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Obama uudistaa maahanmuuttoa Yhdysvaltoihin: tähtäimessä NAU – Amerikan ja Kiinan 

välillä solmittu ilmastonmuutossopimus täysin merkityksetön – ObamaCaren arkkitehti 

Gruber paljasti hallinnon matalan käsityksen tavallisista amerikkalaisista  

Tässä tämän viikon perjantain Cutting Edgen uutishälytyskirje (NewsAlert), jossa David Bay kertoo aluksi 

Obaman hallinnon tuoreista aikeista uudistaa Yhdysvaltain maahanmuuttolakia, joka sallisi laittomien 

maahanmuuttajien asettua Amerikan kansalaisiksi. Tämä on virittelyä kansalaisten asemaan Illuminatin 

suunnittelemaa Pohjois-Amerikan Unionia (NAU) varten. Toisessa osiossa kerrotaan tällä viikolla solmitusta 

uudesta ilmastonmuutossopimuksesta Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, joka mukamas oli läpimurto. Lopuksi 

kolmannessa osiossa järkyttävä paljastus uutislähdettä siteeraten kun presidentti Obaman terveydenhuoltolain 

pääarkkitehti lipsautti totuuden hallinnon asenteesta tavallisiin ihmisiin jotta ObamaCare oli mahdollista saada 

aikaan. Tämä ihmisten alistaminen on Illuminatin yli 200 vuotta sitten kaavailema toimintaperiaate liberalismin 

muodossa lopunaikana, jolloin ihmisiä pyritään jymäyttämään eliittiryhmän hyväksi. Aiheellisen uutishälytyksen 

suomensi: Olli R. 
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I. Presidentti Obama ottaa merkittävän askeleen Pohjois-Amerikan 

Unionin luomisessa kun hän ilmoittaa uudesta maahanmuutto-

ohjelmastaan! 

 

Koska jokaisen uuden kansakunnan täytyy selventää kaikkien sen kansalaistensa asema, Obama pakottaa 

Pohjois-Amerikan Unionin todeksi käyttämällä hyväksi tätä kysymystä maahanmuuton uudistamiselle.  
 

Tämä kysymys on Troijan hevosen taktiikkaa! 
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UUTISKATSAUS: “Obama tekee pian suuren maahanmuuttoa koskevan siirron. Tässä hänen 

suunnitelmansa”, Vox News, 13. marraskuuta 2014 

 

”Vuoden 2014 välivaalien ollessa käyty, Obaman hallinto on kääntymässä sen isoon vaalien jälkeiseen 

asiakohtaan: maahanmuuton helpottamiseen. Presidentti Obama on luvannut että hän aikoo ryhtyä 

toimeenpanotekoihin koskien maahanmuuttoa ennen vuoden 2014 loppua … Senaatin enemmistöjohtaja Harry 

Reid on pyytänyt Valkoista Taloa pidättäytymään kunnes Kongressi on hyväksynyt väliaikaisen hallintoa 

rahoittavan lain, joka tapahtuu joskus ennen joulukuun 11. päivää. Ja jotkut Valkoisen Talon virkailijat sanovat, 

että presidentti ei vieläkään ole saanut lopullisia suosituksia kansliapäälliköiltä, kuitenkaan.” 

 

Tässä ovat raportoidut kohdat Obaman maahanmuutto-ohjelmasta. 

 

* “... helpotus maastakarkottamisesta miljoonille maahanmuuttajille.” 

 

* “... lisää parannuksia maahanmuuton valvontaan...” 

 

* “... suunnitelma laajentaa laillista maahanmuuttoa...” 

 

* “Mutta helpotus luvattomille maahanmuuttajille on keskeistä – ja mitä kiistellyin osatekijä … Juridisesti 

presidentti voisi laajentaa laskennallista toimintaa kaikille 11 miljoonalle luvattomalle maahanmuuttajalle. Se olisi 

ennenkuulumatonta.” 

 

Tämä toimituksellinen artikkeli on liian pitkä jäljentymään tässä, joten me rohkaisemme sinua lukemaan sen 

kokonaan. 

 

Kuitenkin kun presidentti lopulta kehystää suunnitelmaansa, tosiasia on, että miljoonat laittomat muukalaiset 

tulevat yhtäkkiä Yhdysvaltain kansalaisiksi. Se on lyhyt askel kuuluttamaan Pohjois-Amerikan Unioni, ja julistaa 

kaikki amerikkalaiset, kanadalaiset, sekä meksikolaiset Pohjois-Amerikan kansalaisiksi. Kun presidentti Obama 

julistaa jopa 11 miljoonaa laitonta ulkomaalaista Amerikan kansalaisiksi, tämä vaihe tulee olemaan väliaikainen. 

Lopullinen suunnitteilla oleva ilmoitus tulee olemaan viimeinen askel. 

 

Muista, Pohjois-Amerikan Unioni on supervaltio #1 Rooman Klubin suunnitelmasta uudelleenorganisoida 

maailman kansakunnat 10 supervaltioksi. Valmistuessaan tämä suunnitelma täyttää Danielin kirjan luvut 7:7-8 ja 

2:40-44, profetiat, jotka ovat yli 2,500 vuotta vanhoja. Ylistäkää Jumalaa, sillä Hän on niin hyvä ja niin voimakas. 

Todellakin Hän on kaikkivaltias. 

 

 

 
DVD 
 

II. “Läpimurron” saavuttaneessa ilmastonmuutossopimuksessa 

Amerikan ja Kiinan välillä, kiinalaiset eivät luopuneet mistään. 
 

Kun sopimuksen tavoitteet asetetaan niin kauas tulevaisuuteen – vuoteen 2030 – ne ovat merkityksettömiä 

ja yhdentekeviä, kun tulevaisuuden johtajat voisivat helposti purkaa ne! 

http://www.vox.com/2014/10/30/7131905/obama-immigration-reform-how-what-immigrants-millions-plan


 

UUTISKATSAUS: “Ilmastonmuutoksen kyynisyyden häpeämättömyys”, Washington Examiner, 13.11.2014 

 

”Se oli tiistai-iltana Yhdysvalloissa kun presidentti Obama ja Kiinan presidentti Xi Jinping ilmoittivat että heidän 

kansakuntansa olivat päässeet historialliseen sopimukseen ilmastonmuutoksesta mikä mukamas edusti 

“läpimurtoa”. Yhdysvallat sitoutui vähentämään hiilidioksidipäästöjään 25 prosenttia alemmaksi vuoden 2005 

tasoista vuoteen 2025 mennessä. Kiinalaiset lupasivat, että he lopettaisivat omien päästöjensä kasvattamisen sen 

jälkeen kun he saavuttavat huipun vuonna 2030.” 

 

”Obaman tukijat kerskuivat, lopultakin olemme saaneet joitakin hyviä uutisia tässä kuussa. Se oli valtava 

kehitysaskel, eikö? No, ei oikeastaan.” 

 

Ensinnäkin huomaa, että samalla kun Yhdysvallat on sitoutunut todelliseen vähennykseen vuoteen 2025 

mennessä, kiinalaiset ainoastaan “lupasivat että he lopettaisivat omien päästöjensä kasvattamisen sen jälkeen kun 

vuoden 2030 huippu on saavutettu”. Amerikka lupaa todellisen vähennyksen kun taas Kiina lupaa vain pysäyttää 

päästöjen kasvun vuonna 2030. 

 

Toiseksi huomaa, että arviot ennustavat jo, että Kiinan talous asettuu tarpeeksi kun päästöjen odotetaan alkavan 

vähentyä vuoteen 2030 mennessä. Toisin sanoen, Kiina ei oikeastaan tehnyt mitään myönnytyksiä, samalla kun 

Yhdysvaltain presidentti antoi lupauksen, ettei hän ole työhuoneessa seuraamassa toteutusta! 

 

Tämä “sopimus” on arvoton. 

 

 

 
III. ObamaCare'n arkkitehti Gruber paljastaa, että Obama ja hänen 

neuvonantajansa omaavat saman matalan tason mielipiteen 

ihmiskunnasta, jonka Illuminati osoitti 200 vuotta sitten! 

 

Tämä järkyttävä paljastus voi tuottaa ammuksia jotka voivat räjäyttää ObamaCare'n pois kartalta! 
 

UUTISKATSAUS: “Gruber'in ObamaCare-kommentit paljastavat mitä vikaa on liberalismissa”, 

Washington Examiner, 12. marraskuuta 2014 

 

”MIT-ekonomisti Jonathan Gruber, johtava arkkitehti presidentti Obaman terveydenhuoltolaissa, on tulituksen 

kohteena hiljattain esiin nousseista kommenteista johtuen, joissa hän myönsi, että ObamaCare'n hyväksymiseksi, 

kannattajat luottivat 'amerikkalaisen äänestäjän tyhmyyteen' kätkiessään sen todellisia vaikutuksia … Gruber'in 

kommentit menevät sen ytimeen mitää vikaa on liberalismissa.” 

 

”Aikojen lopussa, liberaalit eivät ainoastaan usko, että he ovat älykkäämpiä kuin suuri yleisö, vaan että heillä on 

parempi tunne siitä mikä on hyväksi ihmisille kuin amerikkalaisilla itsellään … Lainsäädännöllisen keskustelun 

aikana koskien ObamaCare'a, liberaalit kirjoittajat siteerasivat usein Gruber'ia. Hänet kuvattiin numeroihin 

hurahtaneena, jolla oli kaikki tilastot ja data puolellaan näyttääkseen että se oli objektiivisesti oikeaa politiikkaa. 

Vastustajat esitettiin vaihtoehtoisesti tyhminä, epärehellisinä tai sydämettöminä.” 
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Vaikka tämä näkökulma amerikkalaisen äänestäjän tyhmyydestä ja heidän lopullisesta päämäärästä olla 

loputtoman petettyjä – heidän omaksi parhaaksi, tietenkin – onkin saattamassa presidentti Obaman ja hänen 

kaikki kannustavat hallintovirkailijansa hyvin huonoon valoon, tämä näkökulma ilmaistiin 200 vuotta sitten 

Illuminatin käsikirjoittajien toimesta. 

 

 
”ME OLEMME SUSIA – ihmiset ovat lammaslauma, ja me olemme niille susia. Ja tiedätkö mitä tapahtuu, kun 

sudet saavat otteen laumasta?” [PÖYTÄKIRJA 11 – TOTALITAARINEN VALTIO”, Siionin Viisaitten 

Pöytäkirjat] 

 

”Ne, jotka eivät käytä aivojaan eivät ole paremmassa asemassa kuin ne, joilla ei ole aivoja lainkaan, ja näin tästä 

mielettömästä hyytelömäisestä koulukunnasta, isineen, äitineen, poikineen ja tyttärineen, tulee hyödyllisiä 

vetojuhtia, tai sellaisten kouluttajia.” [Bill Cooper, “Behold a Pale Horse”, s. 64] 

 

* “... Kansakunta tai maailman ihmiset, jotka eivät käytä älykkyyttään, eivät ole parempia kuin eläimet, joilla ei 

ole älykkyyttä. Tällaiset ihmiset ovat vetojuhtia ja pihvejä pöydällä ...” [Miten suhtaudut kun SINUUN viitataan 

'vetojuhtana' ja 'pihviin pöydällä'? Tietänet mitä tapahtuu juhdalle kun sen tarkoituksena on tulla pihviksi 

pöydälle!!] (“Behold a Pale Horse”, s. 39) 

 

* “Ratkaisu nykypäivän ongelmiin edellyttää lähestymistapaa, joka on säälimättä suorapuheinen, ilman mitään 

tuskailua uskonnollisista, moraalisista, tai kulttuurisista arvoista.” [“Behold a Pale Horse”, s. 37] 

 

* “Kaikki sanojen merkitykset, kuten kaikki muukin, on suhteellista. Määritelmä on suuressa määrin riippuvainen 

sinun puoluekannastasi.” [Ibid., s. 135] 

 

* “Illuminati suunnittelee valtaavansa maailman käyttämällä talouden 'hiljaisia aseita' 'hiljaisen sodankäynnin' 

muodossa … prosessilla hyväntahtoista orjuutta ja kansanmurhaa.” [“Behold a Pale Horse”, by New Age -

kirjailija, Bill Cooper, s. 49] Voitteko kuvitella röyhkeämpää ja ylimielisempää asennetta kuin tämä, suunnitella 

tappaa suunnattomia ihmismääriä ja pitää sitä “hyväntahtoisena kansanmurhana”? Sitten, kun he orjuuttavat niitä, 

jotka jäävät eloon, he pitävät sitä “hyväntahtoisena orjuutena”! 

 

* “Tämä julkinen käytös synnyttää antautumisen pelolle, laiskuudelle, ja laskelmoinnille. Se on 

hyvinvointivaltion perusta strategisena aseena, käyttökelpoinen inhottavaa suurta yleisöä vastaan.” [Ibid., sivu 60] 

 

* “Miehen talossa täytyy olla sisäsiisti, jotta juniori kasvaa oikean sosiaalisen kasvatuksen ja asenteiden kanssa. 

Mainostava media palkataan huolehtimaan siitä, että isäksi tuleva on aivopiesty (brainy-whipped) ennen, tai 

aikana, kun hän menee naimisiin.” [Ibid., s. 63] 

 

* “Nainen vastasyntyneen vauvan kanssa on liian sinisilmäinen nähdäkseen varakkaan miehen tykinruokana tai 

halpana orjatyövoimana.” [Ibid.] Presidentti Bush'illa, varapresidentti Cheney'lla, ja kaikilla Bushin hallinnon 

jäsenillä ei ollut mitään tunnontuskia lähettäessään Amerikan sankarillisia sotilaita taistelemaan täysin 

hyödyttömään sotaan, koska heillä oli tämä erittäin matalan tason käsitys heidän ihmisarvosta. 

 

Presidentti Obama ja hänen koko hallintonsa omistaa nämä samat näkemykset, mikä on tämän kiistan ydin joka 

pyörii asennekysymyksen ympärillä koskien Obaman virkailijoita kun he olivat luomassa ObamaCare'a ja 

pyrkiessään saamaan sen hyväksytyksi. 
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Tämän mielipiteen esille nouseminen koskien meitä kaikkia on todellakin Lopunaikojen profetioiden täyttymystä! 

Mitä Jeesus varoittikaan? 

 

”Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi.” (Markus 13:20) 

 

Lähettänyt Olli-R klo 23.40
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