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Amerikka laskeutuu kuiluun kun maailmansota lähestyy  

Tässä Sorcha Faal’in salaliittosivustolta What Does It Mean Sisar Ciara'n heinäkuun 2014 erikoisraportti 

maailman tilanteesta kun jälleen ollaan 3. maailmansodan partaalla. Erityistä huomiota kiinnitetään Lännen ja 

USA:n valtamedioihin jotka suoltavat sotapropagandaa Venäjää vastaan Malaysian Airlines'in lennon MH-17 

alasampumisen jälkimainingeissa. Sisar osoittaa että aina kun uutismedia on vapaa lähestymään juttuja erilaisista 

näkökannoista, tai kun erilaisia medioita on paljon maassa, niin sotien todennäköisyys on pienempi. Nyt 

Amerikassa esimerkiksi on vain muutama toiminnassa oleva mediatalo jotka ovat kaikki Obaman hallinnon 

sätkynukkeja ja haluavat piilottaa totuuden suurelta yleisöltä. Näin sodan lietsonta saa tarvittavat välikappaleensa. 

Erikoisraportin suomensi: Olli R. 
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”Perustuslain ensimmäinen lisäpöytäkirja perustuu 

oletukseen että laajin mahdollinen tiedon levitys 

erilaisista ja vastakkaisista lähteistä on välttämätöntä 

yleisön hyvinvoinnille, että vapaa lehdistö on 

edellytys vapaalle yhteiskunnalle. Vapaus julkaista 

merkitsee vapautta kaikille, eikä vain joillekin. 

Vapaus julkaista taataan Perustuslailla, mutta 

vapautta yhdistellä, jotta muut eivät voi julkaista, ei 

ole taattu.” 

 

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Hugo Black oikeusjutun päätöksessään: Associated Press v. 

United States 3(1945) Page 326 U. S. 20 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Black
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/326/1/case.html
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Vuonna 1945, lähes vuosisatainen Associated Press'in (AP) propagandistinen valtakausi, joka oli yksikätisesti 

manipuloinut amerikkalaista yleisöä 38 sotaan 99 vuodessa, tuli päätökseen, kun USA:n korkein oikeus päätti että 

heidän monopoliasemaan perustuva liiketoimintamalli oli perustuslainvastainen. 

 

Vuonna 1846 uutisista oli tullut kysytty hyödyke ja viisi päivittäistä sanomalehteä New York City'ssä liittyi 

jakamaan kustannukset lähetettävistä uutisista Meksikon ja Amerikan välisestä sodasta laivateitse, 

hevospikakuljetuksella ja lennättimellä. 

 

Vuoteen 1945 mennessä, AP'stä oli tullut suurin monikansallinen voittoa tavoittelematon uutistoimisto 

maailmassa (jonka omistivat sen jäsenlehti ja radiokanavat) ja kielsivät jäsenlehtiä myymästä tai tarjoamasta 

uutisia (olipa tuon uutisen toimittanut AP, tai olipa sen kirjoittanut jäsenlehti – joita kutsuttiin ”spontaaneiksi” 

uutisiksi) jäsenittömille organisaatioille sekä tehden siitä hyvin vaikeaa jäsenittömille sanomalehdille liittyä 

heihin. 

 

Vuoteen 1965 mennessä, hyödyt amerikkalaisille siitä että olivat päässeet vapaiksi AP'n propagandasta johtivat 

heidät tuntemaan totuuden Korean sodasta, Vietnamin sodasta, rotuerottelusta, sotilaallis-teollisen-kongressin 

kompleksista, CIA'n väärinkäytöksistä, liittovaltion väärinkäytöksistä kansalaisia vastaan, korkean tason 

hallinnon korruptiosta, itseasiassa niin monia kriittisiä asioita, että vuoteen 1980 asti nämä ihmiset olivat 

parhaiten informoitu yhteisö jota maailma on koskaan nähnyt. 

 

Sitten he valitsivat vaaleilla Ronald Reaganin ja vuoteen 1983 mennessä, ainoastaan 50 yhtiötä omisti 90 

prosenttia mediasta jota amerikkalaiset kuluttivat, ja vuoteen 2012 mennessä, vain kuusi yhtiötä valvoi tuota 90 

prosenttia, todistuksen mukaan ennenkuin Yhdysvaltain oikeuslaitoksen komitea tutki Comcast'in hankintaa NBC 

Universal -yhtiöstä viime vuonna. 

 

25 vuodessa (1945-1980), sinä aikana, kun USA:n korkein oikeus käytännössä tuhosi AP'n, ja sitten kun Reagan 

valittiin presidentiksi ja AP palautettiin, ei ole sattumaa että Yhdysvallat oli osallisena kahdessa sodassa...Korea ja 

Vietnam...ja vaikka molemmat näistä sodista olivat kalliita (sekä ihmiselämissä että rahassa mitattuna), 

amerikkalaiset pystyivät lopettamaan ne koska heille kerrottiin totuus. 

 

34 vuodessa (1980-2014) siitä lähtien kun Reagan valittiin ja AP palautettiin, ja niiden omistaja-jäsenet alkoivat 

massiivisen uutisten/informaation yhteensovittamisen, Yhdysvallat on ollut osallisena 11 sodassa. 

 

Kaikki nämä sodat, ota huomioon, eivät edes sisällä peiteltyjä sotia jotka pidettiin salassa amerikkalaisilta, ja joita 

CIA kävi, joista CIA'n korkeimmalle rankatun viranomaisen, John Stockwell'in, mukaan, ei kerrottu julkisuudelle, 

ja ne olivat maksaneet yli 6 miljoonan ihmisen elämän vuoteen 1987 mennessä. 

 

Mutta tunnetuista Yhdysvaltain aikaansaamista sodista kuluneiden 168 vuoden aikana (1846-2014) nämä tosiasiat 

tiedetään: Kun uutisia ohjataan pienen ryhmän toimesta, on sotia. Toisaalta, kun amerikkalaisten sallitaan tietää 

totuus, nämä sodat keskeytetään, tai vielä tärkeämpää, niitä ei edes aloiteta. 

 

Viimeisin esimerkki amerikkalaisten pysäyttämästä sodasta, jolloin he tiesivät totuuden, oli viime vuonna kun 

Yhdysvallat yritti aloittaa 3. maailmansodan hyökkäämällä Syyriaan. ”Virallinen” Obaman hallinnon tarina, joka 

levisi AP'n ja sen jäsenten kautta sodan tukemiseksi, oli se, kun Syyria oli hyökännyt omia kansalaisiaan vastaan 

myrkyllisellä kaasulla aiheuttaen satojen ihmisten kuoleman. 

 

Nämä Obaman hallinnon valheet paljastettiin nopeasti, ei ainoastaan meidän kautta, vaan monien muiden 

riippumattomien uutislähteiden toimesta, ja mikä tärkeintä, erittäin arvostetun Pulitzer -palkinnon voittaneen 

amerikkalaisen kirjoittajan Seymour Hersh'in avulla, joka juuri ennen tätä suunniteltua sotaa kirjoitti: 
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”Britannian tiedustelupalvelu oli saanut näytteen sariinista jota käytettiin 21. päivän elokuuta 2013 iskussa ja 

analyysi osoitti että kaasu, jota käytettiin, ei vastannut eriä joita tiedettiin olevan Syyrian armeijan kemiallisten 

aseiden varastossa. Viesti, että juttu Syyriaa vastaan ei kestäisi, välitettiin nopeasti USA:n 

yhteisesikuntapäälliköille. Britannian raportti lisäsi epäilyjä Pentagonin sisällä; esikuntapäälliköt olivat jo 

valmistautumassa varoittamaan Obamaa siitä että hänen suunnitelmansa kauaskantoista pommi- ja ohjusiskua 

varten Syyrian infrastruktuuria vastaan voisi johtaa laajempaan sotaan Lähi-idässä.” 

 

Vaikkei yksikään valtavirran amerikkalainen tai brittiläinen mediakanava raportoinut Seymour Hersh'in erittäin 

tärkeästä artikkelista kertomalla totuuden siitä mitä tapahtui, me teimme niin...ja kun tarpeeksi teistä kulki näitä 

totuuksia pitkin, melko pian kriittinen ihmismassa alkoi tietää totuuden ja tämä sota lopetettiin.  

 

Nyt ne ovat taas vauhdissa...ja panokset ovat vieläkin korkeammat! 

 

Obaman hallinnon ”tarina” tällä kertaa on se, että Venäjä on vastuussa Malaysian Airlines'in lennon MH-17 

alasampumisesta Ukrainan yllä. Tietysti, ja aivan kuten Syyrian tapauksessa, ei ole mitään todisteita tai näyttöä 

tarjota, itseasiassa, vaikka Venäjä on antanut tarpeeksi tiedustelutietoa osoittaakseen että Ukrainan hallitus 

(yhdessä CIA'n kanssa) oli vastuussa...ei yksikään valtavirran yhdysvaltalainen tai brittiläinen uutiskanava tule 

raportoimaan siitä. 

 

Nyt tässä vaiheessa, ja kuten me olemme valistaneet teitä kaikkia niin paljon kuin mahdollista viimeisen 

vuosikymmenen aikana, on tärkeää muistaa mitä tällä suunnitellulla sodalla Obaman hallinto ja sen liittolaiset 

haluavat...ja sanoen mahdollisimman yksinkertaisesti...Venäjän totaalista tuhoa. 

 

Mitä tulee siihen miksi nämä Lännen joukot haluavat tuhota Venäjän, kaikkein yksinkertaisin selitys on, että 

Moskovan siirtyessä pikatahtia pois Yhdysvaltain dollarista, jos se siinä onnistuu, koko fantasia, joka tunnetaan 

Lännen globaalina talousjärjestelmänä, romahtaisi. 

 

Kuinka pian tämä sota alkaa, voidaan nähdä propagandavirtauksessa Obaman hallinnolta ja sen tukijoilta...he 

haluavat sen NYT! 

 

Joka seisoo heitä vastaan olet SINÄ..mutta VAIN, jos jatkat meidän kaltaisten tukemista, jotka aina kertovat 

totuuden sinulle. 

 

Viime vuonna me molemmat OSOITIMME totuuden voiman sotavalheiden pysäyttämisessä. Mutta jos ette olisi 

tukeneet meitä aiemmin, sitä ei olisi voinut tapahtua! 

 

Joten tässä olemme kaikki taas...SINÄ, tarvitsemassa totuuden estämään sodan...ja ME, jotta voimme antaa 

sinulle tuon totuuden... [Aika outoa puhetta. Kaikkivaltias Jumala määrää sen tuleeko profeetallista 3. 

maailmansotaa; me emme voi estää sitä. Totuuden voi tietysti välittää muille. Suom. huom.] 

 

Kaikki mitä tarvitaan nyt, on sinun apusi meille, TÄNÄÄN, jotta me pystymme jatkamaan ponnistelujamme. 

[Herättää epäilyjä tämä alituinen rahan kerjääminen. Suom. huom.] 

 

Tee se nyt. 

 

Jumala kanssamme,  

 

Sisar Ciara 

 

Dublin, Irlanti 

 

27. heinäkuuta 2014 

 

Lähettänyt Olli-R klo 16.20
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