia 

paljastaa, että nimi tarkoittaa majassa elävää paimenta. Nimi Adolf johdettuna vanhasta 
yläluokan saksankielestä tarkoittaa jalosyntyistä sutta. Siten hänen yhdistetty nimensä 

osoittaa, että hän oli Susipaimen (Shepherd Wolf) eli väärä paimen. Eikä siinä vielä 

kylliksi, myös paavi Ratzingerilla, eli Benediktus XVI:llä, on arvonimi Kirkon Paimen ja 
hänen virkaanastumisestaan lähtien roomalaiskatolisella kirkolla on ollut saksalainen 

paimen. Tuo koirarotu (saksanpaimenkoira) muuten muistuttaa sutta. Tiedämme myös, 
että Adolf Hitler antoi itselleen lisänimen Herra Susi (Herr Wolf). Hänen itäpreussilaista 

päämajaansa kutsuttiin Sudenpesäksi (Wolfsschanze), hänen päämajaansa Ranskassa 
Sudenrotkoksi (Wolfsschlucht) ja hänen päämajaansa Ukrainassa Ihmissudeksi (Werwolf). 

(20) Tuleeko mahtavasta Euroopan Unionista Uusi Maailman Järjestys ja neljäs 
valtakunta? Vain Jumala tietää. 

 
Vielä eräs mielenkiintoinen seikka on Angela Merkel'in epätavallinen pakkomielle 

okkulttisen säveltäjän Richard Wagnerin teoksiin, joka oli saatanisti. Hän teki 
pakkomielteensä tunnetuksi uutislehti Frankfurter Allgemeine Zeitungin haastattelussa 

heinäkuussa 2005. (21) Wagner kirjoitti halpamaisen sävellysteoksen nimeltään Parsifal, 
joka on puhtaasti okkulttinen ja demoninen. Parsifal oli Adolf Hitlerin suosikki yhtä lailla ja 

Hitler totesi, että Wagnerin musiikki valtasi hänen mielensä. Angela Merkel, kuten Adolf 

Hitler, on syvästi lumoutunut Wagnerin teoksesta Valkyyrien ratsastus. Valkyyrit olivat 
pieniä naispuolisia jumalia, jotka ratsastaen kiisivät läpi jokaisen taistelun poimiakseen 

mukaansa urheimmat surmatut ja kuljettaakseen heidät paikkaan nimeltä Valhalla, missä 
he odottavat liittymistä Odinin armeijaan viimeisessä taistelussa maailman lopussa. (22) 



 
Angela and "the devil's horns" in the left hand 

 
Käyttääkö saatana tätä naista, Angela Merkel'iä, järjestämään joukot viimeiseen 

taisteluun, jota kutsutaan Harmagedoniksi? On myös mielenkiintoista panna merkille, että 
kansleri Merkel'illä on täsmälleen samat silmät, kuin kansleri Hitlerillä ja hän on 

silmiinpistävän yhdennäköinen Hitlerin kanssa -- lukuunottamatta tietysti pieniä viiksiä. 
 

 
 

Valokuva Angela Merkelin "Hitler-viiksistä" levisi 

maailmalle 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2567570/Possibly-awkward-political-photograph-Unfortunate-image-

Israeli-prime-minister-casting-Hitler-moustache-shadow-German-chancellor-goes-viral.html 

 

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288658811913.html?pos=ok-trm-uutu 

 

Tässä keskustelussa jotakin Hitleriin liittyvää: http://keskustelu.suomi24.fi/node/9860670 

 

Lähettänyt Olli-R klo 15.40 
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