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Obama, Kuka Olet?
.

Nobelpalkitut  Maailmanvalloitus  Ikenet

Kaanin Klaanikokouksessa pidettiin 'mustan idean päivät':

Ryhmätehtäväksi jesuiittapäälliköille annettiin keksiä tapa näyttää kaikille ameriikan ritareille kuka
valtaa pitelee käsissään...

Tästedes löydät tämän ilmaiseksi w w w. slideshare .n e t /syottovasikka -tililtä ... kunnes sekin tietty
suljetaan. Talleta.



Ideointi tuottikin tulosta. Parhaana palkittiin idea jossa etukäteen kerrottaisiin
ritareille jotain pöyristyttävintä mitä he ikinä eivät uskoisi: Amerikan presidentiksi
tulisi:

- Afrikassa syntynyt
- Muslimi
- Ääri - Marxisti
- Musta Mies

Voi sitä naurunremakkaa ryhmätehtävien palkintojenjaossa! Tokihan ideointi tuotti paljon
muutakin rusehtavaa jalkainväli ehdotusta isä Insestin tapaan; edelläoleva katsottiin kuitenkin
riittävän tällä erää ja olevan vastaansanomatoin todiste vallasta. Niinpä tieto tulevan presidentin
'ominaisuuksista' levitettiin vain valituille ylemmän asteen alamaisille... Alkaisi ennenäkemätöin
aivopesukoneen show jossa TV-narkomaaniaan media-ohjelmoitu kansa saisi kaikki himonsa
täytettyä. (Eräs aivoriihen hedelmä: Ikenet saisivat uskottavuutta veljesrikollisten kehittämän
Nobel-palkinnon avulla)

Neljä Tekijää jotka saavat Amerikan Isänmaanystävät antamaan YLEn - Isänmaallisuus,
Perustuslaki - Vatikaanin Vallan Este:

Keniassa Syntynyt --> Perustuslain Törkeä Häpäisy: Presidentin on oltava
syntyperäinen USAn kansalainen...
Muslimi --> Katolisuudesta väärennetty 600-luvun massojen hallintaperversio,
'Kristitylle' kansalle iljetys; 'kuolema kristityille' -Fatiman luostarilooshi...
Ääri-marxisti --> USAn kansaan Isä Insestin istuttama Kommun-ismin kauhu. Karl
Marx, Paavin oman illuminaattilooshin perustajia...
Neekeri --> Valkoihoisen kansan Ku Klux Klan rotukiihkoilijat piti ärsyttää... KKK -
vatikaanijesuiittain hallitsema looshi. Jo pelkästä N-sanasta paavin aivopesukone on
luonut vihreän hilpeän 'viharikos' -nimikkeen...

...mausteena nimi: Barack Hussein

Seuraavaksi pitikin etsiä vain kohdehenkilö; niitähän systeemi olikin tuottanut melkein liikaakin...
322-Johto 'valitsi' henkilön ... tietämättä että ohje tuli Paavilasta.

Ärsyyntyneet ikenet - kuvakertomuksen sivujuoni

Barack Husseinia taluttavain Veljeksienkin ikenet ärsyyntyivät liiasta tuulettelusta:
Pallywoodin make-up neuvojat kutsuttiin apuun, pitäähän toki ensimmäisen tyhjästä Nobelin
saaneen näyttää valtiomieheltä. Niinpä maumau-konttorissa alkoi raskas koulutusjakso: hölösuu sai
opetella pitämään kärpäset poissa ikenistään.



Sameisiin punasilmiin hiukan droppia, mälli alahuuleen, liisteriä kikkaroihin - kas tässä
haahuilijalle Pallywoodin ehdottama uusi päättäväinen-look. Kenialaiset, ottakaa oppia!

psst. Muista.

NYPost 10-Mar-2014: Jo vuoden käytössä ollut maumau get-tought -look on alkanut vahvistaa
höpölihaksia - niihin on muodostunutkin jo ihana pullistus? (psst. ja muistakin pitää myös otsa
sileänä, orangutang-rypyt eivät sovi imagoosi)

Salaa otettu kuva (?) rankoista ikenet-piiloon -
harjoituksista... Huomaa valvojan tarkka
seuranta. (Ilmeisesti harjoitukset tehtiin
Länsirannal eikunsiis Judean farmilla?)



Huijarien kokkoos: Josephuksen Ritari Netanyahu tarkistaa onko koulutus mennyt perille ...
ja taas! Ikenet näkyvissä! Mitä tälle pellelle voi tehdä kun koskaan ei opi!

...Niinpä katsastuksen epäonnistuttua Benjamin meni puhumaan veljeksille kongressiin suoraan.

Telegraph 2.03.2015: "Israelin radiolle 5.min viive, suoraa lähetystä kongressipuheesta ei sallita."

Selvitäpä miksi senaatin sinetissä on rooman
orjanmerkki, Phyrgian myssy. Tai miksi siinä on
rooman anarkian nk. lakiensa pyövelin yms
työkalut, 'Fasces' ... kuvassa korostettuna.

Etsi myös Konstantinus veljille elintärkiä osiris.

Phyrgia - Lue Lisää:
slideshare.net/syottovasikka/hyvn-ja-pahan-
evankeliumi



Tässä kohden tarinamme alkaa. Joo, oikein arvasit, ehken pidä Noobelsankareista. Mutta Lue
Lisää, kaikki kerätty tieto perustuu kuitenkin muiden kertomuksiin. Kuten seuraava:

Seuraava tarina alkoi
 Keniassa 60-luvulla.

Eräs valkoihoinen amerikkalaistyttö tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Pojan muslimi isä antoi
hänelle nimeksi Barack Hussein.

Muutamia vuosia myöhemmin isä laittoi poikansa Indonesiassa (?) madrassakouluun kuten
kaikki tunnolliset muslimi isät tekevät. Muslimien lain mukaan muslimin poika on automaattisesti
peruuttamattomasti muslimi; joka uskostaan kääntyy, pitää tapettaman. (Juutuubissa löytyy vielä
toistaiseksi taustoistaan hyviä suomennettuja videoita)

…Jossain vaiheessa ‘palattiin amerikkaan’ hassista pössyttelmään. Veljeksille ei näet ole rajoilla
turhia muodollisuuksia: kaikki onkin yhtä ja samaa isän maata.

Yllättäin Obama Sr. eli Barack’in isä, lähti ekonomistiksi Kenian hallituksen johtoon jättäen
pojan äitinsä kanssa. Vuonna 1965 hän julkaisi kirjoituksen 1965 East Africa Journal -lehdessä
nimeltä “Ongelmat joita sosialismimme kohtaa”. Siinä hän ehdottaa että valtio sosialisoisi eli ottaisi
maat itselleen ja nostaisi verot ilman ylärajaa: “teoreettisesti ei mikään estä valtiota verottamasta
tulonsaajaa 100%, kunhan ihmiset saavat valtion takaamia etuuksia…” biggovernment
com/rbidinotto/2010/09/13/the-anti-american-president/

.

.

Mau Mau -heimon jäsen, Obama
Otetaan pieni hyppäys taaksepäin, Kenian itsenäisyystaistelujen aikoihin; by Telegraph 5.4.2o11:

Neljä Kenialaista iäkästä henkilöä nosti oikeusjutun Englannissa vuoden 2011 alussa
Englannin ministeriötä vastaan, Foreign and Commonwealth Office (FCO), syyttäen kidutuksesta
1952-60 ja vaatien korvauksia. Tuomari määräsi kyseisen ajan dokumentit tuotavaksi esiin – niiden
luultiin ‘kadonneen’ mutta yllättäen löytyivät arkistojen kätköistä. Tiedostot kuskattiin pois
Keniasta 1963 itsenäistymisen jälkeen.
Lakimiehet tullevat väittämään että todisteet olivat osa kidutus järjestelmää johon osallistui
siirtomavallan poliisi, ja turva organisaatiot Hallinnon hyväksymänä. Kenialaiset odottavat
saavansa kidutetuile hoitosäätiön rahoituksen. Oletetaan vielä olevan elossa 1500 Brittihallintoa
vastaan kapinoineen Mau mau heimon jäsentä.



M altan Risti – ajalta jolloin T-paitulikauppa ei vielä kukoistanut. Onko paita ‘omien’ joukkojen
vaiko vartijan päällepukema?

Hussein Onyango Obama … Hussein Barack Obaman isoisä, oli 1950 luvulla pidätettyjen
joukossa.

Kuvassa joku Keniassa pidätetty oikeuden edessä; viisi henkilöä, sinun pitää arvata kuka niistä on
pidätetty. Kaikki peloissaaan kuin siirtomaaherrain edessä kuuluukin olla…

Mielenkiintoinen nyanssi on keskimmäisen henkilön paita – M altan Ritarien ristillä varustettu.
Ellet tiedä mitä se merkitsee, tutustu Saxo-Coburgien sukuun: www. maallikoapuri
blogspot.com … tämänkin Afrikan julmuuden juuret löytyvät Vati kaanista. (Barackin isä, tunnettu
marxisti, jätti pojan äidilleen mentyään hallituksen marxisti-neuvonatajaksi 60 luvun lopussa)
Lähde: By Andrew Hough 7:30AM BST 05 Apr 2011
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/kenya/8428339/Britains-Mau-Mau-
rebellion-involvement-detailed-ahead-of-High-Court-case.html

Ylläolevat seikat selittänevät Keniassa syntyneen marxisti-Obamao-mau-mau’n esittämää
vähintäänkin omituista Brittivihaa: Hän on jatkuvasti halveksinut Britti-ministereitä ja kohdellut
heitä kaikkia tarkoituksellisen tylysti lähettäen takaisin mm. Churchillin patsaan valkoisesta talosta
jne. Englannin kuningatar sai häneltä huippulahjan: CD täynnä Obamaon omia puheita… P.S.
Meillä on asiantuntijapalaveri käynnissä siitä että kuka kuvassa olevista on Michelle; Kerron heti
kun ratkaisu löytyy, tällä hetkellä 5 vaihtoehtoa.



Tuore mainos naapurimaan (Vaterland) Δ-uutisista: "in unseren Kolonien". Alueen uusi
automobiili näyttäisi olevan etusijalla.

Olisiko juoksijapoika Obamaon iso-iso-iso-isä?



SETA ja TATI – obamaon sekosukulaiset Keniasta
Kirjassaan (haamukirjoittajan tekemä) Dreams from My Father, obama kertoo sedästänsä …
vaan ei kerro siitä että tämä parhaillaan pakoilee mamu-viran omaisia: 24.08.2011 Obama, 67,
kurvasi pysähtymättä STOP -merkin takaa poliisin eteen melkein aiheuttaen kolarin. Paljastui että
miekkonen on umpikännissä (.14)- ja on maastakarkotuskäskyä pakoilemassa. Miten miekkonen oli
hankkinut USAn sosiaaaliturvatunnuksen – onkohan ‘sosiaalinen oikeus’ myöntänyt sen…
Massachusetin Framinghamin Poliisiaseman putkasellistään numero 9, obamao vaatii nyt saada
soittaa valkoiseen taloon… ICE välitön karkoituspäätös ei anna oikeutta vaatia oikeutta – eikö
olekin väärin? Luuletkos että edes nk. sosiaalinen oikeus alkaa nyt toimia? Antaako Paarma
Lausunnon?

IIKS: Myöskin presidentti obamalla on Massachusettsin sos turvatunnus. Vaikkei koskaan ole
siellä asunutkaan. Liekö kaikki vain sosiaalista sattumaa?

Obamaon Täti Zeituni Oyango tuli Keniasta vuonna 2000, karkoituspäätöksen saatuaan 2004,
karkasi heti – ja nyttemmin tämäkin rikollinen sai (sos. yllätys?) USAn kansalaisuuden.
Oheisessa kuvassa otteita Framingahim Poliisin 24-sivuisesta pidätysasiakirjasta. Siinä poliissisetä
kertoo känniläisen sönköttäneen pidätettäessä jokaiseen poliisin lauseen perään: “Olette Oikeassa –
You are right” … eikä raportin tekstin mukaan suutansa juurikaan osannut sulkea.



Framinghamin poliisin pidätysraportin kopiokuva (oik yläreuna) on hieman hämärä, eikövaikka?
Vasemmalla A Pee -kopio.

.

.



Muslimi Obamaun velipuoli, islamisti Malik. Kaulassaan rooman rapparien sakkilauta yms alan
pyramid koristeet.

Obama's Brother Is An Active Islamist; An exclusive on Obama's half brother Malik and his
affiliation with Islamism, By Walter Bingham 5/1/2015, 3:27 PM israelnationalnews
com/News/News.aspx/194863#.VUN4HDhjPxk



Chicago 1980 luvulla
Kahdeksankymmentäluvulla vuosiksi huumeisiin sortunut Barry Sotero a.k.a. Hussein
Obama tavataan Chicagon poliittisessa elämässä. Kuinka hän sinne joutuikaan, sitä ei kerrota.
Ystävystyy pommimies Bill Ayersiin ja muihin vasemmistoradikaali terroristeihin. Joku (?) maksaa
hänelle huippukalliin Yalen yliopiston. Saa liittyä myös skull&bones kerhoon (edellytys
presidentiksi pääsylle). youtube.com/watch?v=r7Qef8oPmag

Arkaluontoinen SKULL&BONES -nyanssi: Katso Youtube video, sanoilla Kerry, Taser, skull &
bones: opiskelijan pelkkä kysymyksen esitys, rauhallisesti, provosoimatta, presidenttiehdokas John
F Kerrylle yliopiston salissa – johtaa välittömään Poliisitoimintaan, pidätykseen, Taserointiin ja
salista poistoon. Alla yksi linkeistä “Don’t taze me bro!“

Yhdeksänkymmentäluvulla lakia opiskellut  Hussein Obama pääsee Acorn äänestys
hyväntekeväisyysjärjestöön sisälle, perustajien joukkoon. Toisena perustajana Obaman perhetuttu
äärimarxisti p0mmimies Bill Ayers… jonka poliismurhaaja-järjestön johtajana olisi jo kauan
sitten pitänyt istua sähkötuolissa: nyt mies valittelee haastattelussa sitä että pomminsa (mm. NYPD
päämaja) “eivät olleet aikanaan riittävän isoja”. Nyt tuo järjestö on Husseinin vaatimuksesta
pääsemässä vastaamaan USAn ääntenlaskennasta – jonka perusteella vaalit kääntyvät haluttuun
suuntaan. Järjestö on parhaillaan oikeudessa kymmenissä osavaltioissa petollisesta
ääntenkeräyksestä, rahanpesusta jne. (eräs nimenkeräysesimerkki on 75 allekirjoitusta samalta
henkilöltä). Ayers video w w w . eyeblast.tv/public/video.aspx?v=e4kUZuqGpr

Joku lahjoittaa $650milj vaalibudjetin eräälle senaattori-kandidaatille – Chicagosta. Tuo joku on
perustanut mm. Andean Coca Growers Association -nimisen organisaation, miljardööri joka ‘tuli’
Romaniasta 50 luvulla. Jos tunnet rautaesirippua, tiedät kenelle mies kuuluu. Soros, Putinin vasen
käsi, Paa vin jessuiitta. Senaattorin äänestyskäyttäytymisessä kirjaantuu eräs huomattava piirre (nk
track record; 100% left): Obama äänesti aina ja vain mukana jokaisessa vasemmiston ehdotuksessa.
Friday Alan Keyes, (Obaman GOP senaattorivaalin vastaehdokas Illinoin -04 vaaleissa): “Obama
on radikaali kommunisti, nyt se valkenee Illinoin äänestäjille. Hän tulee tuhoamaan tämän maan.
Me joko tulemme pysäyttämään hänet tai USA lakkaa olemasta … Mistä USA on löytänyt 2
triljoonaa jaettaviksi? Ovatko talouden peruslait lakanneet olemasta? Meille syötetään pajunköyttä
että nyt tulee mennä eteenpäin … Obama ei ole esittänyt vieläkään syntymätodistusta [koska on
syntynyt Keniassa]. En tunnusta että meillä on nyt presidenttiä, meillä on pelle joka
perustuslainvastaisesti esittää sitä...Obaman Kenialaiset sukulaiset sanovat Obaman syntyneen
Keniassa alaikäiselle valkoihoiselle amerikkalaiselle tytölle nimeltä Stanley Ann Dunham (=
tuolloin USA kansalaisuusoikeus ei siirry lapselle.) Monet armeijan upseerit ovat vetämässä asian
oikeuteen: “tuleeko meidän totella ylipäällikköä joka ei täytä perustuslain määräämiä edellytyksiä
he kysyvät” … olemme keskellä suurinta kriisiä joka tätä kansakuntaa on koskaan kohdannut. Ellei
tätä asiaa hoideta, olemme keskellä kansalaissotaa.”

Keyes jatkaa: “Obama käytännössä tuhoaa nykyisten asuntolainojen perustan ja kannustaa
kaikkia lopettamaan lainojensa maksun, koska hallitus tulee maksamaan lainat. Tämä on
mielettömyys, kuin pikkulapset olisivat ottaneet hallituksen. Pari vuotta sitten meillä ei ollut millä
hoitaa perusasioita; nyt kysytään mistä yhtäkkiä löytyi 2 triljoonaa dollaria. Tiivistyikö summa
ilmasta? Ei tätä rahaa ole olemassa. Väitetään että konkurssissa oleva hallitus kykenisi
pelastamaan konkurssiin menneen pankkijärjestelmän. Kertokaa miten se on mahdollista?
Mielestäni tämä on mahdotonta.” youtube.com/watch?v=lqkMfToY9Pk

.



.

IS 6.5.2009: Kokoomus avasi vaalikampanjansa presidentti
Barack Obaman opein.
Kokoomus satsaa eurovaaleissa internettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kykypuolue ottaa
ensimmäisenä puolueena käyttöön muun muassa interaktiivisen vaalikoneen. … “Obama teki
todella menestyksellistä kampanjaa sosiaalisessa mediassa ja netissä. Analyytikkojen mukaan
netillä oli merkittävä rooli hänen voittonsa kannalta”, selosti puoluesihteeri Taru Tujunen
lehdistötilaisuudessa. Kokoomus oli Yhdysvalloissa ottamassa oppia Obaman vaalikampanjasta
presidentinvaalien alla… Obamaon kampanjasta vastannut marxilainen tuulettikin salaisuuksian:
varmistimme että kaikki lehdistön kysymykset olivat ennalta varmistettu ja vastaukset etukäteen
tarjolla. (Kerran Obamao eksyi polulta ja ajoi heti Wurzbacherin – ‘putkimiehen miinaan’ – hän ei
ollutkaan samaa mieltä omaisuuden jakamisesta. Välittömästi tälläisen vastauksen jälkeen
verovirasto aloitti pitkän ja uuvuttavan ‘erikoistarkastuksen’ miehen pienyrityksessä…)

Vaalien aattona Obama julisti: “Olemme viiden päivän päässä siitä että Amerikan perustukset
muuttuvat!” Missouri on October 30, 2008. Youtube video,  youtube.com/watch?v=xvJJP9AYgqU

Soros:

Olen varas …eiku paras!



Arutz Shevan näkemys roomanritaristamme...



Oh the happy days...



Onneksi koko jessuit marxisitisosialistinen mussuobamaon rahoittanut sorosmaailma koki
vuosisadan rökäletappion USAn vaaleissa 2009, tämäkin romahti:

“Marihu@nalakimme selvästikin tekee enemmän vahinkoa kuin hyötyä … olen päättänyt tukea
Kalifornian lakiehdotusta no.19 ja pyydän muitakin tekemään samoin…” George Soros, Wall Street
Journal 26-Oct-2010

Sorosin ajama Lakiehdotus no. 19 olisi läpimennessään laillistanut nyt jo Kalifornian suurimman
maatalousbisneksen, marihu@nan, kasvatuksen ja myynnin… Päämääränä näillä kaikilla
marxilaisilla on silti yhä moraalin romahduttaminen ennen vallan anastusta – nyt suunnitelmiin tuli
‘pieni’ vuosisadan viive…

Aivan sattumalta Romaniasta Chausescu-pakolaisena USA:n tullut Soros - on myös Indian Coca
Growers Association perustaja. Ritarillinen jesu-Romania: punaisen paavillisen terrorin maa
messumurhineen ei ketään elossa ulos päästänyt - ellei ollut lähetetty. Kulissien takaisilla
operaatioilla romahduttanut talouden kansakunta kansakunnan jälkeen. Mottona: "jos sen voi tehdä
niin se on luvallista"

Soros: “Minulla on oikein hauska kriisi” Daily Mail.

…”eräässä mielessä tämä on elämäni
kulminaatiopiste” The Australian.

OSIRIS Temppeliritarien -
Templarien - Knights of Templar -
huumekauppa kukoistaa viran
omais voimin. Lue lisää

suomi orwellin valtakunta

Glo-BAAL✜ bisnesenkeli:



Obama valtaanpääsyn edellytys oli talousromahdus. Se sopi muutenkin jessuiittaveljesten
ryöstösuunnitelmiin: siispä korttitalosta nykäistiin alimmainen pois. Sorosin rahoilla Hussein
sinkoutui valkoiseen taloon – “Change” vaalilauseenaan. Täpärällä tuo oli silti: vain 27% äänesti
husseinia, 25% Mcdonaldsia…
Näin yhteensä yli 73% ei kannattanut Kenialaista Husseinia …Sanoin yli, koska vaalivilppien
määrää kukaan ei ole koettanutkaan selvittää: USAssa ei tarvita (!?) henkilötodistusta äänestyksiin;
esim kuitti maksetusta sähkölaskusta riittää. Niinpä bussilastillisa ACORN “äänestäjiä” tiedetään
seilanneen äänestyspaikasta toiseen.  Mutta sama vilppihän se meilläkin pitää stasivoidellut
vallassa… Ja taas kaikki lapset taputtivat karvaisia käsiään.

Vati kaani: maailman suurin osakkeenomistajan on helppo hallintakoneistonsa kautta nykäistä
korttipelistään kortteja tarpeen mukaan järjestäen oman pojan valkoiseen taloon.

Henry Kissinger, paa villisen CFR -jäsen: “Kyseessä ei ole vain kriisi vaan Uuden
Maailmanjärjestyksen tilaisuus.” (12/2010 Onnellinen bilderpert-jäsen, Jyrki K atainen kailottaa
sen alkavan 2013)

USAn presidentiksi voidaan valita vain USAn syntyperäinen kansalainen. Eh? Kansalaisuuden
johdosta nostetut oikeusjutut ikäänkuin katoavat. Syntymätodistusta ei ole löytynyt, ainoa todiste on
henkilörekisteriote Hawaijilta jonka lomakepohjan varmennukset ovat ainutlaatuisesti –
väärennettyjä.



Varo tätä, Hussein: hillaryous iskee hanskat tiskiin:

Äänestys. Mikä ihmeen äänestys?
Ammattiyhdistysliikkeellä tuntuu ‘ratkaisuja’ piisaavan, eikä ole suurvallan sosialistien petokset
näemmä yhden kortin varassa: Obamaon SEIU ammattiyhdistysliikkeen ex. jäsen, Texasilainen
Steve Caddle Houstonista on jäänyt kiinni rysän päältä rekisteröimällä 23207 väärennettyä
äänestäjää – pelkästään Harrisin kunnan alueella. Catherine Engelbrechtiä (kuten puolta suomea)
kuvotti ainainen vääristely ja poliittisten teflonnaamojen vastuunpakoilu: hänen perustamansa
“True the Vote” projekti paljasti asian ja vei sen yleiselle syyttäjälle. Projektissaan hänen ja hänen
ystävänsä ovat käyttäneet kaiken aikansa, tietokoneensa paljastaen tuhansia ja taas tuhansia
sosialistipuolueen (democ rats) väärennettyjä äänestäjiä.
Mitä siis seurasi Engelbrechtin kovasta työstä? Kaikki Harris’in äänestyskoneet mystisesti
syttyivät yhtaikaa palamaan tuhoutuen palaen poroksi (kuin Ericsson muuttuisi Nokhiaksi).
Ilmeisesti mystiikka sisältää myös ammattiyhdistysliikkeen tunnusmerkit? www
publiusforum.com/2010/09/26/texas-seiu-member-registers-23207-fraudulent-voters/

Äänestyskoneet äänestävät Nevadassa aina Demo Harry Reid’iä (ja ympäri maata) sosialisteja
vaikka äänestäjä tekisi mitä tahansa. Vain tarkkanäköiset huomaavat valintojensa muuttuvan kesken
äänestyksen… Ja kuka vastaakaan laitehuollosta? Obamaone SEIU…
(USAssa ei saa vaatia henkilötodistusta äänestyksessä. ‘Todisteeksi’ käy esim. sähkölaskun kuitti ja
oma väite. Busslilastillisten meksikolaisten ajeluttaminen ympäri maata onkin normaalia
äänestyskäyttäytymistä)

Lisäksi demot laittoi lähes kaikki (?) Ill. osavaltion armeijan äänestyslaput
‘myöhästymään’ …(juu nou Chicago obamafia) … demojen murskatappio tuplaantuu jos
vaalivilpit tongitaan lakimiehet laitetaan asialle: 2.5milj ääntä joista tiedetään että sossuhuijareille
ne ei ainakaan mene. … Iowassa äänestyksessä oli myös kansalaisaloite seta-luokan korkeimman
oikeuden tuomarien lähtöpasseista: kaikki h0mpparien naimakauppoja junailleet lakia väärentävät



lipilaari-tuomarit joutuivat obamaon rappiotappion kilometritehtaalle… jonne itse huseinkin ? on jo
pakkaamassa. nytimes com/2010/11/04/us/politics/04judges.html?src=ISMR_AP_LO_MST_FB

.

Miten tämä sama ‘KOKOOMUKSEN OPISKELEMA’äänestysmatematiikka’ toimii suomessa?
Rovaniemen ennakkoäänestys postirekan perävaunut vaihtuvat vauhdissa yön pimeinä
hetkinä ‘oikealla tavalla’ esitäytettyihin laatikoihin? MISSÄ ON SUOMEN True Vote!?

.

Dilma Rousseff, kunnon marxilainen, terroristi; Brasilian
presidentti
Tarjakin voi nyt onnitella koulukaveriaan: Samalla sorosObamao sai ustavan: Brasilia,
kahdeksanneksi suurin talous maailmassa … Mitenköhän tämäkin vaalin liput ‘junailtiin’? …
Dilma Rousseff, vanha kunnon marxilainen ja ex. VAR-terr0ristiorganisaation johtaja – nyt
Brasilian presidentti; tässä yhteiskuvassa kamujen kanssa, lopussa Rik0srekisteriote: (youtube
com/user/soucap3t4) … Dilma, Bulgarian rautaesiripun takaa tulleen emigrantin isä. (Mikä
yhteensattumien sattuma! …myös Sorosin ‘kotimaa’) psst. elävänä sieltä tuli vain kgb:n
valmentamia… Dilma pääsi pois vankilasta jo 1972 (!?) ja aloitti ‘talous opiskelunsa yliopistossa’.
Ilmeisesti (?) paikkana oli D D R… Siellä missä marxilainen vallankum0us setatarjammekin
oppinsa haki, yhdessä muiden, lähes kaikkien etelä amerikan sortovaltioiden presidenttien kanssa.
www washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/31/AR2010103104552.html …
Mahtavaa! Sorosin ‘yhden kortin’ vaalityön jälki halki amerikan mantereiden on kgbvertaansa
vailla… Kannatti Kokoomuksen mennä ottamaan ‘menestyksestä’ oppia.

José Índio da Costa, Dilman vastustaja sanoi Sao Paulo’laisessa O Estado de -lehdessä:
“Työvenpuolueen Dilmalla ja puolueellaan on yhteistyötä Kolombian FARC terr0ristijärjestön
huumekaupan kanssa  (niin, tottakai, rahoittajana huumeparoni putputinSoros ja Guuzetin
ruoholaivat) – hänen tulee antaa selvitys miksi! Jos minut kutsuttaisiin tuolla tavoin FARC’in
kokoukseen, ottaisin liittovaltion poliisin mukaani ja pidättäisin nuo terroristit … FARC ei
todellakaan ole sosiaalinen keskustelukerho.” (www brazzilmag.com)

Argentiinassa prs Kirchner murhautti massamurhatutkijan - joka aikoi haastaa hänet oikeuteen
teoistansa. Lienee samaa jesuputinin sisarusparvea? ...ainakin murhanhimo täsmää.
Framed Suicide? Shot Argentine Prosecutor Received Threats.Argentine prosecutor Alberto
Nisman (51), who accused President Cristina Kirchner of obstructing a probe into a 1994 Jewish
center bombing, was found shot dead Monday, just hours before he was due to testify at a
congressional hearing. 1/19/2015, 12:39 PM Arutz Sheva

Obamaon puoluetoveri etsii Demojen rökäletappion jälkeen töitä: Bob Etheridge-sossu voi alkaa
miettiä “who are you” …eli mitä tapahtuu kun koulupoika ja kamera tapaa kadulla ravattikaulasen
sossun, pistää tulokset juutuubiin:
Poika kysyy viattomasti edustajalta että “Kannatatteko Obaman toimia” … jolloin mies alkaa repiä
kysyjää. (Sosialistilta faktojen kysyminen on aina kiellettyä ja rangaistavaa). Ex. edustajan täytynee
nyt hakea tukityöllistämispaikkaa … esim vaikka obamaon A CORN lapspr ostituutiokauppa
järjestöstä – oops sehän julisti itsensä nyt vaaliaamuna konkurssiin. Eli jättää obamatiimin
neuvonantajien tapaan veronsa maksamatta. www youtube com/watch?v=_oqIP9yagkQ



Josko kerkiät, tutki www factargentina com josko löydät 'hiukan' lisää tästä jesuiittajohtoisesta
onnelasta.

Teleprompter Ohjattu Obamao



Tässä Obamao opettelee teleprompterin käyttöä: molemmin puolin oleville kahdelle kepin
päässä killuvalle lasille heijastetaan aina tuulensuunnan mukaiset Sorosoperrukset: miekkosen pää
keinuukin näiden kahden vati kaanipeilin välillä kuin kanalla – seuraapas miten huvittavaa… Ilman
Teleprompteria Obamaa ei saa päästää irti: edellisen kerran teleprompterin hajottua hän “löysi
USAsta 59 osavaltiota”.

Obaman teleprompteri -järjestelmä, $200.000, varastettiin Virginiassa, nypost.com 18/10/2011
9:42 AM … mitähän siitä seurasikaan?

Irlannin pääministeri Cowen oli Obaman puheen jälkeen lukenut 20s sekuntia ‘puhettaan’
(teleprompterista) kun hän huomasi jotain outoa (“….err hetkinen herra presidentti, tämähän on
äskeinen puheenne”). LOL. Teleprompterin ohjelmoija oli unohtanut ‘vaihtaa sivua’ puhujan
vaihtuessa. Tässä vaiheessa Obama nousee puhujanpönttöön… (sillä välin teleprompterin hoitaja
kääntää Cowenin puheen näkyviin.) No presidenttimme alkaa höpöttää teleprompterin tahdituksen
mukaan Coweinin puhetta (!?) ja lopulta Obama onnittelee itse itseään: “…kiitos paljon
presidentti Obama tästä suuresta juhlasta…” .

youtube com/watch?v=H7SDLwTdnqc -ja- w w w tinyurl com/cd7pzg

-ja- w w w newsmax com/gaffes/gaffes_37.html

"ööö ... !!?? mitä ihm ... miksi tuo
tyhjäpäinen viesti täs näkyy ..."



Brittipää ministeri 2016: ymmärtääksesi kuvatekstin & minkälaiset isän kerhoon vannoutumisriitit
nämä ritarit halukkasti lävitsekäyvät, selaa dokumentti:

slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-muurarien-kahleista

UN holy see: Telegraph and its pyramid slaves want to keep you 'informed' - codeword for
pigprogram holy updates. Sign up and pay your own indoctrination



Obama – Paavin poimima Jesuiitta, ACORN-ohjus…
“Useimmat tietävät, että Barack Obama toimi tiivisti yhdyskuntasuunnittelun parissa 1980-luvulla.
Mutta mitä ei niin hyvin tiedetä, on että toiminta tapahtui, kun katolinen maallikkosaarnaaja Jerry
Kellman palkkasi hänet pääorganisaattoriksi chicagolaiseen organisaatioon “Developing
Communities Project”, jota rahoittivat Chicagon eteläpuolen katolliset kirkot. Mikä myös on mitä
mielenkiintoisinta, on se, että “Obaman Chicagon mentori” Gregory Galluzzo oli
jessuiittapappi; Obaman pääpuheenkirjoittaja Jon Favreau on jessuiitta-koulutettu “etiikan”
professori; Obaman johtava turvallisuuspoliittinen neuvonantaja kenraalimajuri J. Scott Gration on
jessuiitta-koulutettu ja Obaman apulaisviestintäjohtaja Dan Pfeiffer on jessuiitta-koulutettu. Ja hän
on valinnut jessuiittojen kontrolloiman Joe Bidenin varapresidentikseen! Luuletko että kaikki herra
Obaman jessuiittayhteydet ovat puhdasta sattumaa?”
-P.D. Stuart, “Codeword Barbelon“, 2008; kts, www. maalli kko apuri .blogspot.com

Obaman hallinto – jessuiittojen apureiden kokoontumisajot - sensuroitu jo:

www. maalli kko apuri .blogspot.com
.blogspot com/2011/02/paavilaiset-ja-jesuiittojen-kouluttamat.html
.blogspot com/2011/01/valkoisen-talon-uusi-kansliapaallikko.html
.blogspot com/2010/12/obaman-hallinto-jesuiittojen-apureiden.html
.blogspot com/2009/09/obama-kaantymassa-katolisuuteen.html

.

.



Cass Sunstein, Obaman kabinettivalinta Regulatory Tsar’iksi:
- haluaa kieltää metsästyksen
- perustuslain takaamaa aseenkanto oikeutta ei ole (kuin suomi viherpipot)
- Uskoo että eläimillä, esim. rotilla tulee olla oikeus asianajajaan, mahdollisuus nostaa oikeusjuttu:
Tappamasi rotta voi siis nostaa oikeusjutun ja saada sinulle 20v tuomion murhasta – Myrkyttää et
niitä saa…
- Sinulla ei ole oikeutta ruumiiseesi vaan jäsenesi kuuluvat ‘tieteelle’… (Mengele/Hitler?)
- Internet, radioasemat sensuroitava (suomalainen ei tästä vapaudesta tiedä mitään) … parhaillaan
(2011) kampanja menossa FCC:n kautta “hyväksyttää” kaikki sisvustot virallisen totuuden paa
villisessa inkvisitio -lautakunnassa. Senjälkeen saat jättää tälle tekstille hyvästi … ole hyvä ja
kopioi tämä kaikki ja jaa eteenpäin niinkauan kuin se on mahdollista. Itse asiassa se on
VELVOLLISUUTESI. newsmax
com/insidecover/beck_sunstein_obama_czar/2009/09/09/258152.html

FCC suljettavaksi haluaman Puheradion tähti “Kiihko Rush Limbaugh” “erehtyi” muistuttamaan
että Obaman ensisosialisointibudjetti sisältää vain 9000 spesiaaliprojektia, alkaen siantuoksin
geenimanipuloinnista jatkuen Hawai kanoottiretkien tukemiseen… Tai että Budjettivaje juuri
puolitettiin [mahtava taikuri hussein!] kaksinkertaistamalla.

.

.

General Electric Immelt
- Immelt: General Electric joka omistaa punaisen obamakatapulttina toimineen MSNBC
aivopesukoneen, tullee saamaan tuulimyllynsä kaupaksi. CEO Imelt jonka pelissä GE on
kadottanut 70% osakkeidensa arvosta, päässee palkkiona operoimaan lämpimän ilman Cap’nTrade -
verokauppaa – tietenkin Chigagossa. Veljekset ovat onnistuneet hyvi: sensijaan että G.E. maksaisi
veroja, se saakin (!) TUKIA $3.2mrd. On meillä pojat vielä oppimista sanoisi Ollilalla, jos tämän
kuulisi. (2008)

Kuinka ollakaan, veroryöstöt GE tuulipusseille jatkuvat yhä 2016 kautta paavinpallosen:

Paljastus: ministrit pyörtäneet lupauksen maksaa tukiaisia GE ilmaropeliteollisuudelle. Lue aiheesta
lisää 'Öljy Ei Lopukaan' -dokumentista,

"Revealed: the great wind farm tax 'con'. Ministers may break pledge to stop funding onshore
turbines with consumer subsidies. Under the plan, households would still be forced to pay millions
of pounds on their energy bills to fund new wind farms. Telegraph, By Emily Gosden, Energy
Editor" 10:00PM GMT 13 Feb 2016



Paa vin punikit; Ropelihatut ilman hattuja

.

.

- Hussein valitsi lakimiehekseen oikeusoppineen Harold Koh:n – ajamaan S haria lakia. Kts.
foxnews com/video-search/m/22057207/global_governance.htm#q=sharia

- Talousministeri Timothy Geithnerin ideana on … jättää omat verot maksamatta: Omien
verojensa maksamisessa ei sosialisti ikinä näe mitään ideaa – kun jätät maksamatta, pääset talous
ministeriksi… “Unohti” maksaa $34,000 veroja. Vankilasta moni huonomuistinen veronmaksaja
miettii miten tämä ministeriltä onnistui…

- IlmastoTsaari Carol Browner; ex. Socialist International Commission leader.
(Sosialistihallitusten yhteistyöjärjestö.)

- White House Counselor, Bright Gregg. Asianajaja taustallaan Fidel Castro, Hinckley (Reaganin
murhaaja-yritys), Clinton/Lewinsky jnejne. … 6.11.92 terroristit murhasivat Panamassa Bushin
vierailun aikana US sotilaan. Panamalainen poliitikon poika Pedro Miguel Gonzalez oli murhan
takana ja sai syytteen USA:ssa murhasta. Myöhemmin Panamalainen kenguru oikeusistuin ‘totesi’
miehen syyttömäksi ja 2007 … hänet valittiin korkeaksi poliittiseksi virkamieheksi.
Neuvonantajana  Bright Gregg



- Oikeuministeriksi Eric Holder; Clintonin hallinnon lopussa ajoi läpi tunnettujen rahamaailman
(mm Mark Rich) huijareiden armahduksen. Colombian terroristijärjestöjen AUC & FARC, syyllisiä
tuhansien kidnappauksista ja massamurhista ja koka iiniviennistä – puolustusasianajaja. Chiquita jäi
kiinni AUCn avustamisesta $1.7mrd:lla, maksoi 25miljoonan$ sakon – yksikään sen asekauppoihin
jne sotkeentunut virkailija ei joutunut vastuuseen. Asianajajansa Holder esitti että “vain yritys on
vastuussa, henkilöitä ei tule syyttää…“Holder: “Ei ole olemassa kansainvälistä lakia joka kieltäisi
terroristien materiaalisen tukemisen. Eihän ole olemassa edes konsensusta mitä terrorismi on.
“Oikeusministeriksi siis tuli mies joka ei kykene määrittämään terrorismia…

- Bill Donaldson: 50mrd$ kavaltaja Bernard Madoff; toimintansa valvojana piti oleman SCC
johtaja Bill Donaldson. Donaldson pyyhki p* kaikilla vaatimuksilla pysäyttää pyramidihuijaus
1990-2003; todisteet vilpillisestä toiminnasta ovat vastaansanomattomat. Sai odrama-palkinnon
‘urheasta’ toiminnasta: juuri nimitetty taloustiimin jäseneksi.

- Obamalupaus oli että jokainen ehdotus olisi vähintään viikon näkyvissä netissä, ennen
käsittelyä … vaan mitäs kenialainen taikurisossumussu lupauksistaan välittäisi. Nyt pelkkään
triljoonan (!) stimulusryöstöpaketin läpilukemiseen ei annettu aikaa…Suurin osa Hussein Barack
Obaman kabinetista onkin kärähtänyt siitä että on jättänyt veronsa maksamatta. Ministerinsä jotka
ovat olleet niitä ansoja luomassa, perustelevat maksamattomuutta: “ne ovat aivan liian
monimutkaisia jotta bla bla…”

- Obamalupaus II oli että kabinetteihinsa ei tule kuin uusia ja ilman rahamailman yhteyksiä olevia
virkanimityksiä. Tähän asti lupaus on pidetty sossutuplasti. Kun sossu lupaa, eikä tietenkään pidä
lupaustaan, silloin hän sanoo “lahjoittaneensa” tasapuolisesti molemmille osapuolille. ELI Kaikki,
aivan kaikki nimitetyt kuuluvat vanhaan soroskaartiin… Jonossa: William Lynn, aseteollisuuden
lobbari[Raytheon], tulossa Pentagonin varapomoksi. Odrama-the-ater 4.2.2009 11:57

- Tom Leonard sanoi: h t t p : / / blogs telegraph
co.uk/tom_leonard/blog/2009/01/20/obamas_faith_in_lincoln_may_be_misplaced

“Poliitikot kuten Barack Hussein Obama vähät välittää faktoista, mielikuvien luonti on tärkeintä.
Barack hyväksikäyttää presidentti Lincolnia koska Lincoln oli vapauttamassa orjia… se että
Lincoln oli rasisti ja teki tuon etelävaltioita vahingoittaakseen, ei saa välittyä kuulijalle. Hussein
käyttää Rooseveltia (FDR) suuren laman voittajana – ei kerro että FDR oli Stalinia ihannoiva ja
auttava kommunistivaras jonka ansiosta lama piteni…
Obama voisi verrata itseään sosialisti John F Kennedyyn koska hänen kuvataan marttyyrinä, eikä
suinkaan siksi että hän oli huijari – joka wiskin-salakujettaja isänsä ostamana nousi valtaan.”

Varmat poliittiset nallekarhumarxilais varkaat ovat suloisia, eikö?

.

Abu Hussain Palestine Loves You!
Eläköön marxisti mslimipresidentti Hussein (Baracka) Obama a.k.a Barry Sotero: Isä Hussain
Rakastaa Sinua! (…ja kaikkia jotka vihaavat Israelia aidolla pommivyöSaddam Husainin innolla.)



“Pidätkö hatustani? Sen antoi rätti-Arafatti. Käytän sitä yömyssynä…”

Barry Soetero Indonesian mslimi-Madrassa-koulussa – vain mslimeille,

.



OBAmao unelmoi: “Kiinan vierailuni – oli kuin viimein kotiini olisinpäässyt” – ja kauppa kävi kuin
siimaa… “toivoin olevani MAO, halusin niin kokeilla tätä Nagania joutoväkeen, MAOn lailla…”

T-paidan teksti:

"Vallankumouksemme epäonnistuu … TOVERIT; meidän tulee jatkaa KOULUTUSTA"



Kiinan tovereille syntyi Oba Mao-kuume…

Jees wee can – yhäkö ihailette torverianne, urppilainen, zyskmoxcwitch jne? Rakas MAOnne oli
toki saavutusten mies; ainakin 100 miljoonaa pakkotyöleireillä surmattua… kykeneekö EUkkula
vielä samaan?

.

————————————————————————————————————————

.



Ensimmäinen miehen työ:
Budjettivajeen kolminkertaistaminen

Obama pakotti kongressista lukematta läpi vankilassa istuvan huijarinsa suunnittelman
“stimuluspaketin” joka sisälsi 700.000$ skeittiratoja, tenniskenttiä, $30 milj Pelosin piirin
peltohiiren tutkimukseen, sianhajun geenimanipulointiin yms., tuntemattoman määrän rahoja
tuntemattomiin tarkoituksiin. Kaikki Kriisiin vedoten, $800mrd paketilla oli kiire… Ensimmäisessä
puheessaan sana kriisi esiintyy 25 kertaa.

Mitä stimulus raha merkitsee? Sosialisointipaketteihin on aina liitetty catch22 -käyttöklausuuli,
esim.: “minkäänlaista hengellistä toimintaa, esim ‘NNKY-koripalloa’, raamatun historian opetusta
tai mitä tahansa oppilaiden järjestämiä raamttukokouksia ei saa järjestää tiloissa joille
myönnetään tämä ‘avustus’. Tasapuolisuuden ja suvaitsevaisuuden vuoksi on tietenkin mainittava
että – mussuobaman omat muuhapetet saavat kirkumisiinsa ja p0mmivyöharjoituksiin täydet tuet.

Nerolla lienee ollut yhtä hauskaa Rooman palaessa … Suomessa Kokoomus antaa ihannoivia
Obama -lausuntoja. (Missä mennään kokoomus?)

Seuraavassa haastatteluvideossa kriisipaketiin liittyen,paketin  julkaisun jälkeen, CBS
reportteri kysyy Obamalta hervottoman naurun syytä: “Oletko kännissä?”. Katso video:

youtube com/watch?feature=player_embedded&v=VNu9xjUwPEk

Nauru tarttuu neuvottelussa ystäviin: Valkoisen talon ilkeyksissään (!?) suunnittelema
Manhattan -paniikki naurattaa myös vasuri lehdistöpäällikkö Gibbsiä, kts video n. 2:00min kohdalla:

youtube com/watch?v=lc8_JK_zm8s

youtube com/watch?v=lc8_JK_zm8s

Marxilaiselle lienee hauskaa katsoa veronmaksajamurkkujen säntäilyä taas kerran Manhattanilla…
varmuuden vuoksi (nk paniikinvarmistus) presidentin 747 & hävittäjät kiertävät kokonaisen tunnin
Manhattanin kattoja hipoen…  FAA yritti kieltää ko. lennon ja varoitti syntyvästä paniikista jos siitä
ei kansalle kerrota. Valkoinen talo halusi pitää tekosensa yllätyksenä – ehdottomasti salaisena – sai
tahtonsa läpi.

Taas kerran? Sanoinko taas kerran? … Niin, mikähän taho 9/11/2001 oikein halusikaan (?)
Bushin Bible-belt -valtakunnan sortuvan…

Kar dinaali Egan siunaa Obaman rankkaan työhönsä, työkuormaa jakaa korkeimman (9 tuomaria)
oikeuden katolliset (nyt jo 6/9).
The Red Mass – Vat ican Kontrolloi Korkeimman oikeuden;
youtube com/watch?v=3edVd6-SJgs

.

.

.



Tälläisen osiris-omakuvan Obama halusi Washingtonin taidenäyttelyyn:

...Tuosta kuvasta muistuu  mieleen vuosi 1918…



Ja että mitä tämä minulle/sinulle/meille kuuluu?

Katsohan hieman Leningrad TV:n päivittäistä euroopan karttaa,

...

...onko kyseessä neuvotellun EUn uudet rajat; Iltasanomat 2005:



Nyt kun PaavinEurooppa on yhdentynyt, Venäjän raja on avattu. DDR-mummomme
aikaansaannoksena rajavartioasematkin on myyty elämys-yhtiöille. Elämme jo jesuiittain CCCP
varjon alla... Viisumivapaus on tulossa: Poliisi 'pelkää' jo itämafian rikosaaltoa. Turha pelätä,
solutus on ollut käynnissä jo vuosikaudet aivopiestyn kansan antaessa YLEn...

.

11.2011 Shakkimestari gary Kasparov: “Putin on kuin (gansteri) Al Capone. Ainoa
merkittävä elementti poliittisessa systeemissä on uskollisuus pjuuttinille… haluan nähdä missä
teeni tulee kuppiini (- edesmenneelle vastutajalleen Litvinenkolle pjuuttinin pyöveli lisäsivät teehen
poloniumia Lontoossa 2006.) Öljyn hinta oli 20$ putinin anastettua vallan Jetsiniltä … Kuinka
ollakaan, ritari öljynhintapeluri sai hinnan hilattua ylös sataan taalaan – mutta yhtään niistä taaloista
ei tullut yhteiskunnan käyttöön. Tiet, sairaanhoito, elinkeino – kaikki on romahduksen partaalla
jättimäisten rahamäärien kadottua – vaan onhan meillä nyt putinin takeena 100 biljonääriä…”  (FSB
räjäyteltyjä kerrostaloja äitivenäjällä putinista tuli pelastaja Jelstsinistä – ja kyllähän räjäyttelyt
loppuivatkin – ja pian senjälkeen orderia jatkettiin ja Moskovan venäläisen ruletin teatterissa katosi
300 FSB upseeria. Ja aika hassua, yli kolmesataa venäläistä oli kokoontunut WTC torniin sen
romahdettua vallan käsittämättömällä tavalla…) Garry Kasparov: ‘Putin is like Al Capone. The
only important element of his political system is loyalty. As long as you’re loyal to the boss, you’re
safe’ By Neil Tweedie 7:30AM GMT 26 Nov 2011 telegraph.co.uk GARRY Kasparov is careful
about who he takes tea with when in Russia.

Mikä maailmanjärjestyksen ohjailuun käytetty väline, “USA”n nukketeatteri oikein on ?
- Adolphin varustaja, muistathan sen vitsi viiksekkään kivan katolissetän joka ryösti koko EU:n 40-
luvulla.
- Sama “USA” varusti myös naapurin katollis Joosepin tykeillään – joiden rautaa isämme upottivat
Karjalan metsiin. Samat setät, molemmilla katollis vanhemmat, päättivät jakaa keskenään maamme
jo 40-luvulla. Sopimuksensa on voimassa vaikka tekijät kasvavatkin jo horsmaa…



Ote kuuluisasta ja vanhasta Joosepin haastattelusta:
Journalisti Emil Ludwig Cohenin haastattelussa je§uiittakoulun käynyt Stalin kuvailee jesuiittoja:
“He ovat päättäväisiä työssään saavuttaakseen häpeälliset päämääränsä. Heidän tärkein
työtapansa on vakoilu, urkkiminen, luikerteleminen ihmisten sieluihin ja tunteiden kiihotus ja
manipulointi. Esimerkkinä  vakoilu asuntolassa: yhdeksältä kello soittaa aamuteelle – ja kun
palaamme, kaikki tavaramme on läpikotaisin tongittu – mitä hyvää siinä on?”. Katolisista
vanhemmista syntynyt Josef Vissarionovich Dzhugashvili (12.18.1878 – 3.5.1953), – työnimeltään
Joseph Stalin, kävi jesuiittakoulua Tiflis Orthodox Seminaarissa (Tbilisi, Georgia), jesuiitta
institutio – ja koulutettiin jesuiittapapiksi. CCCP - paavin jesuiittahallinnon saldo, 147.000.000
murhattua. (ref. Liternatuja Rossija 1992)
“Saman koulun” kävivät myös veljekset Roosevelt ja Churchill.

Kaikki veljekset mukana ryöstössä, Suomipoloisen jakamisessa: yksikään ei meitä auttanut
Dzhugashvilin tullessa ottamaan omaansa 1939… Karl Marx, isminsä isähahmo kuului myös
Paavin illuminaatteihin. Toisin sanoen oli jesuiitta kuten Stalinkin. Katollisesta kuoripoika
Hitleristä ja Paavin omasta uuni-Himmleristä puhumattakaan. Himmler taasen ‘toi kaksipääkotkaa
kumartavat Konstantinus veljekset’ Suomeen:

7.7.2011 oli Porvoon kirkossa suomipoliisin, kirkonmiesten yms. silmäätekevien kaksipääkotka-
ritarien juhla josta APU-lehtikin kertoo. Tuleva presidenttimme Niinistö valoi veljesten juhlavalat
kirkossa Konstantinus veljilleen… Niinistö: “Ai, en tiennyt (että Himmler tappoi paavin
avustamana 6 milj), …minua suositteli Ilaskivi … luotan häneen.”

Looshiportaissa on tarkka järjestys: tässäkin witsissä valaistuneet nauravat eri kohdassa kuin
YLEn ohjlemoitu rahvas. (1/2015 tämä ylimmän asteen saudiritari kuoli - ja obamau & rouva
rohkeasti asteli surujuhliinsa ilman nikabia)



Hyvävelikerhon mitalisade - muutama Obamau -näyte:

Obama saa Julkisuus-kunniapalkinnon - salaisessa kokouksessa. On Monday President Obama
received an award for transparency, which ironically was given to him during a closed,
unannounced meeting. Raven Clabough thenewamerican com 31 March 2011

Ritariportaikon alaportaan Obama saa Saudikuninkaan korkeimman Bling -kunnialooshin
merkin kuningas Abdullahilta. Obama Granted Saudi King's Bling Award. By Rob Quinn,
Posted Jun 4, 2009  newser com/story/60952 (NEWSER) – President Obama was given Saudi
Arabia's weightiest honor by King Abdullah yesterday, the Daily Telegraph reports. King Abdul
Aziz Order of Merit.
Bush sai ritarimerkin vuotta aiemmin: "Näitä tämän orderin merkkejä saavat vain muutamat
kuninkaan ystävistä joista sinä olet yksi" - sanoi Abdullah obamaolle. "Those are only given to the
very few friends of the king, and you are certainly one of those," the king said before giving Obama
the award, which George W. Bush received last year.  rian ru 12 Feb 07

Teräväsärmäinen ketju meinasi typistää norsunkorvat - onneksi kuningas riensi hätiin ja
husseinpoika kumarsi taas - kas noin: The Bling Award = King Abdul Aziz Order of Merit - 7
kulmio osiris mestausmiekkoineen, palmulehvin.



"Hei! Minä osasin sen - kylläpä olen rohkia!" - Vuonna 2009

Pyramidin orjat pokkaavat Samassa salissa - vuorotellen - rappariportaikon saman orderin.
...vuonna 2008 isän maan ritari Yrjänä Bush - vuonna 2007 isän maan ritari Vladimir haki omansa.

Paremmin koulutetut eivät yritä itse - Vladimiria kumarrus keljuttaa vain pelko pistää polvilleen.



Paawin oman Marxistin spesialiteetti:

Israel-vihaajien YLEn suuri
Lynkkausjoukko



Obama, isän maitten onnellinen golf-ritari täytti kaiken mitä pyhä istuin käskytti.

Väärennösten vastapainoksi laitan näkyviin aitoa kynsiviilareiden puleeraamaa feis buukkia:



Isän ismi ja ismin työmiehet vahtivat että pyhän terrorin ryöstömurhat rulettaa. "Obama ei ole
laittanut syytteeseen yhtään isän ismin työmiestä, terroristia." kailottaa Arutz Sheva. Eipä
tietenkään, kun duunarit oli vangittu tai työtapaturmissa siirtyneet ennenaikaisesti neizyitten tykö-
kas, terrori hyytyi. "Isä, mitä teemme!" kaikui itku obummerin rukousaamiaisilla. Niinpä
jesuiittansa vapauttivat isän ismin työmiehet takaisin töihin:

Obamavetoisten suvaitsevaisuus 'neuvottelujen myönnytyksenä' isän ismin työmiehet (yli
1000kpl massamurhaajaa) päästettiin takaisin murhatöihin: vankilabussi vapauteen Arutz Shevan
pilapiirtäjän mukaan. Ja kas, pyhän isän ilo-ismien tilastot saatii nousuun... [Lue Israel-uutiset]



POLITIIKKA

[Katolinen] "Ulkoministeri Timo Soini (ps) vierailee huhtikuun alussa Yhdysvalloissa.
Soini vierailee Washington D.C:ssä 1.–4. huhtikuuta. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan
asialistalla ovat mm. kansainvälisen turvallisuuden kysymykset kuten Syyria, Afganistan ja
terrorismi."

jesuiittain rukouslistaa:

asialistalla mm. terror -ismi.
"Lisäksi esillä on... [pyhän isän oma] pakolaiskriisi. Soini tapaa matkallaan Yhdysvaltojen
ulkopoliittista [katolis] johtoa, kongressin jäseniä ja [katolis] ajatushautomoiden edustajia sekä
vierailee [katolis] Maailmanpankissa. Soini osallistuu myös presidentti Obaman isännöimälle
kansalliselle rukousaamiaiselle. Soini osallistui vastaavaan tilaisuuteen kaksi vuotta sitten.
IS 26.1.2016 14:16 Mika Koskinen"

Tässä pyhässä synkretistisessä katholumauslim uskonnon 'rukoushetkessä' roikkuu tietenkin
koko suomen ritaristo, Mooses Laukkasesta -piip- ....ismin sähköiskuja hiomassa. [vrt. CARUNA
sähkösiirto-ryöstö kansainväliselle vatikaanisyndikaatille.]

Joskus muinoin ismillä oli kotkia ... nyt vain hussein, muhammad ja miekkakäsky.



Barack Husein Obama: “ihanteeni on Franklin Delano
Roosevelt (FDR) joka…”
- Kansallisti pankit 1933 (kuin husein 09)
- Kolminkertaisti yksityisten ja yritysten verotuksen
- Valtion hinta ja palkkakontrolli NIRA
- perusti FDIC:n jonka kautta veronmaksajilta otettiin väkisin pankkitukimiljardit
- perusti SEC valtionbyrokratian (jonka sosialistinen välinpitämätön olematon valvonta salli 90
luvun kuplan paisuvan ja puhkeavan 10v myöhemmi n)
- Sosialisoi maatalouden; AAA valtion kontrollissa määrättiin mitä tuottaa. Katastrofi. Samaan
aikaan kun “vääriä” elukoita teurastettiin ja hävitettiin, kansa näki nälkää.
- Wagner Act; salli vain ammattiyhdistysliikkeelle varattuja toimialoja — eh. UAW/GM/Detroit…
- Valtiollisti koulut (Bellamy Act). Kouluissa tuli suorittaa aamuisin fasistinen lipuntervehdys; ellei,
oppilas poistettiin… Kuva heil FDR tervehdyksestä: www.rexcurry.net/edward%20bellamy.jpg

FDR’s “New Deal”: Vaaleissa FDR valheellisesti lupasi pienentää valtionhallintoa – voitettuaan
alkoi massiivisen sosialisoinnin jatkaen Hooverin perintöä. Hän uskoi omaisuuden
uudelleenjakamiseen verotuksen kautta. Massamurhaaja Stalinin aseistaja – varusti Suomen
valloitukseen tykit ja tankit — ennenkaikkea: Nobel palkittu. Free mason (33rd) FDR yhdessä
jessuitStalinin kanssa yritti tuhoa Suomen perustuslakia – tähän kykeni vasta jessuitoveri Katainen
DDRTarrjan kanssa!

.

————————————————————————————————————————



Tämä vaatiikin rohkeutta.

Off-en-dead: Kenialainen Kathurima (illegal immigrant?) kertoo olevansa syvästi
loukkaantunut tästä Obamaun kirjastonäyttelystä...



Sormimerkit pitää kuitenkin osata. Täydet (satanistis) pisteet...

Vatikaanin rauhankyyhkyt laskeutuivat. Onneksi aasi osaa väistää...



Mitä ilmeisemmin Hussein kuuluu Clintonin lailla rehellisiin pilvenpolttajiin jotka ringissä
ollessan eivät koskaan hengitä sisään - ainakin oman kertomansa mukaan...



'Vapauden' patsas: Ranskan vapaamuurarien lahja Ameriikan veljille. Kaatunut 'rauha' halutaan
taas pystyyn: isä aurinkoisen valittu mies tekohegittäjänä. Arutz Sheva. ... USAn marxistijohtoinen
talous:



Tämän G-ritarin tarina loppui ikävästi. Mitäkö yhteyttä obamaon G-miehiin tällä on, otapa
selvää. Hän loi isän istuimen siunaaman poliisilooshin tyhjästä - looshin jossa päätti itse toimia
päällikkönä. Näinhän poliisilooshi pohjolaankin pulpahti parisataa vuotta sitten...

Älä kuitenkaan itse tälläistä yritä - ellei sinulla ole valaistuneen breiviikin merkkikokoelmaa.

Kamala juttu: Ritarimme obummerin vahdissa Templarit ja illuminaatit lisivät kuin sienet sateella.
Rapparimme poliisijuttu  kuumeni uutisvuotoon saakka - jolloin looshipäällikkö  yllättäin kuoli eikä
syytteitä looshiin sotkeentuneelle yleiselle syyttäjälle D.Harris Kamalalle tietenkään tullut.



Jon Voight; Youtube video : “Obama – Väärä Profeetta – Loppusi on tulossa.”

Bringing An End To This False Prophet Obama! Jon Voight

http://www.youtube.com/watch?v=s75P8xNMZEE
…This video is no longer available because the YouTube
account associated with this video has been terminated…

…Kuten tavallista … Youtube irtisanoi tämänkin käyttäjätilin…

…vaan katsopas se täältä www youtube com/watch?v=60kfViVu5PY

kts myös a m a z i n g d i s c o v e r i e s . o r g

————————————————————————————————————————

.

Marxilainen msslimi Husein Obama Keniasta…
Obamaon kongressin äänestyshistoria pistää hänet äärimmäiseksi vasemmistossa. Ilmankos
kabinettinsa onkin täynnä vannoutuneita maolaisia…

Karl Marx ylläpiti läheisiä suhteitaan jessuiittain ja vapaa muurarien kesken.
Kommunistinen Internationaali tunnettin alussa paa villisen illuminaatin haarana; the
League of the Just (Rehellisten Liitto)… haa!

Paa vin oma jesuiitta onkin myös tämän ja koko kommunismin ohjelmoija ja ylin kontrolleri,
Stalin (jesuiitta) ja CCCP 60.milj kuolemanleirit: vati kaanin ohjauksessa kuin kuoripoika
Adolph!

Life in commieland becomes Mandatory from vaccination to obumming worship.

nypost com/2015/03/19/obama-floats-idea-of-making-voting-mandatory/

CCCP pakkoäänestys on jesuiitan pakkomielle: Äänestä Puoluetta - tai olet sakotettava -shirker!



i-Kenet piilossa, teatterin välijaksokin jo lopussa: jännittää nähdä minkälaisen idiootin satanististit
ovat seuraavaksi valinneet:

"Obama syöttää antisemitistien pesää" kertoo Kanava seiska, arutz Sheva. Ikenien taustalla
tukiryhmaänsä heraldiikka kiljuu "I kill juu"... Lue politiikkakerhon veljesten heraldiikasta lisää
"Vapaaksi Muurarien Kahleista".

Valkoisen talon ääninauhat editoitu: Ranskanritari Hollande erhettyi puheessaan yhdistämään
terror-ismin islamiin. Nk pyhä Kardinaalimoka...



Lue tarkemmin Israelin YK-holokaustista, öisistä kotien yllätystuhoista: "Ne Tulivat Yöllä"



Muistin virkistykseksi: STT uutisoi 30.10.2001 15:22
“Noin neljä miljoonaa Neuvostoliiton aikaisten poliittisten vainojen uhria on rehabilitoitu
neuvostojohtaja Josif Stalinin kuoleman jälkeen, Venäjän poliittisten vainojen uhrien
rehabilitointikomission johtaja Aleksandr Jakovlev sanoi tiistaina Moskovassa. Jakovlev kertoi
syyttömien uhrien maineenpalauttamiseen liittyvästä oikeudellisesta työstä vainojen uhrien
muistopäivänä, jota on vietetty Venäjällä 30. lokakuuta vuodesta 1991 lähtien. Jakovlev kertoi, että
uusimpien arvioiden mukaan neuvostovaltion perustamisen ja toisen maailmansodan päättymisen
välisenä aikana kommunistien mielivalta vaati 32 miljoonan ihmisen hengen. Neuvostovallan
vangitsemien ja myös teloittamien syyttömien ihmisten maineenpalauttamistyö alkoi vuonna 1953,
kun Nikita Hrushtshev seurasi Stalinia maan johdossa. Leonid Brezhnevin kaudella keskeytynyt työ
alkoi uudelleen 80-luvun puolivälissä Mihail Gorbatshovin kaudella” (Mitäs luulet, elääkö Jakovlev
yhä vai ‘saiko’ jo poloniumia?)

.

.

Ihmekös tuo jos tästä seuraa vaalitappio: 11/2010 Sosialistien Vaalitappio oli monumentaalinen:
pahin rökitys 60 vuoteen. 60 vuoteen !? … niin silloin sai neniinsä komukka FDRn jäämistö,
Obamaone ihanne. Edustajainhuoneen sosialistit hävisivät yli 60 paikkaa… ja Republikaanit ovat
nyt enemmistönä. Kansa on puhunut, marxilaisen huusein Obamaon vallankaappaus pysäytetty.
(Obamaon takana 2009 seisoi vain 30% väestöstä)

Viikkoa ennen vaalia, 95kpl ‘net neutrality’ (=internet sensuuri) kongressiin pyrkivää
sosialistien kannattaja utopistia allekirjoitti taas uuden vaatimuksen internetin sensuroimiseksi.
Tiedäthän sinä, internetissä on lähes rajattomasti pahaa, esim. valheiden seassa faktoja ja ja ja jne.
Erityisesti faktat voivat vahingoittaa lasten kehitystä (kunnon katkeriksi sosialisteiksi). No se siitä.
Yksikään näistä 95:stä sensuurin ihannoija sosialisteista ei päässyt kongressiin – vaan koko pulue
koki murskatappion. Katso nimilista www b i g g o v e r n m e n t .com /author/capitolconfidential
(psst. tuo jessuiita ansa, b i g g o v e r n m e n t -osoite on talsan työn voiton ja
maailmanvallankumouksen tukijain kielletyt hedelmät -listalla = paaaljon vaarallista faktaa, johtaa
välittömään sensurointiin.)

-———————————————————————————————————————

.

.



ACORN
Association of Community Organizations for Reform Now

Association of kriminaali organissaattorit rekistöimässä laittomia äänestäjiä

ACORN, amerikkalainen ‘köyhien auttamis’ järjestö. Pääkonttori Lousianassa, pienessa
kerrostalossa SEIU ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Sillä on yli 360 alajärjestöä joiden välillä
verorahat liikkuvat usein ilman kirjanpitoa, toimipisteitä tuhansia. Obama on vanha konkari
ACORN lakimiehenä, SEIU ammattiyhdistysliikkeen kannattaja: SEIU presidentti Anrew Stern
vierailee lähes päivittäin Valkoisessa Talossa. (Andrew puurtaa kansainvälistä kommunistista
yhteistyötä; TV haastattelussa hän sanoo: “Maailman Työläiset, Yhdistykää”.) ACORN on
erottamaton osa USAn Demokraattista Puoluetta; sosialistisen Suomen vastaava valtionrahoittama
säätiö-monopoli-elin olisi (?)sosiaalitoimisto-SPR-työttömyyststo.

ACORN järjestö on demokraattien ‘kansalaisaktivistijärjestö’: se junaili Bushin aikana esim
suuret Irak mielenosoitukset – ne loppuivatkin tänä vuonna yhtäkkiä kuin taikaiskusta. ACORN on
osana myös äänestysprosessia ja saa siihen valtion varoja. Jo 18 osavaltiossa on menossa
rikossyytteet äänestysväärinkäytöksistä yms rikollisesta toiminnasta, parhaimmillaan jopa 400.000
väärennyksen muodossa… (Suomalainen ei ymmäräkään USAn vaaleja joissa henkilöllisyyden voi
‘todistaa’ vaikka (!?) sähkölaskun kuitilla. Se mahdollistaa ACORN bussikuljetukset joilla yhdellä
bussilastillisella yhdessä päivässä tehdään satoja ääniä – ACORN ‘puolueen’ rahoitus pysyy
taattuna).



Yllätys josta et ole kuullut:

Yllättäen Kongressi äänesti kaiken ACORN rahoituksen lopettamisesta – syy alla. Kongressin
äänestys oli tyypillinen kansalaisten huijaus ja johtui ennennäkemättömästä Tea-Party
kansalaisprotestista, 1-3 miljoonan -tavallisen kansalaisen- Washington mielenosoituksesta
(maailman suurin 9/12 mielenosoitus; kuulitko siitä? Miksi et?). Obama stimuluspakettien
ACORN-osuus, $8mrd, meni myös ‘hetkeksi’ jäihin…

Tätä suurinta USAn mielenosoitusta, Tea Party -kokoontumista johti Glenn Beck … joka
myöhemmin paljastui paa villiseksi maromooniksi (=libertarian) ja sallii puhujalavalla puhujien
vilktella satanisti/NWO käsimerkkejä yleisölle.

Yllä Washingtonissa 3milj. Bible beltin Tea-Party -kokous; alla MSN sosialistisakki.



ACORN rikollisjärjestö paljastuu; nuori tyttö selättää koko
maailman massamedian:
Pastorin tyttö, journalistiksi opiskeleva 20vuotias Hanna Giles muutti Washingtoniin. Eräänä
päivän kuntolenkillään hän eksyi ‘väärään kaupunginosaan’. Peruutti äkkiä pois… ja jäi miettimään.
“Miksi nuo prostituoidut, hispanics, huumekauppiaat ja käyttäjät kerääntyvät ACORN toimiston
ääreen?“. Taidanpa ottaa selvää… ensimmäinen faktamissio järkytti. “On tehtävä jotain!” hän
päätti.

Hanna soitti ystävälleen, (25v) James O’Keefe:lle ja he tekivät toimintasuunnitelman. He menisivät
yhdessä ACORN toimistoihin hakemaan perustamislainaa (“koska pankit eivät meille jostain syystä
anna”) … videoisivat ja äänittäisivät tapaamiset salaa; budjettina 3000dollaria ja vanha
piilokamera… Tuumasta toimeen: James toimisi parittajana, Hanna prostituoituna ja bordellinsa
pyörittäjänä. James kertoi ACORN toimistoissa rahaa tulevan ovista kaatamalla; “kuinka kätkemme
tulot verottajalta?“. Hän oli näet tarinansa mukaan “keräämässä rahoitusta tulevaisuuden Dem
puolueen kongressipyrkimyksiä varten”...

.
ACORN auttaa aina … tarpeessa olevia poliitikonalkuja,

ACORNilta he pyysivät apua bisnes suunnitelmaansa ja sen toteutukseen. Apu oli niin
pöyristyttävän ylitsevuotava että he päättivätkin vedättää tarjottua apua niin pitkälle kuin sitä tulisi:
puhuttiin 12vuotiaista lapsiprostituoiduista, niiden piilottamisesta, ihmissalakuljetuksesta – mikään
ei ACORN toimitsijoita hätkähdyttänyt! Kaikki oli työntekijöille – business as usual – tavallista,
jokapäiväistä… “rahat voit kätkeä peltilaatikkoihin takapihan nurmikkoon, lapsien salakuljetukseen
rajan yli Guatemalasta löytyy apu, perustakaa ‘köyhien lasten koulu’ – niin kukaan ei ihmettele
liikennemäärää talonne ympärillä” neuvoivat avuliaat ACORN toimistojen lakimiehet ympäri
maata olevissa toimipisteissä…

.

-———————————————————————————————————————

.

.

Videoiden suunniteltu julkaisu – Ansa Tea Party -patriooteille:
James juoksi valtamedian ovelta toiselle: kaikki pelkäsivät tuoda esiin tätä – virallisen totuuden
vastaista paljastusta. Niinpä jessuiitoilla virisi juoni… Otettiin luottomies Alan Breitbart, joka loi
suunnitelman; yksi kerrallaan. Olihan selvää että O’Keefe julkaisisi ne jossain; mikä siis parempaa
kuin tehdä se ‘valvotussa’ ympäristössä, sinne johdatettiin nyt James…. Julkih0mo satanisti
Breitbart  (sehän on kunnia asia mediamoguleille, eikövaikka) sai ison pläjäyksen rahaa jolla
pystytti tietokonekeskuksen jolla tuo uusi paa villinen ip-pyydys hallittaisiin. Katso videot www . b
i g g o v e r n m e n t . com sivustolla… vaan ehkä ne onkin jo deletoitu? Juutuubista löytynee…



Ulkopuolisten arvioiden mukaan videoita olisi viisitoista; mm. Baltimore, Washington DC, NYC,
San Bernandino, San Diego, Philadelphia.

Nyt em. nettisivusto pyörittää asiasta kiinnostuneita ansaan langenneita 'Tea-Party-patriootteja',
imuroi heistä kaiken mahdollisen  ja päälle sensuroi keskustelupalstoilta aina ja tarkasti kaiken mikä
voisi virallisen totuuden agendaa vahingoittaa… (kuten missä tahansa muuallakin). Hauska sen
suurin raivoamaan saava nyanssi: Amerikan kansa ei saa ymmärtää istuvansa maailman suurimman
(=ilmaisen) öljytynnyrin päällä … sillä on porauskiellossa öljyvarannot pariksi tuhanneksi
vuodeksi eteenpäin.

Massamedia – joka rakentuu maailmanlaajuisen paa vin ACORN-Soros rakennelman ympärille,
hyväksikäyttää em. ACORN “palveluja” – vaikeni totaalisesti ja yhä vaikenee täysin.
(Suomenkielellä asia on myös vaiettu kuoliaaksi; vain Guutzetin ‘kaapattuun’ lautakasa laivaan on
tuli pikkriikkisen vuotoa…)

Videoista on poikinut jo oikeustoimia.

Ei, ei tietenkään rikoksiin avustaneille ACORN/SEIU puoleen jäsenille vaan – Hannalle ja
Jamesille. Hyi sentään lapsukaiset, mennä nyt paljastamaan maankattava verorahoilla toimiva
puoluelapsiprostituutio -instanssi…

Katso täältä ensimmäinen jakso; www. b i g g o v e r n m e n t .com/2009/09/10/chaos-for-
glory/ ….ACORN-Obama muka sotkeutunut ammattiyhdistysmafiaan?
www. b r e i t b a r t .tv/meet-president-obamas-most-frequent-white-house-visitor/

Post Scriptum: Paawin julkihomppari Breitbart sai iitallisen sydänkohtauklsen  ja kuali ‘kesken
aivopesuprojektin’. (mikä meni pieleen?)

————————————————————————————————————————

.

Oh, listen to Glenn Beck: www tinyurl com/yjx5rs4

Glenissä aina ystävä: Osta isänmaanystävä -Gleniltä nyt halvalla tärkeille tiedoillesi
varmuuskopio; saat 3kk koeajan ilmaiseksi! Online offer – muista mainita
“tajouskoodi=Glennbeck”, saat 10% alennuksen…

…psst… tällä varmuuskopiolla nettiin varmistat että todella KAIKKI tietosi ovat tästälähtien
paa villisilla rappariveljeksillä. Ja kaikki lapset taputtivat karvaisia käsiään.

————————————————————————————————————————



ACORN
Association of Community Organizations for Reform Now

DOORKNOCKING BASICS - Käytännön Ohjeet Ovityölle -
- Jäsenhankinta 'meille hyvän✜tekijöille': köyhiltä rahat pois

Some of the roles of an organizer are:
· To help people steer their anger toward the system into collective action
· To recruit new members for the organization’s greater political power
· To give people a sense of their own power
· To listen to their stories
· To raise the expectations of what people should feel they should get
· To paint a clear picture of who the enemy is
· To organize to hold corporations and the government  accountable to low & moderate income people
· To bring in extra revenue to the organization
· To plant the seed for further social justice
· To identify members with leadership potential

Overview
Doorknocking is a give-and-take process of:
 Listening:  the kids don’t have any place to play may mean the issue is that there is no park in the

neighborhood),
 Persuading: “Of course, one person alone can’t fight City Hall, but if we have a group…”
 Asking:  “Will you join?  Will you come to the meeting?  Who do you know that would be interested in

joining, too?”

There is a lot to accomplish in those few minutes at the door and inside the house.

Behind every door is a stranger who probably has never had any personal contact with an organization.  For that brief
period of time, the organizer is the organization.  The impression we want to leave is one of an effective, democratic
group not made up of strangers, but their neighbors.

Enthusiasm is infectious; the more you convey it, the more likely you are to get it back.  The power of suggestion is
great, as well.  You want to keep the conversation moving along and gaining positive momentum.  One important way
to do this is to ask questions and make statements that elicit positive responses.  For instance, rather than ask if they’ve
heard of ACORN, which often gets a negative response, you can say, “You’ve probably seen on television or read in the
paper about the work ACORN has been doing to get vacant lots cleaned up,” or “A lot of your neighbors have joined
the organization to fight to get the parks cleaned up.”

The more agreement you create in the conversation about issues the community needs to organize around and do
something about and the need for everyone to join in, the greater the chance that the individual with whom you are
speaking will be willing to assume responsibility for taking action him or herself and joining up.  The rap is structured
to elicit a series of positive answers to basic questions about what ACORN is doing and why they should get involved.
People should be nodding their heads the whole way through, agreeing, and adding their own concerns and issues.  The
rap is designed to get people to talk themselves into joining a multi-issue, multi-racial organization in their own
neighborhood that is fighting for social and economic justice.

Every day we doorknock for at least three hours for new members, and it is easiest for people to join on the bank draft.
In that time an organizer should knock on 40-50 doors, get inside at least 8 homes, and sign up at least 2 members.



Structure of the Doorknocking Rap
We doorknock to:

1. Find good issues
2. Find angry and concerned people
3. Sign up new members

“Rap” is short for rapport, guideline for a conversation that is structured to get a person talking and get them involved.

The rap has 5 parts:
1.  INTRODUCTION:  GET IN THE DOOR
Introduce yourself and tell the person at the door what ACORN is.  If the person doesn’t trust you enough to let you in
the door, they won’t join up, so let them know you are here to talk about neighborhood issues and ask them if they are
concerned about them.
To maximize your chances of getting in:
 Speak clearly
 Be brief and concise
 Maintain good eye contact
 Use and issue

Example:  “Hi, my name is Sarah.  I’m an organizer with ACORN, the group here in the neighborhood that is fighting
to get the vacant lots cleaned up.  Is that something you want?  Good.  I need to come in an talk with you about this.”

2.  IDENTIFY THE ISSUES:  ASK OPEN-ENDED QUESTIONS

The point here is to GET THEM TALKING.
Sample questions:

· How long have you lived in the neighborhood?
· Have you seen many changes?
· How long has that been a problem?
· What other problems does it create? ... ... ...

3.  POLARIZE:  DIRECT THEIR ANGER AT A TARGET
...
BANK DRAFT:  Dues enable us to involve people as members; you only get what you ask for; it trains us to be
organizers every day (and not survey takers)—we are giving people a rap and asking them to become involved in a
specific way and defining specific solutions.  Bank drafts provide us with a steady source of monthly income, thereby
ensuring our survival.  It is easier for our members than making large payments ($30, or $60 or 120) at one time, so
they are more apt to join.
Success Formula for Doorknocking - ATTITUDE:  A positive attitude, a sense of urgency, complete self respect, and
self-confidence are key life skills… and 90% of the job of organizing.  These attitudes project action. - SELF
DISCIPLINE:  Set a fair and reasonable discipline line

The “Ask Three Times” strategy should be an essential piece in everyone’s rap. How it works:
Organizer:  “Can I come in?” Contact:  “No, I’m really busy right now.”
Organizer:  “No problem, it will only take a few minutes.  So can I come in?”
Contact:  “Sorry, now’s just not a good time for me.”
Organizer:  “Sure, I understand, but I’m sure you would like to see some changes in the neighborhood, so it’s really
important that I talk to you.  This will only take a few minutes.  Can I come in?” ---> Contact:  “Okay, c’mon in.”

etc etc



Planned Parenthood; Perth Amboy, N.J. -klinikalla salaa
otettuja videoita julkaistiin eilen
3.2.2011 Live Action webbisivulla www liveaction.org. Live Action President Lila Rose sanoi
haluavansa paljastaa kuinka systemaattista seksikauppa ja laittomat, [laittomasti
maahantuotujen  alaikäisten tyttöjen] abortit ovat Planned Parenthood’in kautta. Järjestö on saanut
$650milj. liittovaltion avustusta 2002-09; Obama nosti avun näille ‘omillensa’ 3x eli nyt apu
pomppasi $300milj vuodessa.

Lapsi-seksi kauppiaiksi esittäytyneitä avustanut työntekijä Amy Woodruff erotettiin
välittömästi videon tultua julki = syyllinen. Video on pöyristyttävä näyte siitä kuinka
ammattimaista lapsikauppa on… ACORN-tyylisessä iskussa pariskunta joka tunnustautuu bordellin
pitäjäksi (rikos jo sekin) saa neuvoja alaikäisten lasten pyörittelyyn ja abortteihin, sekä esim. siihen
että lapset ovat alle 14v kielitaidottomia Aasiasta… ensin työntekijä sanoo että on velvollinen
ilmoittamaan alaikäisiä koskevat tiedot mutta kuitenkin ottaa pöytälaatikosta esitepinosta esitteen
aborttiklinikalle joka kuulemma ‘ei kysele turhia’. “Ette sitten saaneet tätä minulta”, hän sanoo, ”
jos ne on alle 14 vuotiaita, lähettäkää suoraan tuonne ja valehdelkoot ikänsä”… “…tulkaa
uudestaan, ja jos en ole paikalla, kysy tuolta tiskiltä Karin’ia, hän on rikostoverini”. ‘Prostituoitu
kysyy: “no kauanko kestää abortin jälkeen että pääsevät taas -piip-hommiin?” …  Amy Woodruff
vastaa kokemuksella reippaasti: “kestää vähintään kaksi viikkoa”. “No mitäs ne tekee sillävälin?
Rahaakin pitäisi tienata?” Amy: “paita pois, paita pois -tai- sitten toimivat touhuissa
avustajina…”

Yllättäin nyt kun asiat tulivat julki, Phyllis Kinsler, Planned Parenthood johtaja Central New
Jersey’stä sanoo että “tälläistä emme hyväksy…

1. Planned Parenthood Aids Pimp’s Underage Sex Ring
www youtube.com/watch?v=L9Zj9yx2j0Y
2. SECOND Planned Parenthood Aids Pimp’s Underage Sex Ring
www youtube.com/watch?v=0iMScbJJS2g
#6: Planned Parenthood of Alabama Abortion Counseling Scandal
www youtube.com/watch?v=NNTCZdSyHTo

Kun sosialistit saivat rökäletappion 11/2010 ja em. videoitten jälkeen, rohkaistui pieni ryhmä
republikaaneja painostamaan omia jesuiittojaan. Sen tuloksena nyt on menossa lakialoite koko
Obamaon ‘oman’ Planned Parenthood eugenics-aborttikoneiston rahoituksen poistamiseksi... newly
conservative House of Representatives has proposed cutting the entire $317 million program of aid
for family planning, known as Title X, in a 2011 spending bill that is expected to pass by the
weekend... 18-Feb-2011 NYTimes

Planned Parenthood -perustaja on rodunjalostaja eugenics-Nobelisti Margaret Sanger ;
“Armollisin teko jonka perhe voi lapselleen tehdä, on tappaa se” Margaret Sanger (editor). The
Woman Rebel, Volume I, Number 1. Reprinted in Woman and the New Race. New York:
Brentanos Publishers, 1922. www eadshome.com/MargaretSanger.htm ; ww waragainsttheweak
com

.



.

P.S. Palataanpa alkuun, mieti (?) mitä ‘video-Hanna’ löytäisi SuomeStasi?

Ennekaikkea MISSÄ HANNAmme (?) ON: “Suomen vastaava valtionrahoittama säätiö-
monopolielin olisi sosiaalitoimisto-SPR-työttömyyststo-lautakasa/Guuzetin huume-m@mulaiva.”

“Täälläkö? No mutta koske se Suomea ei “ – sanoo sanoMassamedia Oyj Hannalle…

.

————————————————————————————————————————

.

Keisari Nerollakin oli hauskaa kun Rooma paloi:
CBS’s haastattelija Kroft kysyy presidentti Obamalta $800 miljardin stimuluspaketista 03/22/2009.
Obamasta tämä on hauskaa, hirveän hauskaa eikä kykene nauruaan pidättämään ajatellessaan
seuraavalle sukupolville lankeavaa lainaa. Ensimmäisen kahden viikon aikana hän kolminkertaisti
USAn budjettivajeen…

Toimittaja Kroft: ‘Are You Punch-Drunk?’ = oletteko kännissä?

Naurua riittää: youtube com/watch?v=VNu9xjUwPEk
www youtube.com/watch?v=VNu9xjUwPEk

Seuraavan photo op -videon puolivälissä Obaman lehdistösihteeri tulee ylen hauskasta neuvottelusta,
ei osaa pidättää iloaan kun Manhattanin murkut juoksevat paniikissa kaduille pakoon. Lento kesti
tunnin, Manhattanin kattoja kierrettiin varmuuden vuoksi pitkään hävittäjien avustamina.  Lennon
suunnitteli Valkoinen Talo, määräsi sen salaiseksi vaikka FAA protestoi tästä nousevaa paniikkia…
Katso erityisesti Gibbsin hillitöntä iloa:

youtube com/watch?v=lc8_JK_zm8s
Obama & Gibbs laughing at their new extra Fun – Panic over manhattan
(nyc low flyover 747 f16 scare )

————————————————————————————————————————



- Kerry Knudsen, UC Riverside Herbarium kuraattori nimesi oranssin sienijäkälän (yäx)
obamaksi, hussein obaman kunniaksi. Sitä löytyy ent karja aitauksesta (yäks) – Santa Rosa Island,
Channel Islands National Park
w w w latimesblogs.latimes.com/lanow/2009/04/obama-lichen.html

- Neljän vaimon kenialais isoisä mussslimi Obaman eräs pojista (11kpl) tuli juuri tyrmätyksi Uk-
rajalla: Obama velipuolen UK vierailuviisumi jäi saamatta – tullimies ei laskenut  maahan
aiemman rai*kaussyytteen takia. Too bad – keniasta matka siis jatkui käännytettynä
kenialaisveljpuolen kruunajaisiin, washin tonniin… Asiantuntijat väittävät että m*slimin poika on
aina -piip- … Uskoako vaiko eikö…

- Eräs AIG tukibiljoonien väärinkäyttö on Obaman omaan agendaan kuuluvan Sh aria-lain
avustaminen. Vastaajana kukasmuu kuin Paulson… Tässä eräs NWO “jippo” – sitähän meidänkin
voidellut jessustasipäälliköt ajavat – Tarjan ja sahtivaarin seminaarivisio kotosuomeen 5milj
sandaaliparia 5 vuodessa… www kullervo kaler vonpoika .word press.com ;
foxnews.com/story/0,2933,471004,00.html … Seminaarivisio deletoitiin heti kun referoin sitä
keskustelupalstalla; seuraavaksi se deletoitiin USA backup serveriltä – nyt tätäkään maakavallusta
et etsimälläkään löydä edes täältä: : www.
cc.msnscache.com/cache.aspx?q=%22rkp+n%22+puoluejohtaja&d=75637955434817&mkt=en-
US&setlang=en-US&w=742f8ca,b54db18a …………. “Sisämini steriön visio vuoteen 2012 piirtää
Suomesta Euroopan turvallisimman ja moniarvoisimman maan, jonka kilpailukykyä tukevat
aktiivinen maahanmuuttopolitiikka ja ”kokemus yhdenvertaisuuteen perustuvasta ja turvallisesta
yhteiskunnasta”

- Tsekin Pääministeri Mirek Topolanek: “Barack Husseinin stimulus järkyttää maailman
finanssikaupan perustuksia”

- Suurin osa Hussein Barack Obaman kabinetista onkin kärähtänyt siitä että on jättänyt
veronsa maksamatta. Ministerinsä jotka ovat olleet niitä ansoja luomassa, perustelevat
maksamattomuutta: “ne ovat aivan liian monimutkaisia jotta bla bla…”

- Tosi on: Obamaon ensimmäisessä tärkeässä budjettipuheessa sana kriisi toistetaan 25 kertaa.
Luulisi uskovan vähemmälläkin:
“Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis
Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis Crisis …. is it…”

CRISIS



WANHA WIRSI - suoraan jesuiittain taize-nirvana-loizukirjasta:

US Congress Library 1915



'YES  WE  CAN' -vaalilause jota suomilaistyttösetkin huuteli
ja hävisi vaalit.



'Yes We CAN', mallia 1915



Uudelleenvalinta 2012 - 'Äänestyksen' Tulos
Jaa-a. Uskokoon ken haluaa...

Jo pelkkä allakuvattu operaatio tekee muslimimme kelpaamattomaksi - isä insestin ritaristosta
puhumattakaan.

Nyssitten uudelleen "valinnan " jälkeen - marxilais maolaisemme ensimmäinen 'saarna' syytää
samaa vatikaaniterrorin direktiivisanomaa: taloudellinen romahdus, olemme kuilun partaalla -
"fiscal cliff"... Toistona 21x21.

.

Kenialainen muslimi riippuu pallon 'kahvoissa' kiinni niinkauan kuin kykenee - iittapalloa
pompotetaan verhojen takaa - noobelista riippumatta...

Alkup piirrospila israelnationalnews com/More/ ... KFLsPlbySo



"Jos tästä ei näe miten mätä peli noopeli on niin sitten ei mistään ..." Arutz sheva 3/2015

No mutta, harjoitukset on ahkerasti hoidettu, tulokset näkyvät! Tästä jo kuuluis saada noopeli?



Lähettilään Lynkkaus: "katsokaas hassua live-videooo",
sanoi Hussein

09/2012 tapahtui huolella suunniteltu yllätys (?) hyökkäys Libyan USAn suurlähetystöön.
Muutaman viikon ajan valkoinen talo väitti hyökkäystä muhamettivideon aiheuttamaksi väkijoukon
raivostumiseksi; aikki maailman musut oli kiihotettu tämän teatterin kulisseiksi... Hyökkäyksessä
tapettiin mm. suurlähettiläs. Nyt on käynyt ilmi että CIA pyysi kolme kertaa apujoukkoja - tästä
presidentti kieltäytyi.

Hussein Barack Obama sensijaan katseli Valkoisessa talossa✜ministerienä kanssa videolta
suorana lähetyksenä kuinka suurlähettilään teloitus eteni: alueen päällä pyöri kaksi
kuvauskonetta. Obama olisi voinut määrätä apujoukkoja yms ja estää lynkkauksen, mutta imeisesti
(?) Obaman jesuiitta-käsittelijät pitivät tarkoituksenmukaisena päästä eroon em. lähetti Stevensistä.
Ja toki Kenianmuslimin on ilo katsella muslimi veljiensä riehuntaa - vihaamaansa maata kohtaan.

'He katselivat huvittuneena kun henkilökuntamme lynkattiin': CIAn johtaja jesuiittakoulutettu
Leon panetta sanoo että "meillähän ei ollut asiasta tietoa..." Läheisillä kentillä oli hävittäjiä ja
Specter AC-130 gunships =maatorjuntakoneita joille ei myönnetty lentolupaa, special oops joukot
oli 'sattumalta' juuri siirretty Italiaan...

Report: Obama Watched Libya Attack Live Lt. Col. (ret.) Tony Shaffer on Fox News: sources
say president watched assault from White House. By Gil Ronen
First Publish: 10/28/2012, 5:41 PM israelnationalnews
com/News/News.aspx/161421#.UI1bK_lbySo ,
israelnationalnews com/News/News.aspx/161356#.UI1dt_lbySo
israelnationalnews com/News/News.aspx/161323#.UI1edPlbySo

Lynkkausjoukon Lähetystökäynnin jäljet; Benghasi 11.09.2012



Rooman arabikevät lähetti: "Hell-ou ... kertokaa kun tarvitsette lisää rahaa."



Isä Hussein Hallitsee
Sensijaan että maailmankuulu Herra muslimiHussein joutuisi vastuuseen Benghasin
lynkkauksesta ja ilakoimisesta - suuri Nobelritarimme aikookin rohkeasti käsitellä rebekka-
skandaalia.

Kuinka ollakaan, koko CIA ja kenraalikunta on joutunut (etukäteen varmistukseksi lähetettyjen)
kaksoissisarusten Jill✜Natalie'n pauloihin. Tämmöistä peliä se on aina rooman ritarien ja
rebekoiden kesken...

Se että Benghasin murhat videoitiin livenä valkoisen talon kermalle ja he iloissaan presidentin
johdolla seurasivat lynkkauksen etenemistä - sekä kielsivät kaikki apujoukkojen lähettämiset - olisi
tietenkin ollut oikea skandaali elikkä koko porukan romahduttava 'kokemus'. Vaarassa olisi ollut
koko ritarikunta - mutta onneksi rooman suojaukset ovat niiiiiiiiiiiiiiiiiin moninkertaiset ja rebekoita
maailma täysi, että isä insestin valtakunta säilyy turvassa harrastuksineen.

Tänään olisi ollut Kongressin julkinen kysely Benghasin mass murhasta - ja CIAn päällikkö
Petraeus, tunnettuna tiukkapipona, olisi puhunut suunsa puhtaaksi. Niinpä hän nyt 'joutui yllättäin'
eroamaan.

Iittalan ystävät: 'Kolme rebekkaa, kaksi 0pusdeitä'

Kysymys kuuluu: kumpi voitti ?

David Petraeus affair: Hussein Barack Obama set to address scandal. President Barack
(Hussein) Obama is set to address the sex scandal that brought down CIA chief David Petraeus and
snared a top US general when he gives his first post-election press conference on Wednesday. The
Telegraph 11:04AM GMT 14 Nov 2012



CIA:n ex-johtaja tunnusti - vuoti salaisia tietoja rakastajattarelleen
...tai sitten ei: Obamau on kerhon valittu, tarinasa hänelle vaivalla tehty: benghasi ei saa paljastua!

"CIA:n entinen johtaja on on antanut tunnustuksen. ... Tunnustus on osa syyttäjän kanssa tehtyä
sopimusta, jolla Petraeus välttää kiusallisen oikeudenkäynnin. Petraeus irtisanoutui CIA:n johdosta
2012. Hän tunnusti samalla suhteen naiseen, joka oli kirjoittamassa hänestä elämäkertaa. Hän on
aiemmin kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikokseen". IS 3.3.2015 klo 19.57

Hauska witsi - varsinkin jos tietää missä kohden sisäpiiri nauraa.

Viittaus roomaan on kohdallaan, kantaahan koko kööri ritarimerkkejään ja päivittäin ottaa ohjeet
keisarin ohjaamilta loosheiltaan. Se että musta plebeiji voisi jotain päättää tässä teatterissa lienee
paras naurunaihe. US senaatin roomalaishallinnon näkee sokeakin, ellei muusta niin virallisesta

leimastaan.

MIKÄ IHMEMYSSY kaikissa USAn virallisissa sineteissä!?

Phyrgian tonttumyssy, rooman orjan merkki, Fasces, Magna
Carta-anarkiansa tae ... on selitetty tarkemmin muissa teskteissä, kts
sivun lopun linkit, PHYRGIA:
www.slideshare.net/syottovasikka/hyvn-ja-pahan-evankeliumi



Mount † Soledad -cross:
Sillä aikaa kun muut seuraa kauniit ja rohkeit, olen eräästä sattuneesta syystä seurannut San
Diegossa riehunutta kohta 30vuotista taistelua - rististä. Aluksi luulin että kyseessä olisi nk.
ristillinen taistelu ateistin ja ja Jeesuksen opetuslapsien välillä, mutta nyt olenkin tässä välillä saanut
pakkokoulutusta viidennen kolonnan osallisuudesta.

Viimeisin tippa tähän soppaan tuli tänään 2014: Rikollisjengin kuvakkeen, Obamaun lakimiehet
alkavat puolustaa tämän ristin olemassaoloa. Kysymys heräsikin heti: nyt juttu haissoo ikenien
piilotusharjoituksille ... Muslimi-Rosvopäällikkömme puolustamassa ristiä!?

Tuo Soledad-risti on markkinoitu rahvaalle 'sodan muistomerkkinä', pystytetty 1954.
Ilmeisesti isä insestin Korean ryöstöretken kunniaksi. Jeesuksen opetuslapsille  se on markkinoitu
kristillisenä merkkinä. Mutta mitä paljastuukaan? Sehän onkin Breiviik 'kristittyjen'
ryöstöjuhlamerkki, vapaamuurarien pyhiinvaelluskohde.

Vuonna 1989 eräs kaikessa pahassa mukanaoleva ACLU:n innokas jumalaton satanisti nosti
tätä ristiä vastaan oikeusjutun, risti kuulema horjutti hänen uskoaan. Mies kerkesi kuolla jo kauan
sitten; oikeusjuttujen sarja on sensijaan vaan voimistunut ja elättää jo monisatapäisen asianajaja-
lakimies lauman San Diego kultakahvaisen Yacht Clubin huvipursineen. Nyt Obamaun
ritariratsuväki siis riensi apuun... seikka joka minua ex. kristittyä  hurjasti hämmästyttää: sanouduin
irti tästä Katolisen Rooman termistä - enhän kuulu Breiviik-Svinhufvud -lahkoon. Luotan
yksinkertaisesti päivittäin yksinkertaiseen Sanaan. Kutsukoon kuka sitä miksi haluaa, Roomaa en
palvo en kumarra vaikka verorahani kataiset sinne kantavatkin.

Nyttemmin tätä ristimäkeä on rakenneltu ja se on jo suoranainen pyhiinvaelluspaikka -
Rooman tavan mukaan... Sen jalusta on väsätty kaatuneiden muisto-pyhätöksi seinineen joissa on
kuvia ja tarinoita kaatuneista. Pian varmaan joku niistä alkaa itkeä verta? Sodassa kaatuneita tai
omaistensa surua en väheksy: lue kuitenkin lopussa olevista linkeistä miksi heidät tähän vatikaanin
kultahammasholvien 'vapaus' -sotiin vietiin väkisin.

Näyte Mount Soledad Cross jalustaosan seinämästä.

Mount Soledad Veterans Memorial, 6906 La Jolla Scenic Dr S, La Jolla, CA, United States



Kuvassa yläosa on värjätty sauman kohdalta ylöspäin. Mikähän merkki se onkaan...

Luulin joskus sen Raamatun uskooni liittyvän, vaan Breiviik sen paljasti: kyseessä
murhamiesten merkki, niiden murhamerkki joille Jeesus jo sanoi: Te Kyykäärmeitten Sikiöt!



Satelliittikuva; Mount Soledad Veterans Memorial, 6906 La Jolla Scenic Dr S, La Jolla, CA, United
States. Portaikot täyttänevät varmaankin kaikki rooman heraldiikan numeeriset vaatimukset?

WASHINGTON — Obama administration lawyers have told the Supreme Court they will strongly
defend the 29-foot-tall cross atop Mount Soledad in San Diego as a memorial to the nation’s war
veterans and not an unconstitutional promotion of Christianity by the government. LATimes, April
10, 2014, 9:44 a.m. By David G. Savage

"Isoäiti, miksi sinulla on" ... sama risti kuin Vatikaaniohjatun Ku-Klux-Klan murhajärjestön
Imperial Kludd -ylipapilla? (seinäkilpi lienee mallia 'Soledad').



Jotta ritarielämä ei kävisi tylsäksi, kerhojen kerhoja ja verhoja kudotaan jatkuvasti lisää. Tässä
esintyy LATimes .com -sivulla Luotettavat Valkoiset Ritarit - KKKaavussa. Jakelevat
postilaatikkoihin esitteitään namusien kera...

Tämän KKK-kerhon ylipäällikkö onkin kulloinkin vallassa oleva jesuiittakenraali. Hänen
johdettaviinsa kuuluvat niin mafia kuin al gaedakin... Kivoja pikkuputput MC jengejä unhoittamatta.



"Isoäiti, miksi sinulla on" ... Luther -säätiön kuppi piirongin päällä?

No mitenkäs tämä liittyy ritari obamaun seikkailuihin? Eipä mitenkään...

Mutta ota opiksi.



Hän aloittaa pankkien ja terveydenhoidon paisutuksella, usuttaa verotoimiston
arvostelijoidensa päälle, tekee oikeuslaitoksesta politiikan näyttämön, vakoilee lehtimiehiä, yrittää
rajata uskonnonvapauden, leikkaa sotilasbudjettia, avaa rajat, keksinkertaistaa velat ja sosialisoi
internetin. Hän valehtelee banaalisti julkisuudessa, vähät välittää perustuslaista, kiihottaa
rotupoliitiikkaa ja kehottaa eri ryhmiä rankaisemaan 'vihollisiaan'. Hän hylkää kaikki liittolaiset,
lellii (Iran ym) tyranneja ja käyttää ristirekiä syynä suojella/tukea islamin teurastusta läpi lähi idän.

Kenestä on kyse? Tässä teatteritalossa, tämän illan, esityksen päänukkena hussein obamao. Tokihan
koko repertuaarin voisi sovittaa melkein minne tahansa isän jesuiittamailla, DDR:stä Mosambikin
kautta Tarjain peräpohjolaan. Mutta onneksi hän on vain isän teatterin nukke...

Israel, varo Obamaa: By Michael Goodwin NyPost com March 22, 2015 | 12:23am

Hei Hussein: mihin tough-look mälli jäi? Hiuksiin olet saanut paaljon brittiläistä liisteri sham-
poota. Liekö tullut nielastua myös? Onneksi korvat on jo parantuneet siitä 2009 saudihaa-verista...



Hän on tänään se suu jolla rooma kyykyttää myös Israelia - niinkuin kautta aikain. Lue
viimeisin kamuteatterin 2015 Israelin vaaliesitys, lue 'Israel Uuutiset 2013'

www.slideshare.net/syottovasikka/israel-2013-uutiset-1-105

Hänen avullaan 2000 vuotta vanha satu palestiinasta ja sen 1970 luvulla synnytetystä 'kansasta'
ollaan nostamassa sotanäyttämön syyksi - ennustusten mukaan.
Lue 'Kansa joka ei ole kansa':

www.slideshare.net/syottovasikka/kansa-joka-ei-ole-kansa-3-29363280

Obamaun myymä rooman ratkaisukartta: Kahden valtion 'ratkaisu':

Hussein: "ULOS tuo hirviö toimistostani!"
Isän teatterin paras luikuribibi:  "Nyt kokeillaan kahden-toimiston 'ratkaisua'."

Kuvassa näkyy kuitenkin kolme näyttelijää - paras näistä se jota rooma eniten pelkää.





Näin kävi Leninille, joutui syömään salaattinsa. Eikä pääse mausoleumistaan korjaamaan… Miten
käy sinulle Barry Sotero?

Elämän Takuu: Jokainen Joutuu Syömään Omat Soppansa; Jesuiitta Leninin patsas…

Lue Lisää, kopioi tästä linkki selaimesi osoitekenttään:

www.scribd.com/Syottovasikka

www.scribd.com/doc/75638035/SUOmi-Orwellin-Yhteiskunta
www.scribd.com/doc/106937769/Vapaamuurari-Ei-toivottu-Vieras
www.scribd.com/doc/85508748/Pahan-Pietarin-Basilli
www.scribd.com/doc/75584883/Porttokirkko-Ja-Albert-0-Finnish

www.slideshare.net/syottovasikka

Laitanpa vielä Israelilaisen Arutz Shevan pilapiirtäjän näkemyksiä kiinnostuksemme kohteesta,
herra Husseinista ... suomi-mausteilla, kerryketsuppia säästelemättä:

See following cartoons, originally in english - from israelnationalnews com /cartoons



Obama 12.11.2015: "Olemme saaneet ISIS järjestön lamaannutettua..., ei huolta ei
murhetta ...

Seuraavana päivänä 13.11.2015 Isis Hosrus Seth -muslimit teloittavat lähes 150 ihmistä kaduille -
Pariisissa.

14.11.205 Paavin MSM -lempilehdistö on tietty jo unhoittanut kaikki keijukaisen lailla, ja lataa
tiukasti: "olen uudelleentuplannut ISIS terroristien jahtiin käytetyt voimavarata!" by Obummer



Kenyan born marxist moslem: Harhaanjohtaja Pahan Isän palveluksessa...



Poliittiset saavutukset: kun omia ikeniä ei saanut piiloon, otettiin huulipuna avuksi...



_______________________________________







Uuden tutkimuksen mukaan 12/2015  [vatikaanin rappariensa kautta junailema] arabikevät
kuppaus iski maailman investoinneista suonta $883.7mrd - 1.34 joutosuuta sai surmansa. Tämä
aikajaksolla milloin ritariobama oli 'vpaan maailman johtaja'.

Inkvisitiolaitoksen (jonka nimi muutettiin 1900-luvun alkupuolella) G-saldo jatkuu: noin miljoona
ihmistä /10v venytetään kellareissaan alati yhäti kuoliaksi - muutenhan ryöstäjät eivät pysyisi
vallassa. Ryöstäjät? EU on kaäytännössä katolinen kirkkolaitos puku päällä:
kaikki johtajat obummerin kaartin tavoin valansa vannoneita
jesuiittaritareita... Katolinen kirkko tunnetaankin eukumenia ykseydestään:
satanistinen 'me-henki' luodaan messujen välissä kellarikäynnein ... kellarissa
on tottelemattomat isketty kahlein seinään. Kullekin hartaalle katolilaiselle
annetaan tiili, näillä muurataan orderia vastustavat muurin taakke. Yksi
kerrallaan pyhä seurakunta muuraa  kerettiläisensä iäksi tiilimuurin taakse ...
ja ah mikä glooria-ykseys srk sisällä tästedes vallitseekaan. Samalla hyväveli-
terrorilla pidetään musu yhteisö kurissa - Lue Alberto Riveran -dokumentti
linkkeineen.

Kuvassa Arabikevään valvoja vahtii
rooman 29. rapparirappusellaan
operaatioiden etenemistä... liekö ylin
musuporras?

29. St Andew Looshi on myös Chicagon
Poliisien rakas päälooshi.

Lue Lisää Vapaaksi Muurarien Kahleista -
dokumentti.



Arabikevättä tämäkin lom-pakkoryöstösi: sipilä lupaa rahareput ja työpaikat ensin islamin
oikiaoppisille, ja jos siitä jotain jää, hyväosaisille satanistiveljille menee loput. Nuoria nälkään
nääntyviä lapsiperheitä jonossa - nämä 'huolestuttavat' hampaisiin asti aseistettjua poliiseja.
Muezzin taistelijoiden kirkuna: "avatkaa tai kuolette kun avaatte!"



Recycled Pablum by nObama

Kierrätettyä Obummer läppää:

San Bernandino islamin nimessä tehty massamurha [taas]. Koska koraani käskee tappamaan
vääräuskot missä tahansa ... luvaten tosiuskovillensa että kun kaikki vääräuskot on mullan alla,
silloin saapuu 'rauha'. Kas siinä noBaman rauhanuskonto ismin ydin.

Obummerin kierrätysmölö 6.12.2015: "On vaikea kuvitella että löytyis joku islamista
huolestunut tästä maasta joka olisi helpottunut obamaon lässytyksestä ....  Kuten tavallista, kiero
ritari Lori Lowenthal antaa ymmärtää että tämä hieman yli 10% kannatuksella pressaksi
puliveivattu noopeliukko (obummer) olisi joskus saanut kansan kannatuksen.

'On vaikea kuvitella mistä löytyisi maansa turvallisuudesta huolestunut henkilö - joka nobaman
puheen jälkeen olisi huojentunut'. Kansalaiset eivät luota (enää - kirjoittaja valehtelee - eivät
koskaan luottaneet tähän pelleen) höpön puheisiin ja kykyynsä vastata islamiin eli isän
suunnitteleman ismin terroriin. Miten voisikaan - indonesian islam madrassa -kouluissa
kasvatettuna muslimipoikana? Miten voisikaan - koska lehdistö täyskontrolloituna kirjoittaa
pakkokaavan mukaan 'radikaaleista' vaikka jokainen murhaaja on täyttänyt ainoastaan oppikirjansa
käskyt - opetellen ne quraanistansa ulkoa, tankaten vihansa vääräuskojen kansamurhaa opettavissa
moskeijoissa - lapsesta asti?

Obama Seeks to Reassure Frightened US With Recycled Pablum
Nothing new: Obama's short speech Sunday night intended to reassure Americans that we are safe
from terrorism under his watch, offered nothing new and so nothing reassuring.
In a rare speech to the nation from the Oval Office, on Sunday evening, Dec. 6, U.S. President
Barack Obama sought to use the solemn setting to calm a frightened nation, one that no longer
trusts his ability to respond to the barbaric terrorism of a now unified-in-hatred-and-modi-operandi
Islam. It is hard to imagine a single person who was nervous about the security of this country
before Obama’s Sunday night speech who felt reassured by the President’s pablum. By Lori
Lowenthal Marcus Published: December 7th, 2015



Palataanpa its oikiaoppineiden isähahmoon: Osta itsellesi netistä tämä Nobama karvalelu, siitä
'tykkäävät' kaikki oikeioppiset...

Trump: "Muslimit eivät tähän maahan pääse jos minä olen presidentti. Ja jos Obamamuslimi
on niitä tänne laskenut, ne lentävät ulos kuin leppäkeihäs..."



"Jokainen näkee sen, muslimien viha on järjelle käsittämätön..." (Luepa Israel Uutiset)

"En ole koskaan nähnyt laihojen juovan dieetti-kokista"



Heippa Muhamed. Jäimme kaipaamaan Nobel ikeniäsi isän oman Hesarin sivuilla, nyyhkis...

"Tulisi olla totaalisesti täydellinen muslimien ulosajo USA:sta" ... eli Kenian kansalaiset Keniaan?
"Eilen vielä luulin että Obama on Amerikan kansalainen - en enää..."

telegraph.co.uk/news/worldnews/donald-trump/11824844/Make-America-Great-Again-Donald-
Trump-in-his-own-words.html?frame=3528230





Ritarien hiljainen pyramid rukous;
valmiina vahdinvaihtoon - Isis Horus
Seth -auringon alla.

Kuvassa Obummer kumartaa isän
kera lähes romahtanutta,
vastakorjattua obeliskia
Washingtonissa 2015. Vierellä
jesuiittaisä, pian vaihtovuorossa sekin.
Lisäsin hartaushetkensä kuvaan
Washingtonin Auringon joka jo loistaa
George Washingtonin rappariesiripussa
kalmanmerkkeineen. US Congress
library.

Niin se illuminaattien ylpeys halkesi ja meinasi sortua: rapparit pääsivät rappaamaan... (Washington
chemtrails & monument 11/2014)



Tällä jesuiittain kunnia-aukiolla raadot löyhkää, masentava paikka. Vaan joskus sielläkin
pulppuaa ikuisen elämän lähde. Takana obeliski, edessä Iäisen Elämän Pelastussanat, 'Sandwitch
man': sarjasta Matkakuvia ...

GOD SO LOVED THE WORLD HE GAVE HIS SON JESUS CHRIST THROUGH HIM IS
SALVATION.

Tätä ei obummer - saatikka saattajansa nähnyt, eikä olisi siitä edes välittänytkään.



Kiinalaisen kalenterisivun kuvituksessa onnellinen apina voitti lotossa 2bn.

Demock-racy puolueen jatkumo, osiriksen oma idäntähden palvoja prez-kandi Sanders.



SECRET TOP SECRET:

what is berniés papal hat lodge top
sign top?

Analyysi: "prez ehdokas Bernie
Sanders saattaa olla ensimmäinen
juutalainen varapresidentti".

Häijy jesuiittaviesti paavinhattu-
akkunoineen tuo pakollisen
pannukakkupallon näkyviin. Mutta
jättää piiloon looshimerkin:
toimiiko bernie isän maitten
marxilaissankarimme satanisti-
pulikuu-sirppivasara vaiko minkä
merkin allah?

The shh.



Kuten tavallista, the Jewishpress com pilailijan näkemyksestä jäi isän       maitten taustarekvisiitta
pois; tässä lisättynä. Rooman tri-umph-viraatti; kolme veljestä ja voittajana aina pyhän istuimen
pelurit.



By Arutz Sheva



......NOBEL.....



...Ilmastouskonto - vuosisadan huijaus - Nobelilla voideltu valhe:

Näyte nobelRitarien palkituista:
- FDR: Äärisosialisti 33-asteen muurarijesuuiitta Franklin D Roosevelt, Stalinin aseistaja, pidensi
lamansa aina noopeliin asti. Neljä kautta istunut; niin pidetty valtias että kuolemansa jälkeen (Stalin
myrkyttämä?) kongressi yksimielisesti (!!) teki kaksikautisen rajoituslain presidenttikausille.

- Bernard Shaw: pseudoscience eugenics, super rotua luonut George Bernard Shaw (s. 1856
Dublinissa);

- Margaret Sanger: puhdisti kansaa steriloinneilla ... pseudoscience eugenics (katso juutubista)

- Woodrow Wilson: USAn perustuslain vastaisen yksityisen FED keskuspankin luoja, sosialisti
Woodrow Wilson, pseudoscience eugenics

- Oliver Wendell Holmes, FDR nimittämä KHO eugenics-tuomari.

- Jimmy Carter: US presidentti, noopelisankari osasi myös nat sit päästää vastuusta, hilata
ydinase-mullahit Iranin johtoon, avustaa marx-Chavezin konepistooli-äänestyksiä. Oliko Nobelinsa
syynä obamaluokan lama?

- Jasser Arafat: aito terroristi, 'kiltti' massamurhaaja, mm Yaron, Efrat Ungerin mur han-96
toteuttaja - köyhyydessä elävän arabijoukon päällikön henk koht omaisuus $3mrd ! (hmm. Haj
Amin Al Husein, Jerusalem suurMufti: Hitlerin 'uskontoministeri ja SS Handzar komentaja,
Saddamin setä ja Nobelisti Arafattimme lähisukulainen.)

- Peres: Arafatin rohkeassa Oslo-accord-vanavedessä palkinnon keräsi talousrikollinen Perez

- Al Gore: Lämpimän Ilmaverokaupan Hollywood-Styroxjäävuori-kauhu videoistaan tunnettu Gore:
muutamassa propagandavuodessa omaisuus kohahtanut kahdesta - sataan miljoonaan $.

- Lessing: Kirjallisuuden Nobel Lessing saavutuksiin riitti pelkkä Bush-hate vuodatus

- Ahtisaari Martti: New Yorkin aikoina kgb-baarista tuttu Ahtisaari sai noopelin kun "osasi"
lopettaa kgb:n aloittaman Angolan sodan (kenen ?avulla). Unohtaa ei saa myöskään Balkanin
NATO-humanitääripommituksien ruumiskasoja

- Obama: Marxisti Obama, (valehtelun nobel?) keniallaissyntyinen muslimi jonka kabinetti täyttyi
itsetunnustavilla maolaisilla. ACORN huumeneuvonta levitys & lapsiprostituutio demojärjestön
asiamies... ai niin, toki myös laiton (ei USAn kansalainen) pressa.

.

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

.

.



Otetaanpa em. voittoisat henkilöt tarkempaan syyniin:
.

Aloitetaanpa vaikka Noopelinpelaaja Ahtisaaresta:
Suomennos tältä sivulta; sivun pitäjä vastaa sisällön oikeellisuudesta:
w w w balkan-spezial.blogspot.com/2010/08/die-eu-und-nato-staaten-machen-druck.html

"Raporttien mukaan BDN agentit ovat löytäneet selvän ja jatkuvan yhteistyön Albanian mafian
johtohenkilöiden ja Martti Ahtisaaren välillä. Hänellä oli jatkuvia puhelinkeskusteluja Sveitsissa
asuvan mafiosi miljardööri Bexhet Pacollin kanssa: Hinta maan itsenäisyydestä oli kaksi miljoonaa
pankkiin plus neljä laatikollista her0iinirahaa... (sitähän suomi on jo pullollaan muutenkin) Eräs
näistä rahasiirroista:  2 million Euroa, Swiss bank in Basel, account No. 239700-93457-00097,
suojeltu veroparatiisin tili, code XS52-KOLER. Tilinomistaja on Exhet Boria, Albanian mafia
bossin oikea käsi. Sieltä kaksi miljoonaa Euroa siirrettiin tälle tilille No. 3459346699004533, code
VOLANND, Cyprus bank. Koodin haltija sai nostaa rahat...
Saksan tiedustelupalvelun mukaan Helmik 12. 2007 6:23 armeijan jeeppi PR-443-22CD joka
kuuluu Kosovon väliaikaishallinnolle saapui YK:n erikoislähettilään Ahtisaaren rakennukseen.
Kaksi  miestä joilla oli hopeanväriset salkut, menivät sisään ja antoivat salkut Ahtisaarelle. Toinen
lähde varmisti myöhemmin että salkut olivat täynnä seteleitä. 12 vrk myöhemmin 5:44 tapahtui
samoin, paitsi että tällä kertaa itse Exhet Boria nousi kahden henkivartijan ja hopeanvärisen salkun
kanssa mustasta kilvettömästä Mercedes Benz autosta. BND agentit varmistuivat että kaikki neljä
salkkua saapuivat diplomaattipostissa Ahtisaaren kotiosoitteeseen... Helmikuun viimeisenä 11:47
saksan agentit kirjasivat KFOR jeepin josta nousi kaksi naista mukanaan Borian henkivartija,
menivät Ahtisaaren huoneistoon, poistuen aamulla 5:17 samassa ajoneuvossa."

Mikäli ylläoleva pitää paikkansa, sisäministeri Itälän kommentti -02: "terroristit pitävät Suomea
lepopaikkanaan" -saa aivan uuden merkityksen. Valoon nousee koto huuume pliisien kyykytykset
(väärin sammutettu tulipalo eli valtionhuu mekauppaan ei kosketa, vain 'kilpailijat saa ottaa
kiinni) ... siinä missä su0p0n suo eläimellinen meno: osa porukasta tajuaa noopelin nappulat vaan ei
voi muuta kuin painaa liipasinta.

Kts. w w w . taloussanomat.fi/rahoitus/2009/01/25/pankkeihin-on-virrannut-huumerahaa-
sanoo-ykn-asiantuntija/

Myöskin Ah tisaaren Balkanin 'vahtivuorolla' paa villis -KFOR joukkojen suojeluksessa tehdyt 300
protestanttikirkon tuhot, osa yli 500v vanhoja UNESCOn suojelukohteita, nyt tilalla m0skeijat... ja
miksi tämä vati kaanin jesuiitallista kaksipääkotkaa kantava joukon edustajat Suomessakin elätetään
verorahoillamme, (joku niistä aineessa ammuskelee Espoon Sell0n seulaksi...). Guuzetin
lautakasalaivat putputtavat samalla energialla? Kosovon tilanteesta saat hyvän kuvat tutkimalla mitä
sorrettu protestantti Serbi katollisen sorron alta kertoo:
www kosovoliberationarmy com ja www s r p s k a - m r e z a com

"Ahtisaaren Nobel palkinto oli skandaali: militaristinen eliitin etujen palvoja 'neuvottelee' =
pakottaa tuhkaksi pommitetut Serbit luopumaan kodeistaan" - albani huumekaupan eduksi. www
internationalpeaceandconflict .org/profiles/blog/show?id=780588%3ABlogPost%3A76936 - by J
an O berg, Oct 10, 2008



Balkanista em. ennen näkemättömiä taustoja:
youtube com/watch?v=nFlGlMc4t6Q
youtube com/watch?v=SPoVoM4XBFY

(STT 17/09/01 :Terrorismista epäillyllä saudimiljonäärillä Osama bin Ladenilla on miljoonien
sijoitukset Norjan puutavara- ja paperiteollisuudessa, kertoi norjalaislehti Dagbladet tänään.
Saudimiljonääri on tehnyt 40 miljoonan dollarin eli noin 222 miljoonan markan sijoitukset
palestiinalaisen Samir al-Husseinin kautta.)

Tässä Balkanin huu mekauppiaiden kerma esiintyy; suomi on johdon kurkkua myöten täynnä
tätä kauppa saalista, se voitelee jokaisen rattaan yhteiskunnassamme. Mikäli joku huu mepliisi
eksyy sitä tutkimaan, on itse pian syytteessä - ja lopu luetkin jessuit IltavalesanomiStasi... w w w . f
a s .org/irp/world/para/docs/fr033199.htm

Professori israelilaislehdessä:

Ahtisaaren järjestö saattoi rikkoa terrorismilakia

Kansalaisjärjestön johtajan, professori Gerald Steinbergin mukaan terroristit voivat käyttää
kansalaisjärjestöjen toimintaa itsensä suojelemiseksi. Presidentti Martti Ahtisaaren johtama
kriisinhallintajärjestö CMI on toiminut rauhanvälittäjänä Fatahin ja terroristijärjestö Hamasin välillä.
Martti Ahtisaari harkitsee luopuvansa CMI:n puheenjohtajuudesta tänä vuonna.

Martti Ahtisaari harkitsee luopuvansa CMI:n puheenjohtajuudesta tänä vuonna. (INKA SOVERI)

Presidentti Martti Ahtisaaren johtama kriisinhallintajärjestö Fatahin ja terroristijärjestö Hamasin
välillä. Sveitsissä Genevessä pidettiin viime joulukuussa kokous, jossa radikaali-islamistinen
Hamas-järjestö neuvotteli Fatah-puolueen kanssa uuden yhtenäishallituksen muodostamisesta
Palestiinan itsehallintoon, kirjoittaa Jerusalem Post, CMI on toiminut rauhanvälittäjänä (- vaiko



taas kirotusvirhe: rahanvälittäjänä?) . Sveitsiläisen Basler Zeitung -sanomalehden mukaan CMI
maksoi 85 000 euron kuluista 17 000 euroa. Jerusalemissa perustetun kansalaisjärjestön johtaja,
professori Gerald Steinberg sanoi Jerusalem Post -julkaisulle, että hänen mielestään eurooppalaisten
viranomaisten tapa käyttää kansalaisjärjestöjen rahoitusta kaoottisessa Lähi-idässä on hyvin
huolestuttava. - Tämä on kolonialismin uusi muoto, kuten tässä tapauksessa, jossa Suomen ja
Sveitsin hallitukset ovat mukana. Tapaus osoittaa, että terroristit voivat käyttää kansalaisjärjestöjen
toimintaa itsensä suojelemiseksi, ja sille ei ole mitään tekosyytä, Steinberg sanoi. Professorin
mielestä väite, jonka mukaan kyseiset toimet edistäisivät rauhaa, on sekä moraalisesti mahdoton
hyväksyä että perusteeton. Vuosikymmenten neuvottelut Fatahin, Hamasin ja Palestiinan
vapautusjärjestön eli PLO:n välillä eivät ole Steinbergin mukaan tuottaneet toivottuja tuloksia. Sen
sijaan neuvotteluihin on käytetty miljoonia euroja veronmaksajien rahoja ja lisäksi on hyvin
mahdollista, että terroristit käyttävät asetelmaa hyväkseen.

Rauhan edistämistä jne... Tiistai 24.1.2017 klo 10.35

...



29.08.2011 Yhdi$tykset ... $äätiöt ... SOK
S-on kiero kirjain, eikövaikka?

Iltasatusanomat: "SOK ryhtyy sponsoroimaan noopelistimasan vuonna 2000 perustamaa
Crisis Management Initiative -yhdistystä, joka tuottaa mm. yllänähtyjä käytännön ratkaisuja
rauhanprosesseihin ja konfliktien ratkaisuun. Liekö masan kriisinä nyt rahasalkkujen tyhjentyminen,
Libyan NATOpommitusten valuminen sivu suun? CMI on tämän vuoden alussa "käynnistänyt
varainhankintakampanjan laajentaakseen rahoituspohjaansa." Toimintaa on tähän asti rahoitettu
veronmaksajilta kysymättä otetuilla, säätiöiden ja täten myös säätiöistä osattomien veronmaksajien
ylihinnoitellun ruokamonopoolien 'ritarilahjoituksilla'. Vuoden 2009 määrärahat olivat 1,7
miljoonaa euroa. IS 29.08.2011 15:55

.

Barack Husein Obama:
"ihanteeni on Franklin Delano Roosevelt (FDR) joka..."

- Kansallisti pankit 1933 (kuin husein 09)
- Kolminkertaisti yksityisten ja yritysten verotuksen
- Valtion hinta ja palkkakontrolli NIRA
- perusti FDIC:n jonka kautta veronmaksajilta otettiin väkisin pankkitukimiljardit
- perusti SEC valtionbyrokratian (jonka sosialistinen välinpitämätön olematon
valvonta salli 90 luvun kuplan paisuvan ja puhkeavan 10v myöhemmi n)
- Sosialisoi maatalouden; AAA valtion kontrollissa määrättiin mitä tuottaa. Katastrofi.
Samaan aikaan kun "vääriä" elukoita teurastettiin ja hävitettiin, kansa näki nälkää.
- Wagner Act; salli vain ammattiyhdistysliikkeelle varattuja toimialoja --- eh.
UAW/GM/Detroit...
- Valtiollisti koulut (Bellamy Act). Kouluissa tuli suorittaa aamuisin fasistinen
lipuntervehdys; ellei, oppilas poistettiin... Kuva heil FDR tervehdyksestä:
www . r e x c u r r y . net/edward%20bellamy.jpg

FDR's "New Deal": Vaaleissa FDR valheellisesti lupasi pienentää valtionhallintoa - voitettuaan
alkoi massiivisen sosialisoinnin jatkaen Hooverin perintöä. FDR; 33 asteen jessuiittamuurari  uskoi
omaisuuden uudelleenjakamiseen verotuksen kautta paa villisen julistuksen mukaan.
Massamurhaaja Stalinin aseistaja - varusti tykit ja tankit Suomen valloitukseen --- ennenkaikkea:
Nobel palkittu.

Kenialaissyntyisestä (ei tänä päivänäkään ole esittänyt syntymätodistusta) ...

.

Eugenics ja George Bernard Shaw;
katso youtube videolta omat väitteensä, kopioi osoite selaimesi osoitekenttään:



 youtube com/watch?v=-4FgDVcQvnI

youtube com/watch?v=-4FgDVcQvnI

.

.

Jimmy Carter: USAn ex. presidentti.
Romahdutti Shaahin vallan ja päästi anarkisti mullahit Iranin johtoon. Lehdistö kuvaakin Jimmyn
useinmiten pussaamassa ystäväänsä Terroristi Arafattia.... Jimmy lähetetäänkin aina paikalle kun
jessuiittaveljesten valtakunta on romahdusvaarassa, 'vaalitarkkailijaksi'. Jimmy, Nicaraguan
vaalitarkkailijana joissa vaaliuurnilla ammuttiin konepistoolein oikeistolaisia ja väärennökset olivat
tod. törkeitä ... nämä olivat "Jimmylle rehelliset". Valtaan nostettiin vati kaaniSorosin lempilapsi
Chavez.

Nat simielisyys paljastuu teoissa: Jimmy Carter esti SS miehen joutumasta vastuuseen - vankeja
tappanut SS guard Martin Bartesch pääsi pälkähästä: israelnationalnews com/news.php3?id=119732

(Uusn_zipiireissä, 74-vuotias Albert Huber on juhlittu sankari. Eläkkeellä oleva Sveitsiläinen
journalisti pitää puheita äärioikeistolaisille ryhmille ympäri maailmaa. Hän tuomitsee sionismin
väittäen Hitlerin teettämää kansamurhaa liioitelluksi. Parin viime vuosikymmenen ajan, hän on
matkustellut USA:n, pitäen oppitunteja Arjalaisten nuorten ja Isla milaisten kokouksissa... Huberin
kerskumiset ovat erityisen suosittuja muuslimiradikaalien seassa.... (Ah mad in jehad) Suora linkki
löytyy myös Osama bin Ladeniin... Newsweek, March 25 2002 issue ... Mielenkiintoinen nyanssi:
vatikaanin oma katollinen kuoripoika Adolph vaihtoi Persia -nimen IRANIKSI = farsin kielellä
ARJALAINEN) Katso: h t t p : / / m e d i a 0 . terrorismawareness . org/files/JimmyCarterWar.swf

.

.

Margaret Sanger
- rodunjalostuksen nimessä valmis mihin massamurhiin tahansa; tässä vain yksi esimerkki:

Maaliskuussa 1925 NYCityn kansainvälinen väestönsäännöstely -kokouksen puhuja varoitti
kuulijoita mustan ja keltaisen vaarasta. Puhuja ei ollut natsi tai klaanipäällikkö; Hän oli tri
Adolphus Knopf; Margaret Sangerin ABCL (American Birth Control League) rodunjalostus säätiön
jäsen. Siitä tuli myöhemmin Planned Parenthood. Sangerin mukaan pitäisi 'sopimattomat'
sterilisoida; on paljastunut että näin monesti tehtiinkin -salaa- vähemmistö
kansallisuuksille."Armeliain teko minkä perhe voi vauvalleen tehdä, on tappaa se"
Margaret Sanger (editor). The Woman Rebel, Vol I, No 1. Brentanos Publishers, NY
1922."Syntyvyyden säännöstelyn tulee lopulta johtaa puhtaampaan rotuun"
Woman, Morality, and Birth Control. NY Publ. Co., 1922. s.12.



Planned Parenthood 1925-2011 on nykyisin käytännössä alaikäisten aborttiklinikka organisaatio
kymmeninne toimipisteineen, uusien videopaljastustan mukaan myös sosialistien ACORN -
lapsikauppaan ja prostituutioon sekaantunut.
Dr. Alveda King , Martin Luther King'in veljentytär: "Kaikkein näkyvin rasistinen organisaatio
USAssa on tämä eugenigs -rodunjalostus- Margaret Sangerin perustama Planned Parenthood ...
vastikään dokumentoitu ottamassa vastaan rahaa mustien lapisen eliminointiin." Obama
kolminkertaisti sen liittovaltion avustukset, nyt $300milj. vuodessa.
www liveaction.org/planned-parenthood-racism-project
Margaret Sanger, Planned Parenthood's Racist Founder www youtube.com/watch?v=kEja-
1emRic

.



Valokuvapotretti päivän Nobel-huijareista.

Kuuluisa Sak Salainen Nobel kirjailija Gunter Grass - kuuluu tietenkin samaan kaartiin kuin
koko kansantuho dynamiitti Nobel palkintokaarti kautta aikain: Juutalaisleirien igNazius-Loyola
kaasukammioiden vartija!

Mitalin kaasukammioiden vartijalle myöntää, Himmlerin pyhimys innoittaja Ignatiaaniselle
pääkallo leirittäjälle, kukas muu kuin paavin osiris-clubin kalle kustaa. Näihin Gunter menestyjän
'Ignatiaanisin pääkallomietiskelyihin' pääsetkin hiljentymään lähinaapurstosi roomalle pahitetussa -
Lutterkirkossa. Mene sinne laulamaan rapparikuoroon Taizehymnejä - ehkä sinäkin saat (?) vielä
noopelin ... ensin toki rintamus pitää olla isän maan malta-mitaleita täysi.

Mitalinmyöntäjä-Kallen kaapista löytyy myös nämät siniverimerkit:



Tajusitko jo kenen paav illisesta
putputinpropagandatyökalusta...
..noopelissä on kyse? Luitko YLEn uutisista tai Hehesarista Nobel lautakunnan lahjus-skandaalin
oikeudenkäynneistä 2008?

Christer van der Kwast, Ruotsin anti-korruptiopoliisin päälikkö /syyttäjä käski aloittaa
12/2008 Nobel lautakunnan ja lääkejätti AstraZeneca'n korruptiotutkinnan. Lautakunnan
jäsenistö oli saanut 'palkintorahaa'... myöhemmin asiaa puitiin oikeudessa: kaikki tämäkin on
vaiennettu täyssensuurimediassamme 365/24/7... ja vaikeni kuorossa yhtaikaa Ruotzin jessuMedian
kanssa. www timesonline .co.uk/tol/news/world/europe/article5367941.ece ... AstraZeneca
hallintoneuvoston jäsen Bo Angelin on myös Nobel lautakunnan valitsijamies... Nobel-lautakunnan
yritykset Nobel Media and Nobel Webb — ovat todennäköisesti "ansainneet miljoonia". Nobel
Committeen jäsen, Bertil Fredholm, on ollut palkattu AstraZenecan konsultti vuodesta 2006.

Hupsista. Varsinaisen lahjus-oikeudenkäynnin uutisointi onkin putsattu jo netistä 100% - näin
saamme puhdasta CO2-historiaa jälkipolville.

Nobel-palkinnon saanut IPCC AR4 -ilmastoraportti - nyt 100% CO2-huijaukseksi osoittautunut.
Miksi sitä ei peruta? www wattsupwiththat.com/2010/01/24/the-scandal-deepens-ipcc-ar4-riddled-
with-non-peer-reviewed-wwf-papers

Edellinen skandaali oli v. 1973, kun CFR jessuiitta Henry Kissinger paavillinen L0yola marxisti
massamurhaaja Le Duc Tho -palkittiin ... skandaalinkäryssä kaksi lautakunnan jäsentä erosi.
.

.
Nobel-komitea puheenjohtaja on siirretty syrjään

Nobelin rauhanpalkinnosta päättävän komitean puheenjohtaja Thorbjörn Jagland on siirretty syrjään
tehtävästään. Hänen tilalleen nousee aiemmin komitean jäsenenä ollut Kaci Kullmann Five. Jagland
jatkaa komitean rivijäsenenä.
Kuusi vuotta komiteaa johtanutta Jaglandia on arvosteltu muun muassa rauhanpalkinnon
myöntämisestä vasta valitulle Yhdysvaltain presidentille Barack Obamalle vuonna 2009.
STT-AFP-NTBTiistai 3.3.2015 klo 17.45



Rooman Klubi teki tehtävänsä
…ja joutaa pois? Nyt samat hommelit junaillaan paa villisen jsuit peitejärjestön Bilderbergien
kautta:

.

Rooman Klubi perustettiin v.1968 Bellagiossa, Rockefellerin mansiossa… Motto:
“Globaalit Ongelmat Vaativat Globaalit Ratkaisut” Tämä sopii yhteen turhan maailman väestön
poistamispyrkimyksen kanssa, joutavien syömärien (sinä siinä) poistaminen sai nimen ylikansoitus.
Sen päätarkoitus on muovailla kriisejä joiden kautta maailma voidaan yhdistää yhden hallinnon
alle = NWO. muovatut kriisit tulee aina hyödyntää pohjaa myöten.

Välittömänä tuloksena 1969 alkoi esim. Ylen aivopesumoottori jauhaa öljylöppuu -satua 24/7.
Tämän selitettiin tapahtuvan 10 vuoden päästä. No loppuiko öljy? Ei tietenkään … eikä myöskään
aivopesu ja 100% sen suuri: paa villinen propagandakin on aivan yhtä raivoisaa nyt 40 vuotta
myöhemmin.

Vuonna 1972 tämä R00man Klubi julkisti hälyttävän pamfletin “Kasvun Rajat” varoittaen
maailman ylikansoituksesta ja tarpeesta väestön vähentämiseksi. (Samalla kun koko maailman
väestö mahtuisi yhä seisomaan Hankoniemelle…)

Sairas pelottelu on vati kaanin ohjelmointiväline ilman todellisuuspohjaa, sen aloitti jo
katolinen Jessuiittapappi Giovanni Botero… hän oli ensimmäisiä ihmisiä, joka jo 1500 luvulla
puhui väest0nkasvun oletetusta haitallisuudesta, ja Murray N. Rothbardin sanojen mukaan
ensimmäinen malthusilainen: “Giovanni Boterolla on merkittävä mutta kyseenalainen kunnia olla
ensimmäinen “malthusilainen”, ensimmäinen kitkerä väest0nkasvun väitetystä vahingollisuudesta
valittaja.” Vuoden 1588 teoksessaan “On the Cause of the Greatness of Cities”, Botero esitteli lähes
kaiken sen, mitä Malthusin kaksi vuosisataa myöhemmin julkaiseman väest0ä käsittelevän esseen
teesi sisälsi. … “väest0nkasvu aina luo painetta toimeentulo mahdollisuuksille, mikä aiheuttaa aina
olemassa olevan köyhyyden ja nälänhädän…”

Vuonna 1991 r00man Klubi julkaisi “Ensimmäinen Globaali Vallankumous”; Schneider:
“Etsiessämme uutta vihollista joka yhdistäisi meidät, saimme idean että saastuminen, maapallon
lämpenemisen , veden loppumisen uh ka, nälän hätä täyttäisi vaatimuksemme … kaikki näistä
selvästikin riippuu ihmisen toiminnasta. Todellinen vihollinen onkin humaanisuus, ihmisr0tu
itsessään (= SINÄ) “

Klubin katollisten esittelyä:
“Menemme kohti NWO:ta – New World Order Maailmanjärjestystä, kommunismia. Emme järky
pois tältä tieltä”; Mikhail G0rbachev 1987.

“Ympäristökriisin uhka on se avaintekijä joka avaa NWOn, Uuden Maailman järjestyksen eli
kommunismin” Mikhail G0rbachev 1996

“Maan väestö n.250-300 miljoonaa olisi ideaali … eli 95% poistaminen”
Ted Tur ner, CNN omistaja 1996 … Tur ner lahjoittaa YK:ll2 $22milj väestön kasvun ehkä isyyn.
(Projekti alkaa 11.3.2011)



“Maailmanvaluutta ja hallittu talous … mikä voisi mennä väärin: katsokaa vaikka EUrooppaa…
On aika Amerikan tottua uuteen maailmanjärjestykseen, NWO eli New Word
Order” ;  George Soros 3.1.2011:

Suomen perustuslain kavaltaja Jyrki Katainen on esitellyt “uuden maailmanjärjestyksen”
eduskunnan täysistunnossa 1/12/2010.. kts.  YouTubessa. Järkyttävintä tässä videossa on se, että
kun jessuitBilderberg Katainen ilmoittaa myyvänsä Suomen …eduskunnan umpilahjottu
rapparikaarti (nk. edustajat) hymyilevät ilmekään värähtämättä.
http://www.youtube.com/watch?v=BuVgVFGOW-g

Katainen Suomen Perustuslaista: Kiusallinen käytäntö piti poistaa IS 13.02.2010 14:04

————————————————————————————————————————



.

YKn Agenda21 hahmottaa klubin ajaman koko maapallon
hallinnan:
…’YK’n alaisuudessa: se asettaa uudet globaalit rajat kuinka syömme matkustamme opimme
kommunikoimme… ja omaisuutesi pakkomyydään maapallon pelastamiseksi. YK:n Agenda21
vaatii kaiken ja kaikkien uudelleen järjestämistä maapallolla, kaikki päätöksenteko keskitetään.
Vaatimus on yhtenevä vanhan vati kaanin Paa villisen julistuksen kanssa:

“…traditiomme ei koskaan ole määrittänyt tai tunnustanut oikeutta yksityisomaisuuteen
absoluuttisena ja koskemattomana oikeutena. Päinvastoin, omistamisen oikeus on aina nähty
suuremmassa viitekehyksessä jossa ‘kaikilla’ on oikeus omaisuuteesi: oikeus yksityiseen
omaisuuteesi asetetaan alamaiseksi yhteiskäytölle eli sille tosiasialle että tavarat ja omaisuutesi on
tarkoitettu kaikkien käytettäväksi. … Voimakkaat kansakunnat tulee tasata taloudellisesti
kehittymättömien valtioiden tasolle…”
Papal Compendium

Paa vi “Yhteisön etu liittääkin kaikki jäsenet yhteen, yksikään ei pääse yhteisovelvoitteistaan ja
jokaisen tulee täyttää ne mahdollisuuksiensa mukaan. Kaikki yksityinen omaisuus on säännös ja
määräysvallan alla; käytetäänkö omaisuuttasi yleisen edun nimessä vai ei. [Karl MArx - 33-
asteen vapaamuurari ja jessuiitta] Laitamme universaalisti kaiken omaisuuden palvelemaan
yhteistä hyvää ja sitävarten jokainen rajoitus ja kohde tulee tarkasti määritellä (vrt 120.000
EUdirektiiviä joissa jokaisessa ’120.000 määritettä’).

Paa vi: “Kaikilla on tietenkin oikeus käyttää maallista tavaraansa mutta toisaalta kansalliset ja
kansainväliset säännökset pilkuntarkasti rajaavat tämän oikeuden. Katollinen traditio ei koskaan
ole määrittänyt tai tunnustanut oikeutta yksityisomaisuuteen abs0luuttisena ja koskemattomana
oikeutena. Päinvastoin, omistamisen oikeus on aina nähty suuremmassa viitekehyksessä jossa
‘kaikilla’ on oikeus luojan luomaan omaisuuteesi: oikeus yksityiseen omaisuuteesi asetetaan
alamaiseksi yhteiskäytölle eli sille tosiasialle että tavarat ja omaisuutesi on tarkoitettu kaikkien
käytettäväksi. (= kaikki olemme ME vati kaanissa). Tämä periaate toteutuu jo vati kaanin
jeessuiittain suojeluksen alaisissa sorto ja massamrha yhteiskunnissa kuten (ex. katollisen
kuoripojan Hitlerin Saksa), S0viet Union, North K0r ea, Ch ina, Yu g0slavia, Cuu ba, H ungary,
etc. …

Pa avi: “Voimakkaat kansakunnat tulee tasata taloudellisesti kehittymättömien valtioiden tasolle
(Esim USA, kardinaali Eganin ‘siunaama’ musuobama… Vrt. myös Lämpimän ilmakaupan vero ja
tyhjäin ‘kiintiöiden’ myynti, eräs metodi; ex. EU ympäristöMinisteri Margaret Wallström: ei
todellakaan kyse ole päästöistä vaan kansainvälisen teollisen pelikentän tasoittamisesta”).

Paa vi: “Kapitalistit yhä seisovat esteenä tämän omaisuuden uudelleenjakamisen tiellä.
Kansalliset hallitukset yhä vielä hoitavat velvoitteensa itsenäisesti omien lakiensa mukaan … niinpä
vati kaani vaatii maailman kaikkea siviilihallinon auktoriteettia itselleen varmistaakseen että
kaikkia paa vin päätöksiä totellaan. Paa vi Jeesuksen maanpäällisenä edustajana vaatii  myös



kaikkea moraalista valtaa ja määrittää mikä on oiken ja mikä väärin. (Paa vin oma Bilderberg
EUkkukerho, suomessa sen alamaiset 50.000 vapaamuuraria joka instanssin johdossa mediasta,
oikeuslaitos, sairaan hoito [Knights Hospitaller eli Knioghts of Malta], poliisiin – on mitä mainioin
työkalu)

.

John Paul II – paa vi – päämäärät:

1. USAn ja kaikkien muiden maiden itsenäisyyden lopetus
2. Omistusoikeuksien lopetus
3. Aseoikeuksien lopetus [= pakko- huostaanotot, työku0lemanleirit]
4. Talousjärjestys; NWO (presidentti Rumppuy totesi BBC:n haastattelussa sen
alkaneen 2009.)
5. Omaisuuden ja työpaikkojen uudelleenjako.
6. Kaikkien kansojen luottamuksen asettaminen YK:n vallan alle
7. Täydellinen aseriisunta
8. Kohottaa YK toivon ja rauhan lähettilääksi
9. Kohottaa UNESCOn (ku0leman vaarallisen koulu ja kultturijaoston) arvoa
10 Korottaa kaikkien riippuvuutta muista
11. Korottaa New Age humaanisuus…
12. Korottaa sosiaalista omaisuutesi, oikeuksiesi ottamista valtiolle – ‘evankeliumina’
13. Nostaa Paa – vi ratkaisuksi USAn ja Neuvostoliiton ‘välittäjäksi’ (molempien
johto katollis jeesuiittain hallinnassa)

Katso: Code of pap al Canon Law; The Conformity that will be Mandatory
www bereanbeacon org/articles/

Kaikki 13 kohtaa ovat joko täyttyneet tai täyttymässä 120.000 direktiivillä… Kaikki tiet johtavat
Roomaan: oletko huomannut kuinka koko EU:n johto on 100% katollisia tai niiden ‘omistamia’
Bilderperttejä? … näillä alaisinaan kaikki vaapaamuurarit, Suomessa 50.000kpl jokaisessa
yhteiskunnan johtoelimessä.

“Himmler organisoi SS:n paa villisen jessu iittaveljeskunnan periaatteiden mukaan. Himmlerin
mallina oli mahdollisimman tarkka jäljennös katollisen jessuiittapappi Ignatius L0yolan
määräämistä hengellisistä harjoituksista ja ohjesäännöistä. Ehdoton tottelevaisuus oli suuri
ohjenuora; jokainen käsky pitää toteuttaa kyselemättä.“
-Walter Schellenberg, natsi, Nürnbergin oikeudenkäynti (Loyola = katolinen jessuiitat perustanut
pyhimys/pappi)
‘

“Fasismi on hallintomuoto, joka kaikkein parhaiten vastaa Roo man kirkon periaatteita.”
-Civilta Cat tolica, Vati kaanin virallinen äänenkannattaja
‘

“Olen oppinut kaikkein eniten jesuiitoista. … Tähän päivään asti maan päällä ei ole ollut mitään
niin kunnioitusta herättävää kuin katollisen kirkon hierarkinen organisaatio. Olen tuonut siitä
paljon mukaan omaan puolueeseeni. Katollinen kirkko pitää nostaa esimerkiksi. … Himmlerissä
näen meidän [kunnioitetun jesu iittaisän] Ignazius L0 yolan.” -Adolf Hitler



Paavi Paavali II – Wojtyla – toimi nuorna miehenä jesuiittAdolphin Degesh A.G.n
uunikaasukauppiaana, pakeni (!?) sodan lopussa vatikaaniin. Jessuiittajohdettu-Hehe lsingin
Sanomat ‘juhli’ pyhimykseksi julistamistaan 2011. Koko Suomen media tämän keskusjohdon alla:
ilmankos käynnissä olevasta maailmantuho-Japanin säteilytyksestä – kansanmurha – vaietaan.

Karl marx’in … Kommunistinen Internationaali tunnettin alussa paavillisen illuminaatin
haarana. Vatikaani ja sen Jesuiittain alajärjestöt, maapallosen suurin osakkeenomistaja.

.

katso esim www.maallikkoapuri.blogspot.com (sensuroitu 2012)

R00man Klubin mukaan uuden tulevan systeemin mukaan yksityisomistus eliminoidaan
(yksityisautot, maat, asunnot kuuluvat valtiolle). Ihmiset ajetaan kaupunkeihin kuin karja; suurin
osa maasta suljetaan yleisöltä. Näitä tiivistettyjä kaupunkeja kutsutaan reservaateiksi: kaikki tämä
on tarkasti kuvattuna YK:n suunnitelmassa.
www.youtube.com/watch?v=PBf8dPLyYLs

Suomessa valtionmetsät on ‘vuokrattu’ globaaleille suursijoittajille, pohjavesialueet myyty. Et
omista enää vettäkään kaivossasi… Englannissa on alkanut kädenväätö näistä EUrokommunistisista
“yksityistämis” yrityksistä: kansalaisilta tullaan estämään luontopouluille pääsy 02/2011 : w w w .
telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/8295027/Rural-MPs-come-under-pressure-to-rebel-over-
forest-privatisation.html

R00man Klubi ja väestönvähennys agendaan kuuluu myös – 98 oktaanisenkin bensiinin myynnin
l0petus vuonna 2013. Väestövähennys laukaistiin maanjäristyksellä: nyt 29.03.2011 Fukushiman
sadat plutoniumtonnit kiertävät suunnitellusti pohjoisen pallonpuoliskon ilmakehässä.

NWO Depo pulation Plans Exposed, Agenda 21 Club of R0me Environ Mentalism
www.youtube.com/watch?v=PBf8dPLyYLs

UPI:n 27. joulukuuta 1965 julkaisemassa uutisjutussa katolisen kirkon jesuiittaveljeskunnan johtaja,
isä Pedro Arrupe esitti seuraavat syytökset puheessaan ekumeeniselle konsiilille: “Tämä…
jumalaton seurapiiri toimii äärimmäisen tehokkaalla tavalla ainakin sen johdon korkeimmilla
tasoilla. Se käyttää hyödykseen kaikkia käytettävissään olevia keinoja, olivat ne sitten tieteellisiä,
teknisiä, sosiaalisia tai taloudellisia. Se seuraa täydellisesti suunniteltua strategiaa. Se hallitsee
lähes täysin kansainvälisiä organisaatioita, talouspiirejä ja massaviestinnän alaa; lehdistö,
elokuvat, radio ja televisio.”
-Gary Allen, None Dare Call It Conspiracy, 1972

.

.



Kansalle sirkushuvia petosten lomassa - DIANA
Dia na

Samalla kun kansain kavaltajat jatkavat pimeitä puuhiansa, kansalle tarjotaan sirkushuvia ja
valhetta 24/7. Pikku r00malaisena nyanssina Dia nan kuoleman lavastus; samalla kaavalla kuin 10.4
2011 Puolan EU-vastaisen johdon likvidointi… Alla kaksi kuvaa; toinen heti pelastustyöryhmän
tultua paikalle, toinen yleisölle tarjottu “kauhukuva” panssaroidusta erikoisautosta – pikku kolarin
jälkeen. Huomaa kuinka takapenkki on tyhjä, ja auto rungoltaan täysin ehjä – ennen lavastusta.
Pelastushenkilökunta keskittyykin etupenkkiläiseen; tietenkin kun takana ei ole enää ketään – mutta
missä D iana? Kuka oli se henkilö ‘joka nk. kuoli’ kameroiden edessä? Oliko se itse prinsessa vaiko
joku muu? Vai elääkö prinsessa nyt Hitlerin kanssa autiolla saarella elämänsä loppuun ast…

.

Ehjäkorinen panssaroitu erikoismercedes; vain kuljettajan kulma lytyssä - prinsessan takapenkki jo
tyhjänä. Lähes suora kattopeltikin osoittaa että kabiini on sisältä ehjä.



Rahvaalle jesumedian tarjoama versio ... ensin auto paloiteltiin - sitten raahattiin ulos pimeästä
tunnelista valoisaan suu-aukkoon - lehdistön näkyviin ...ja senjälkeen "prinsessaa pelastettiin
kauheasta kohtalosta" - kameroiden alla. Matka parin kilometrin päässä olevaan sairaalaan kesti 4h.

Samat pimeässä otetut kuvat, editoimattomana filtterien lävitse – ylivalotettuna:



Valot toimivat, siis akkukin vielä ehjä... Jos olisi vaara oikosulusta, akkujohto olisi jo irroitettu.
Kertoo keulan olevan kuvaushetkellä vielä suht hyvässä kunnossa. Pakoputkesta päätellen kone
siirtynyt 20cm taaksepäin.

Ovatko etu ja takapenkin vaaleat läiskät auenneita turvatyynyjä?

.

Takapenkillä ei enää mitään kiinnostavaa. Minne 'kohde' jo vietiin? Eri porukkaa nyt mukana:
valot ovat tässäkin päällä.

.

No kun tuli NWO mersuista puhetta niin täytyypä mainita että G eorgian presskin sai
aikoinaan uuden mersun – lahjoituksena. Edellisestä näet meni ilmastointilaite; eihän voi
kuvitella että presidentti ajaisi ajoviima -jäähdytyksellä, eihän. Sitä edellisessä taas kärähti lämmitin,
alla kuva. Mersun kunniaksi voi siitä aiemmasta sanoa että kulkueen 6 muuta ajoneuvoa menivät
ihan totaalipalasiksi, kuvaakaan ei löydy… Nämä edelliset siis 2005 Tbilisin parlamentin
pihamaalla… Eipä ihme jos Trrja on tönkkö-jäykkänä pjuuttinin läsnäollessa; ei vetele kravatista ei.
Vertaa BBC ‘uutisen rauhallista’ kuvakulmaa mersun vialliseen ilmastointilaitteeseen.



Söi kun sallaa syötettiihin: Meinasi unhoittua mainita tämä pieni dioxin lusikallinen... (Keskellä
alhaalla palaa S-nazen edellinen auto; Tbilisi suljettiin tankein.)

U krainan presidentti V iktor Y ushchenko myrkytettiin 2004 … laboratoriossa valmistetulla
TCDD:llä (osin Agent Orange ‘vietnamin sodan viidakkomyrkky’). Verinäyte sisälsi 100.000
yksikköä myrkkyä, toiseksi suurin tähän asti mitattu määrä ihmisistä… sanoo päätutkija Abraham
Brouwer, Bi0Detection Systems, A msterdam. RIA Novostin mukaan dioxinin puhdas, myrkyllisin
versio, tetra-chloro-di-benzo-para-dioxin oli peräisin asiantuntevasta laboratoriosta joko venäjältä
tai englannista. Hän ‘sairastui‘ lounaalla 5.9.2004 U krainan turvallisuuspalvelun (S B U) Ihor
Smeshk0 ja Vol0dymyr Sats iukin kanssa…

Ja voi itsenäisen Tset tsenian vaaleilla valittua presidenttiä, Dudajevia kun haihtui kesken
puhelun. Mistä se SCUD-ohjuskin siihen tiivistyi, ihan tyhjästäkö? No mitäs käytti peilattavissa
olevia satellittipuhelimia, tyhymyyrestä sakotetahan. -Senjälkeen G rozny pommittaen kivikaudelle...
Tokihan Dudajevissa syytä oli: M0sskova antoi käskyn -89 vallata Toompean mäen parlamentti
Virossa – silloinen aleuuen komentaja kenraali Dudajev kieltäytyi – ja maa itsenäistyi. Viisi
vuottahan siinä meni (jessu-kostossa). Dud a jev- Che ch nya -no more.

.



Serbia - Protestanttinen vastustaja jota ei saatu lyttyyn toisessa maailmansodasa – hiertää yhä
katollistakaania.

Sota Serbiaa vastaan alkoi tällä valheella: jessuvoideltu toimittajajoukko käy tekemässä
‘haastattelun’ serbian ‘keskitysleirissä’. Sinne oli kerätty paa villisen mslimi terror -ismin
USTASHA-toteuttajia… aseet otettu väkivalloin pois (Hyi pahat protestantti-Serbit). Kun leiristä ei
löytynyt tarpeeksi “keskitysyä”, mentiin muuntaja aseman sisäpuolelle … paikalle tietenkin
kertyivät pakolaiset. Kas saatiin veljeksille hienoja kansikuvia kun kuvaan osuu eräs kehitysvam
mainenkin… Tästä NATOvalhe väärennösasiasta löytyi tässä joskus vielä  Saksan TV:n tekemä
mutta julkaisematon =sensuroitu juutuubi-dokumentti…. Tällä verukkeella aloitettiin kaupunkien,
siviilien, junien, Serbi-pakolaiskolonnien ‘humanitääripommitukset’.

.

"Keskitysleiri" - hymyilevät 'vangit' kanaverkon (!) takana.

Koko tarina www srpska-mreza com/guest/LM/lm-f97/lm-f97.html

Lue myös www.slideshare.net/syottovasikka/haagin-kenguruoikeus-milosevic



jesuBilderpert Kataisen mökin alustan luurankoja muistellessa kannattaakin muistaa ikivanhan
sanakirja sisältö ja kuinka siinä jessuiitta -aihe käsiteltiin:

- jessuit
- jessuital
- jessuit assasin (salamurhaaja)

Perussuomalaiset.fi; Perussuomalainen -lehti No.1 Tammikuu 2009, sivu 12:
“Valtapuolueet pelkäävät, [pelko-siihen jesuiitta pääsee aina salamurhain kautta] Terveisiä Täältä
Hyvinkäältä …niin olemme siis Jessuiittoja sanan alkuperäisessä merkityksessä... Taisto Orre,
valtuustoryhmän pj…”
.
Alkuperä? No alkuperä löytyy tietenkin perustajasta, vatikaanin inkvisiittori Ignatius
Loyolasta:  Lue Supertimon Jessuiitta artikkeli esim. tästä.

www erilainen.files.wordpress.com/2009/05/perussuom-jessuiitta-bs.jpg

.

————————————————————————————————————————



.

Jessuiittain peitejärjestö, Bilderbergit:
Sitges, Espanja: Bilderberg Meeting no 58:  Kesäkuun 3.-6.pnä 2010,
kts James Delingpole; (www.telegraph.co.uk); otteita jäsenlistoista

- Richard Holbrooke: US musli-heroi-nmaafia Clintonista,
- Henry Kissinger,
- Bill Gates,
- Norsk Hydro; Brandtzæg, Svein Richard; CEO; Norge
- Coca-Cola; David, George A.; Chairman /Greece
- AREVA; Lauvergeon, Anne; Chairman of the Exec Board, France
- Siemens AG;  Löscher, Peter; Chairman,Board of Mgmt; DE
- Daimler AG; Zetsche, Dieter; Chairman, DE
- Alfa Laval; Renström, Lars; President and CEO; Sweden
- Goldman Sachs International; Sutherland, Peter D.; IRL
- Die Zeit Nass Mathias; Director of (-08)
- SKF, Johstone Tom, director (-08)….
…. jnejne = ‘kaikki’ jessuiitta SS-Martin Bormann’in pöydässä 1944 istuneet firmat
- Queen of Netherlands,
- Nyrup Rasmussen, Poul  fmr Prime Minister; Denmark
- Katainen Jyrki; Minister of Finance, FIN (-09, -07)
- Ollila Jorma Chairman, Royal Dutch Shell (-06,-07,-08,-09,2010)
- Wahlroos Björn; Chairman, Sampo plc
- Helsingin Sanomat, Blåfield Antti; Senior Ed.Writer, (-08)
- Sanoma Corporation, Pentikäinen Mikael President, (-05)
- Talouselämä, Rajalahti Hanna, Managing director (-09)
- YLE, Jääskeläinen Atte (07)
- Tiilikainen, Teija H. Director, Hki Univ. EU Studies(-05,-07)
- Liikanen, Erkki Governor and Chairman, Bank of Finland (-05)
- Vanhanen Matti, Prime Minister (-09)
- Honkapohja Seppo, member of board, Bank of Finland (-08)
- Väyrynen Raimo, Finn institute of intl affairs (-08)
- Dmitri Trenin, Russia, Director, Carnegie Moscow center (-08)

- Abu Amr Ziad, PLO (-06)
- Heinäluoma Eero, Minister of Finance (-06)
- Korkman Sixten Director, ETLA, EVA (-06)

//publicintelligence.net/2010-bilderberg-meeting-participant-list/

Systeemikuvauksen EUkkulan todellisista katollis taustaisista valtarakenteista antaa UK itsenäi
syyspuolueen johtajan David N oakes’in, kts haastattelu:
youtube.com/watch?v=eQwDaXuTjmM

Kuka Suomea ‘hallitsee’ ja mikä on ryöstönsä päämäärä?
Suomen hal lituksen korruptio – Jees vii kän – pa pal illuminati
www . y o u t u b e . com/user/probe932



Miten Suomen markka kavallettiin?
SALAISEN EMU-PÖYTÄKIRJAN ASIANOSAISET
Kysymyksessä on EU-ministeriryhmän kokouksen 20.12.1993 pöytäkirja 16/93.
www . j o r m a j a a k k o l a b l o g i . blogspot.com/2010/02/miten-suomi-luopui-markasta.html

.

.

—————————————-

.

.

Uusi kirja, Uutta Tietoa
Jos vaikka klubilaiset olisivatkin jo maatuneet, veljeskunta jatkaa … Akateemisesti …
ohjelmointiasi mm. näin…

Maailma on ‘sattumia’ täynnä: Sattumalta SPR -eli- Kniights of H0spitallier, nyk Kniights of
Malta – teki uudet henkilöllisyyspaperit ja matkustusaiakirjat, 8000 katollis-Adolphin
kaartilaisille vuonna 1945. Tämän sattuman avulla he ‘muuttivat’ Englantiin, USAn ja Kanadaan.
Kuinka ollakaan, avustajina toimivat katolliset R00man ohjaamina: suurin osa vattikaaninatseista
vietiin salaa etelä-amerikkaan. Asiaas ei ole mitään mistä ei olisi kirjoitettu autolasteittan kirjoja:
Mutta aiheen faktain sekoittamiseksi  julkaistiin taas uusi kirja, koko maailman mediamessun kera.
“Nazis On The Run: How Hitler’s Henchmen Fled Europe” Gerald Steinacher, a research fellow
from Harvard University www. telegraph.co.uk/news/newstopics/world-war-2/8539981/Red-Cross-
and-the-Vatican-helped-thousands-of-Nazis-escape.html
Apureina tässäkin ritarien malthusialais-agendassa toimivat tietenki veljekset, tässä listalta näytettä:
Saksan keisari Otto von Hapsburg, (Baron) Conrad Hilton, Heinrich Himmler, J. Edgar Hoover, Lee
Iococca (FORD), Joseph Kennedy, (Senator) Ted Kennedy , George MacDonald… jne. Katso lisää
listaStasi: www. s10.invisionfree.com/The_Unhived_Mind_II/ar/t11.htm

Gerald Steinacher – “tutkija” Harvardissa (Jossa kasvatetaan pelkkiä ritareita, sku11&b0nes
kandeja jne) “sai” päästä tutkimaan tuhansia sisäisiä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean
sodanjälkeisiä dokumentteja… Lopputuloksena Geraldiitta julkaisee pelkästään ritar-iitoista
poisjohtavia tarinoita.

Gerald Steinacher, pyörii näissä akateemisissa ympyröissä:
ASCH Program Sessions – Boston, January 2011: “Pope Pius XII (1939-1958) Between History
and Polemic”
- “Sacred Politics:  Rethinking the Rise of the Religious Right” – joint with AHA
Marriott Boston Copley Place, Tremont Room, Chair: R. Marie Griffith, Harvard Divinity School
- Markku Ru0tsila, University of Helsinki: “Carl McIntire and the Anticommunist Origins of the
Religious Right”
- Antti La ine, University of Helsinki: “The First Reactions to the World Council of Churches’
Programme to Combat Racism”
(vrt. Bilderberg kokouslistan kunnostautuja -05,-07; Tiilikainen, Teija H. Director, University of
helsinki, EU Studies)



- Molly Worthen, Yale University: “God’s New Grand Narrative:  The Intellectual Mobilization of
the Religious Right, 1970-2000”
- Darryl G. Hart, Temple University; “When the Religious Right Almost Turned Left: Born-Again
Activism before the Moral Majority” … jne

(Mass-a-mrhaaja A nte P avelicin L0y0la-lähettäjä, kansainmurhaaja Adolphin luotto isä = “Pope
Pius XII )

.

.

.

paa vien EU – sorron väline [Ordo Ab Chao]
“Jos paa vit ja roomalaiset ovat tähän asti p€rk€l€€n avulla kyenneet saamaan aikaan
sekasortoa kuningasten kesken, niin kyennevät he siihen vastedeskin, jos toimimme ilman
Jumalan apua, omin voimin ja taidoin.
Romanistit ovat erittäin kekseliäästi ympäröineet itsensä kolmella muurilla, joilla he tähän asti ovat
itseänsä suojelleet, niin että kukaan ei ole voinut saada heissä aikaan parannuksia; sen tähden koko
kristikunta on joutunut hirveään alennukseen.
- Ensiksi, kun heitä [jessuiittamafia] on ahdistettu maallisella vallalla, he ovat vastanneet, että
maallisella vallalla ei ole oikeutta tuomita heitä, vaan päinvastoin hengellinen valta on maallista
ylempi.
- Toiseksi, kun on tahdottu ojentaa heitä [jessuiittamafia] pyhällä Raamatulla, niin he sanovat sitä
vastaan: ei kukaan muu kuin paa vi ole oikeutettu selittämään Raamattua.
- Kolmanneksi, jos heitä [jessuiittamafia] uhataan kirkolliskokouksella, niin he keksivät sen
verukkeen, että kukaan muu kuin paa vi ei voi kutsua kokoon kirkolliskokousta.
Auttakoon Jumala nyt meitä ja antakoon meille yhden niitä pasuunia, joilla Jerikon muurit
kukistettiin, jotta mekin puhaltaisimme kumoon nämä olki (stubb)- ja paperimuurit ja päästäisimme
irti kristilliset ruoskat kurittamaan syntiä, niin että p€rk€l€€n viekkaus ja petos tulisi ilmi, ja me,
antaen rangaistuksen vaikuttaa itsessämme parannusta, jälleen saavuttaisimme hänen armonsa.”

Martti Luther, Vuonna 1520



Lissabonin ‘Sopimuksen’ jälkeinen EU:
.

————————————————————————————————————————

Tänä vuonna 2011 paljastui että Perustuslakimme – ja Lopullisesti Itsenäisyytemme –
kavallettiin jo vuonna 2008 Capitoline Hill, Vatikaanin EU-perustuslain allekirjoituksella.
Allekirjoittajana DDRTarja Halonen… Ilmankos Kavaltajakatainen ‘sirkuttaa paa vin uutta
maailmanjärjestystä’ Eduskunnan rapparikerhon taputtaessa silmän värähtämättä; kts
http://www.maalli kko apuri.blogspot.com:

Katainen Suomen Perustuslaista: “Kiusallinen

käytäntö piti poistaa”; IS 13.02.2010 14:04
.

Satanistisarviaan vilkutteleva Matti Vanhanen vastaa kysymyksiin Bilderbergistä
www youtube.com/watch?v=6-4MmQmovDw
Vanhanen Is A Free mason
www youtube.com/watch?v=uzWbowNm92w

Katainen vastaa kysymyksiin Bilderbergistä
www youtube.com/watch?v=2OMAv8zmItY

Finnish Illu minati Members Part 1
www youtube.com/watch?v=UhRQiLhJP60

.———————————————————————————————————————

.



Soossialidemokr ... oops eipäs olekaan: jessuiitta kontrolloidun Irlannin vapaa-muu rarien L00shin
Ruusu. Mitä se tähän kuuluu!? tuskin mitään... Irlanti olikin ainoa joka 'sai äänestää' ... niin monta
kertaa että törkeä vaalipetos aivopesukampaja EU rahoilla 'onnistui'.

.

EU Perustuslaki – “Lissabonin Sopimus” –
120.ooo direktiiviä.

.
Itse sopimusteksti on 300 sivuinen dokumentti täynnä viitteitä. Se ei ole luettavissa, eikä kukaan
ole sitä lukenut läpi. Viitteet osoittavat EU historian aikana tehtyihin lakeihin, sopimuksiin ja
oikeuden ennakkopäätöksiin; kukaan ei tarkkaan tiedä mihin. Yhtenäistä dokumenttia viitteineen ei
ole missään; ministerit ovat erikseen kieltäneet se julkaisun missään EU-alueella ennen sen
voimaanastumista. Nyt sen direktiivejä on alettu rullaamaan auki; yhteiskunta jyrätään niiden
kommunististen pakkoverojen avulla hevostalouteen…

EU valtioiden pääministerit ovat periaatteessa hyväksyneet sopimuksen (näkemättä). Se on
hyväksytetty jäsenvaltioden eduskunnissa (lahjottuna, näkemättä), Irlantia lukuunottamatta. Tämä
sopimus lopullisesti hyväksytään kesällä (?) ministerien allekirjoituksella. Kansalaisten tulee
huomioida että hyväksyntäprosessi alusta loppuun on Perustuslakirikos; esim eduskunnalla ei ole
ollut oikeutta luovuttaa Suomen Perustuslakia Brysselin Bilderperteille – ilman kansanäänestystä.
Vielä vähemmän oikeuksia oli presidetti DDRTarja Halosella… (Aiemmat Perustuslakirikokset
koskivat liittymistä ja markkaa.)

.



Meidänmatti vilkuttelee klubin merkkejä: paa villisen jessuiittaklubin satanistiosaton merkki - jota
kaikki paa vitkin vilkuttelevat omille ohjelmoiduillensa.

Paa villi nen tuuletus, merkkiä omille veljeksille

Ystävä Arafattti kiitti EUpommi -tuesta ja vilkutti iloisesti takaisin!



Kerhopoika meren takaa tunnustaa uskollisuuttaan kaanin EUNATOlle.

Käsimerkeistä kertoo tarkemmin

www maallikkoapuri blogspot.com sivu: (sensuroitu)

s a t u r n u s k u l t t i  blogspot.com/2010/10/okkulttiset-kasimerkit.html

.

.

.

.

.

.

Ai niin, mutta paa vin veljesten keskinäisistä sopimuksistahan meidän pitikin puhua…

.

.

.

EU ‘sopimus’  syrjäytti jo jäsenvaltioiden Perustuslait.



Sen mukaan myöhemmin tehtaillut lait tulevat pyyhkimään nykyisen lainsäädännön joka
jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiot lakkautetaan, niiden nykyisiä pääministeri edustajia ei enää tarvita.
Uskonnonvapaus poistuu.

Johtoelin muuttuun noin kymmenjäseniseksi (salainen), se valitsee itse itsensä… Se ei ole vastuussa
kenellekään. Se valitsee presidentin. Sen alaisuudessa toimii sen valitsema komissio sekä sen
valitsemat 300 työryhmää joiden funktio ja koostumus, vastuut pidetään salaisena. Komission
valitsemana ja sen alla toimii 3000 lakeja valmistelevaa työryhmää, koostumus pidetään salaisena.
Tämä pimeä paa vin messu valitsi meille “presidentinksi” virkamiehen hollannista (jessuiitta
katollinen Romppu y) ja ulkoministeriksi marxilaisen epäpätevän paronittaren.

Alimmaisena toimii nk parlamentti vaikka sillä ei ole parlamentaarista valtaa. Se koostuu
MEPeistä joiden tehtävä on hyväksyä Johtoelimien, Komission ja/tai työryhmiltä putoilevat lait.
Sillä ei ole/ei saa olla tietoa 3000 lakeja yms valmistelevasta valiokunnasta, henkilöistä,
käsitellyistä asioista. Parlamentti ei voi/ei saa esittää lakeja. Yksikään lainvalmistelu ei tule sen
käsittelyyn.

.

Kesäinen katunäkymä Vati kaanin kävelykadulta...

.

Tulossa on täydellinen demokratian maahan polkeva, itse itsensä valtaan valitseva
peruuttamaton, vailla vastuuta oleva anarkia. Nk. ‘parlamentti’ vaalehin valittavat MEP-
seireenit laulavat tänään kauniita vaalilaulujaan odottaen sinunkin tukeasi tälle kohta kukkaan
puhkeavalle sortokoneistolle. Kun koneisto on käynnistynyt, sitä ei pysäytä enää mikään.

.

Yrirriväthän ne … ainakin tehokkaasti näyttleivät: tässä MEPit vielä vaativat äänestystä –
referendum.



MEPpi; kaksipäinen tarpeeton vallaton eläin. Ensimmäisen pitää olla rappari, sisällepäästäkseen,
toisen pitää näytellä äänestäjilleen luotettavan näköisesti...

.

Tähän asti seireenit ovat visertäneet että “ainahan Suomi voi erota”. Kun kansallisvaltiot, sanan-
yksilönvapaus on purettu, Suomen Lippu kielletty, kaikki maanviljelys, varmuusvarasto yms
puolustuskyvyn avainmekanismit purettu, olemme EU:n periferiassa mitätön susiVEROreservaati
ilman mitään vaikutusmahdollisuutta. Tästä pakkoavioliitosta Suomineito ei enää eroa – Suomi
käsite kavalletaan pois jopa lasten oppikirjoista… samalla tavalla kuin kasvien CO2-
yhteyttäminen pyyhittiin oppikirjoista CO2 verohuijausta varten.

Tai koitapa etsiä käsitettä itsenäisen valtion perusteet. Ennen EUkkulaa siihen opetettiin kuuluvaksi
erityisesti oma valuutta oman talouden sääntelyä varten – nyt sekin käsite on kummasti kadonnut
jessuiittakaanin vatiin.

Helmikuussa tämän lehden artikkelissa “Joensuun yliopiston tutkijan” sanoin: “Omistaminen
on edistyksen este”. Tämä este poistetaan verottamalla omaisuutesi valtiolle.

Alkaa pimeä loputon yö, NKVD EUjoukot alkavat toteuttaa EU ‘edistystä’. Meillä tämän
vallankaappauksen tuomiin mellakoihin on jo varauduttu eri tahoilla – mm ‘integroimalla’
poliispiireistä hankalat tyypit km tehtaalle, maankattavalla aukottomalla kameravalvonnalla,
internetin sulkemisella jne jne.

Historia toistuu: tutki mitä Koputus ovelle merkitsi EU:n synnyinseuduilla 40-luvulla, tai mikä oli
itärajan takaisten Siperianjunien ‘rahti’ 1918-1970 … Unto P arvilahti; B erijan Tarhat. Tai Solz
henizhyn, V ankileirien Saaristo.

.



.

Eduskunta tekee maanpetoksen – TAAS
Esa Nyyssösen kirje Eduskunnalle:

Eduskunta valmistelee valtiopetosta: Suomessa valtiopetos on tarkasti määritelty rikos, jossa
valtiosääntöä rikkomalla yritetään kumota tai muuttaa Suomen valtiosääntö taikka muuttaa
valtiojärjestystä. Valtiopetokseen syyllistyy myös se, joka yrittää väkivaltaa käyttämällä tai sillä
uhkailemalla syrjäyttää Tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai
osaksi estää niitä käyttämästä toimivaltaansa. Valtiopetos on törkeä, jos rikoksentekijänä on
Tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen taikka muu valtion ylimpään poliittiseen tai
sotilaalliseen
johtoon kuuluva henkilö. Istuva eduskunta valmistelee viimeisiksi töikseen täydellistä valtiopetosta.
Eduskunta on muuttamassa perustuslakia siten, että EU-jäsenyys kirjataan perustuslakiin ja lisäksi
eduskunnan toimivalta voidaan luovuttaa 2/3 määräenemmistöllä kansainväliselle järjestölle tai
toimielimelle yhden eduskunnan aikana. Edellä mainittu toiminta täyttää valtiopetoksen ja sen
valmistelun tunnusmerkit.
—-
*Keskeinen kysymys kuuluukin m i k s i into tällaiseen avoimeen pokeritalouteen on tullut juuri nyt
niin tarpeelliseksi, jotta pitää perustuslakiamme aiheesta polkea. 16.2.2011. Länsi- Suomi:
“Valtioneuvosto on saanut vähin äänin lävitse maahamme ydinjätedirektiivin. Korostaen
painokkaasti, direktiivillä EI saa rajoittaa jäsenmaiden keskinäistä ydinjätteen vaihtoa. Erityisesti
siltä osin kuin on kyse jäsenmaiden oikeudesta päättää muualla syntyneen ydinjätteen sijoittamista
jäsenmaiden alueille! ERDO- yhteistyönimen alla ei-niin-herkkähipiäiselle maalle raastetaan
mahdollisuus todelliseen loppusijoitusbisnekseen! Ei kai vain. . .?”
* K y l l ä vain! Kyse on siitä miten tunnetusti maailman korruptoiduin poliisivaltio Suomi on jo yli
vuosikymmenin myynyt pitkin Eurooppaa maatamme ydinjätebisneksen päätunkiokseen. Koska
maatamme on ydinrikollisemme jatkuvan moraalittomuuksien toimin määrätietoisesti muutettu
ydindiktaturiaksi. Jossa demokratia on suurimman valtiorikollisjoukkioiden SUPO:n
polisiväkivaltakoneistojen jatkuvan vannonnan kohde. Koska ydinkansanmurhasta e i saisi
maassamme enää kukaan edes hiiskua. Netti, lehdistö TV vaiennetaan keinoja kaihtamatta. Lue
lisää www. punkinfinland .net/forum/viewtopic.php?f=2&t=6170&start=435

.

.

KANSAKUNTIEN TUHO – EU
VALLANKAAPPAUS & Lissabonin
“sopimus”
(END OF NATIONS – EU Takeover & the Lisbon Treaty (Film)
Wise Up Journal 06.03.2008; Yht. 1h 22min



KANSAKUNTIEN TUHO – EU VALLANKAAPPAUS & Lissabonin “sopimus”
(END OF NATIONS – EU Takeover & the Lisbon Treaty (Film)
Wise Up Journal, 06.03.2008, video Yht. 1h 22min
w w w . w i s e u p j o u r n a l . com/?p=173

Videon Suomennos 18Apr09:

.

Videolla haastatellaan mm.:
Jens Peter Bonde MEP Tanska
Kathy Sinnott, MEP, Irlanti
Anthony Coughlan, National Platform EU R&I Sec.
Bertie Aherm, Irlannin Pääministeri

—————————————————————————————————-

.

Jens Peter Bonde, MEP Tanska:
EU maiden Pääministerit ovat allekirjoittaneet jo nk. Lissabonin sopimuksen. Sopimuksen jota he
eivät ole koskaan edes lukeneet. Miksi? Koska tuo 300 sivuinen paperipino ei ole luettavissa:
Itse sopimus on viite ja oikaisukokoelma joka ei ole luettavissa. “Sopimuspino” sisältää vain
viitteitä 3000:n erilaisiin oikeusistuimien ja parlamentin päätöksiin. Sitä voidaan tulkita vain
ottamalla “sopimuksen” sivulta yksi viite ja tutkimalla kyseistä muutospäätöstä tai oikeudenpäätöstä
ja tulkitsemalla sitä. Tätä ei kuitenkaan saa tehdä: EU sääsdös KIELTÄÄ missään EU yhteisössä
kokoamasta täydellistä sopimuspakettia luettavaksi (!?) – ennekuin kaikki 27 jäsenmaata ovat sen
hyväksyneet.
Sarkozyn ohjeistuksen mukaan “sopimuksesta” piti luoda mini-sopimus. Fonttikokoa, välejä
pienennettiin tekstiä lisättiin 8500 sanaa – sivuja on siis 62 vähemmän.

Sopimus julistettiin SALAISEKSI:
Pääministerit sopivat keskenään että TULEVAA “sopimusta” ei aseteta missään referoitavaksi eli
EI JULKISTETA ENNEN ÄÄNESTYSTÄ. Tätä yritettiin Irlannissa, mutta se ei onnistunut.
(Suomen eduskunta lahjottiin tönköksi = kavaltamaan Suomen Perustuslaki näkemättä, kuulematta,
ongelmitta – ja kaikkein vähiten ILMAN LAKISÄÄTEISTÄ KANSANÄÄNESTYSTÄ. Tapahtui
perustuslakirikos = jokainen salaliittoon osallistunut tulee asettaa valtakunnanoikeuden eteen.)

EU Parlamentin Perustuslakikomitea yksimielisesti vaati täysin luettavaa perustulaki kokoelmaa.
Sitä emme saa… pääministerien ohjeistuksen perusteella.

.

Part II Foreign Labor; 7:50



Yhtäkkiä eurooppaan tuodaan Afrikasta 20 milj halpatyövoimaa jolla palkkataso romahduteaan
koko EU:n alueella kymmenesosaan nykyisestä. Tämä romahduttaa koko sosiaalipalvelu sektorin
nykymuodossaan (parhaillaan käynnissä Suomessa Halosen Ahtisaari “visioiden mukaan” kts
kullervokalervonpoika.wordpress.com)
Ref. EU /Laval case 07 Sweden/Latvian construction workers

.

Part III Human Rights; 13:57
Rikoslain tulkinta Suomen Perustuslain mukaan loppuu; korkeimman oikeuden päätös Suomessa on
merkityksetön. Kaikki päätökset tulevat riippumaan EU:n kasvottomien oikeusistuimien päätöksistä.

Jens Peter Bonde MEP Tanska:

Jos esim ex Espanja pyytää ex Suomalaisen pidätystä rikosepäilyn takia, suomen viranomainen voi
ainoastaan kysyä henkilön nimeä. Muuta ei tarvita pidätykseen joka voi kestää vaikka neljä vuotta
ilman oikeudenkäyntiä tai tuomarin kuulemista. Nykyisten lakien mukaan (jotka tuleva EUkkulaki
nollaa) epäiltyä tulee kuulla 24h tunnin sisällä pidätykswestä ja laskea vaapaaksi 24h tuon jälkeen
ellei ole todisteita vangitsemiseen edellyttävästä rikoksesta. Tämä on nykyinen laki ja tulee olemaan
myös Lissabonin sopimuksessa. Tämä on EU oikeusministeriön asetusten mukainen päätös.
Mielestäni tämä on silmänpalvontaa.

.

Jos apua tarvitaan, uskollinen ammattiyhdistys-kerhopäällikkö Obamao auttaa aina mielellään:

Kaikki iheilevat Obamaon saavutuksia yhteisellä marssillamme EUkkulan leireille; Ben
Zysmoscwitch, Urpi u name it...

.

Uskonnonvapaus häviää:



Meillä on laissamme uskonnonvapauspykälä (rule on privacy to our religion). Tämä on
laitonta Lissabonin sopimuksessa. Jopa uskonto kyseenalaistetaan EU perustuslaissa. 18:15

.

Part IV Menestyykö talous todellakin byråkraattisen sanelun
alla?;18:30
Miksi Norja ei liittynyt EU:n? Irlanti liittyi ja sen EU neuvottelijat myivät kalastajat ja niin koko
kalateollisuus tuhoutui – luovuttamalla kalastusoikeus säännöstelyvallan EU byråkraateille.
Norjalaiset näkivät tuon ja halusivat pitää kalansaaliinsa ja öljynsä itsellään, vapaana mielettömän
byråkratian kynsistä…

.

Part V – EU Power structure A-B-C-D-E; 24:15
A. EU Council: toistaiseksi 27 EU maan Pääministerin muodostama johtoelin, (myöhemmin
komissio valitsee henkilöt ja kpl määrän).
- Demokratian irvikuva: Valitsee salaisesti presidentin 5-vuotiskaudeksi. Noin niinku aluksi
Sarkozy “päätti” tehdä (!?) Tony Blairin EU-presidentiksi.
- Totaalityrannia: Kykynee kirjoittamaan oikaisun itsenäisesti mihin EU-direktiivin se itse haluaa,
keneltäkään kysymättä.

B. EU komissio, koostuu EU councilin valitsemista virkamiehistä:
- Ei kuuluu demokratian piiriin, ei valita vaaleissa, EU parlamentilla ei vaikutusmahdollisuutta
- Monopoli antaa lakiehdotuksia: käytännössä lakiehdotuksen ei saa olla vaaleilla valittu
- Lissabonin sopimus tulee poistamaan pienten valtioiden oikeuden omaan komissiojäseneen

C. Council of Ministers:
- Kokoonpano EU valtioiden pääministereistä; (esim Irlannin vaaleissa ministeri sai 12.000 ääntä
työväenpuolueesta – tälläinen “demokratia” hallitsee 500milj EUkkua)
- Puuhastelee 300 salaisessa työryhmässä lakeja ilman vastuuta, ei vastuussa edes EU parlamentille
- Ministerien valta kasvaa ohi kansallisten parlamenttien
- QMV -korruptio (Qualified Majority Voting) =Valitun Enemmistön Äänestysoikeus

D. EU Parlamentti:
- vaaleilla valittu
- vähiten sanavaltaa: voivat tehdä (rajoitetusti) vain lisäehdotuksia … A-B-C:n lakiehdotuksiin.
Senjälkeen ABC byråkraatit päättävät vaaleilla valittujen edustajien ehdottelun hylkäyksestä.

E. Työryhmät:
- 3000 työryhmää joiden jäseniä ei tunneta
- käytännössä 85% EU laeista valmistellaan näissä salaisissa komiteoissa B:n alaisuudessa
- MEPeillä ei ole tietoa tai pääsyvaltaa näihin ryhmiin tai niiden lakivalmisteluihin

Lissabonin perustuslaki jakaa yhä enemmän valtaa EU:lle jokaisessa tapauksessa missä kansallinen
laki joutuu ristiriitaan EU lakien kanssa. Tämä nollaa EU kansojen kuten Suomen Perustuslait –
(valtuuttamalla pääministerin allekirjoittamaan tämän, eduskuntamme kavalsi Suomen Perustuslain.



Pääministeri suorittaa kesällä lopullisen maanpetoksen; sopimus eli EUkkulaki astuu voimaan jos
kaikki 27 EU maata allekirjoittaa sen.)

Periaate on selvä: Valta keskitetään Brysseliin muutamalle isolle valtiolle, äänestäjiltä
byråkraateille. Byråkraatit kokoontuvat salaisissa ryhmissään ja valmistelevat salaiset EUlait ilman
kansan äänestämiä MEPpejä… Jos parlamentista tullut laki havaitaan huonoksi, byråkraatit voivat
sen hyljätä silloin kun sopivaksi näkevät.

.

Part VI Kansakuntien itsenäisyys lopetetaan
.

Hans Eichel, Saksan finanssiministeri:

“Valuuttaliitto hajoaa elleme seuraa Unionia. Tarvitsemme yhtenäisen verojärjestelmän.”

Cristophe Beadouin, EU lakiasiantuntija:
“Ajattele systeemiä jossa itse itsensä valinnut komissio pystyy itse määrittämään valtansa rajat
(demokratian eli kansanvaalien yläpuolella). Mieti vielä: jokainen vallan laajennus askel on
peruuttamaton. Jokainen komission vähitellen säätämä asetus pyyhkii pois nykyisin voimassaolevan
lain. Alattele miksi tämä pelottava prosessi ruhjotaan valtavan propagandan avulla: tämä on
parhaaksesi rauhan nimessä. Tervetuloa EU.
Muutamat Ranskalaisten ja Hollantilaisten symbolit hävitettiin EU perustuslakiehdotuksesta, mutta
pohja on sama”

Lissabonin sopimus määrittää EU byråkraattien lakisäädäntävallan yli 50:lle uudelle alueelle:
Rikosoikeus, poliisi, maahanmuutto, kansanterveys, EU vero/budjetti jne…

EU:sta tulee ensimmäistä kertaa isenäinen valtio joka voi tehdä sopimuksia ulkopuolisten valtojen
kanssa.

Tarvitsemme United States of Europe -armeijan joka pystyy iskemään EU:n ukopuolelle (SS joukot
myös?). Adolf Hitlerillä oli tehokkaasti toimivat komissiot: hän pystyi säätämään uusia lakeja 5
minuutin välein…

Giuliano Amato; EU perustuslakikomitean varapresidentti, Ex. Italian pääministeri:

“Itsenäisyys joka EUn alla häviää, ei siirry kenellekään. Se siirtyy kasvottomalle yhteisölle, YKlle
NATOlle ja EUlle. Uusi yhteisö tulee olemaan kasvoton; sen johtajia ei voida asettaa vastuuseen tai
valita.” La Stampa, 13July2000

.

Part VII, Council of Ministers



Tehokas QMV -korruptio (Qualified Majority Voting)
=Valitun Enemmistön Äänestysoikeus (Council of Ministers)

Tulee perustumaan vallan keskitykseen, valtioden (jotka lakkautetaan) populaatioon. Noiden
valtioiden väestöllä ei ole mitään sanomista mihinkään … Komission itse valitsemilla eri alueilta
tulleilla edustajille tulee kaikki määräysvalta.

Lain läpimeno:
Vaatii 55% “enemmistön” eli 15 valtion (jotka siis katoavat) edustajaa 27:stä tulee äänestää kyllä.
Näiden 15 valtion populaatio tulee olla 65% koko EUkkulasta. Esim. Ranska, UK, Saksa Italia
Puola, Romanian edustajat saavat haluamansa lain läpi (326milj asukkia).

Lain läpimenon estäminen:
Salainen, yksiselitteistä selvitystä ei ole saatavissa. Vähintään neljän valtion (huom. valtiot
hävivävät) tulee äänstää vastaan; oltava 35% populaatiosta eli 176milj asukkia. Käytännössä Saksa
ja Ranska kontrolloivat kaiken: parin muun pikkuvaltion kanssa voivat estää minkä hyvänsä lain
läpimenon.

.

————————————————————————————————————————
-

.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Sananvapaus ei kata pelkästään sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan,
joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa
myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön
osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus,
joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa.

LOPPU
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pelkoa, vapinaa ja hammasten kiristyksen tarvetta. Jollei linkkejä vielä ole deletoitu, varustaudu
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- mediafire.com /Oven Sulkija
- 4shared.com (2017/180 days)

Artikkelisarja sisältää YLI 40 dokumenttia, mm.:
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- syottovasikka/israel-arkeologia
- syottovasikka/sellaista-oli-elm-jeesuksen
- syottovasikka/ne-tulivat-yll
- syottovasikka/rakettisateiden-maat
- syottovasikka/kempilainen-10
- syottovasikka/jenin-jenin-2002-002
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Vaikenemalla alistut pimeyden ruhtinaan avustajaksi,
osallistut salaliittoon kansalaisiasi vastaan...
Ismiensä luoja, Isä Terrori, jalostaa ismejänsä
jatkuvasti vangitakseen sinut PELKOonsa. Terror -
ismi. Tuhoisin keinonsa.

Staying silent you allow rule of darkness, you
become one with the Conspiracy of Silence.
Convenient way to lie to yourself 'this way you can
escape terror'. FEAR = Father Terrors best -ism,
best hoax to enslave everyone ...

http://tinyurl.com/gnpfal9

www.slideshare.net/syottovasikka/vaikenemisen-salaliitto



Neljäs Peto
Elämme pedon vankileireissä odottaen ennustettua ja
pakollista 666-tunnistussirua. Liian kovaa kamaa - ERROR
404 MOT vapinaa siniverisille . Etsi tämä muualta

Hollerith reikäkorttijärjestelmä oli avain kansakuntain
seulomiseen ja ryöstämiseen halki koko 1900-luvun. Nyt tämä
paisunut pahvihampainen peto on verkkonsa kutonut kaikkialle,
seuloo kansakuntia yhä kiihtyvämmällä vauhdilla. Lue ja
tunnista se, löydä sielullesi pelastus!

"seseon sensuroitava!" huudahti Kill Bates...
CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

http://tinyurl.com/gnpfal9

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
 Army Photos.

Tätä et olekaan ennen nähnyt.
SA-kuvadokumentti:
  Sivuosassa Mannerheimin SS-Mercedes!

www.slideshare.net/syottovasikka/helsinki-viipuri-moskova

Evakkotie

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

SA-kuvadokumentti suomen sorretuista joiden
kotikontuja CCCP yhäti miehittää.

www.slideshare.net/syottovasikka/evakkotie



PyrΔmid PlΔgue
Pyongjang, Pohjois-Korea. Ennen näkemättömiä kuvia
jesuiittain orjalasta. Vasemmalla maailman suurin ja
pisimpään rakenteilla oleva keskeneräinen hotelli -
Ryonguong.

www.slideshare.net/syottovasikka/pyramid-pla

Sellaista oli elämä Jeesuksen
aikaan
Rooman juonet ovat aina pyörittäneet laumojaan
maapallon ympäri: miten kirjoitukset väärennettiin
ohjaamaan jopa suomilaisten kultahampaat Paavikeisarin
laariin - vuosisadasta toiseen.

www.slideshare.net/syottovasikka/sellaista-oli-elm-jeesuksen



Sensuroitu Fibromyalgia

Pharmakeia = Noituus: Tätä ei
kansanmurhaaja lääketiede halua sinun tietävän,
olethan kidutettuna sille rahasampo. Tuhat
artikkelileikettä lähdetioitoineen lääketehtaiden
alati paisuvista huijauksista: KAVAHDA
NOITIEN myrkkyjä ja OPI PYSYMÄÄN
HENGISSÄ.

www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-
fibromyalgia



Tähtitarhain Tuolla Puolla
Kuinka Hän kaikkeuden loi, pelastuksen
ihmisille soi: Pedon pelon ja terrorin vastakohta
on Toivo. ...ketään Hän pakota ei, pelastuskin
lahjoitetaan vain vain jos tahtoo vastaanottaa
rakkauden Totuuteen.

www.slideshare.net/syottovasikka/thtitarhain-tuolla-
puolla-05

Surmattuna Summa Mutikassa

Minkä pyhiinvaelluskultin patsas löytyy keskeltä
Karjalaa? Miksi siniverinen Siemens - ja prinssi kustaa
ja muut EU pikkurapparit kävivät Summan soilla
pyhiinvaelluksella alkaen 1941?

www.slideshare.net/syottovasikka/saint-summa-02-
29709981

Joulun Evankeliumi:
- pahan sanoma

- Pelastuksen viesti

Kuinka maailma joutui alati kasvavan
ahneuden verottamaksi - - Pelastustamme
viedä se ei voi

Phyrgia - miten sen heraldiikka paljastaa
eukkuRooman juonet kaikkialla maailmassa
alkaen jesuiitta Leninistä Moskovan torilla?

www.slideshare.net/syottovasikka/hyvn-ja-
pahan-evankeliumi



Berijan Tarhat

Unto Parvilahti : ... niin harvinainen kirja ettei ols  ISBN numeroa!
However, English translation did exist in 1980's ... see more

Poliisi potkaisi oven sisään ja niin Unto Parvilahti kaapattiin
yöllä CCCP vankiloihin. Karjala.
Lisättynä ennennäkemättömin SA-kuvin. Kuvien laatu
parannettu...

www.slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat

Haagin Kenguruoikeus - Milosevic

Kaikki petoksessa mukana kaksin käsin: tässä parhaimmalta
näyttävä Time-lehden huijaus nälkiintyneistä 'vangeista'.

Kun joka ikinen ritarien huijauskulissi romahtaa naurunremakkaan
kenguruoikeuden pelleilyssä, Milosevic piti myrkyttää... käykö
Aarniometsissä samalla tavoin?

www.slideshare.net/syottovasikka/haagin-kenguruoikeus-
milosevic



Nuclear 'uprating'
Process
NRC meeting 512 excerpts reveal how
clueless NPP management is. Loose
parts floating in the reactor, who cares?
How ol shaky, long past last date reactors
are being trimmed to double power with
excess volatile plutonium.
NRC 512th Meeting – Public discussion
archive revealed with illustrations. -
taustat Fukushimalle - suomennettuna.
Text from: NRC Nuclear Regulatory

Commission http://www.nrc.gov/

www.slideshare.net/syottovasikka/nrc-meeting-512

NRC Kokouspöytäkirja  512

–  Plutoniumtehtaiden viritellyt reaktorit
Suomeksi: www.slideshare.net/syottovasikka/nrc-512-kokouspytkirja-02

Uutisia terror -ismin peilisaleista 9/11

Kuinka jesuiittain julistama sota ismiä vastaan kuristi kansat
kavallusotteeseensa, murskasi orjainsa vähäisimmätkin oikeudet:
YLEN aivopiestyille ei mahdollisuutta anneta vieläkään...

www.slideshare.net/syottovasikka/isa-terrorin-teot-uutiset-
2001



Radioaktiivisuus

K.Fajans 1927

Kadonneen kirjan uudistettu painos.
Tyypilliseen tapaan kirjastoista
salatuhotun opuksen alkuperäinen
uudistettu painos; ydintekniikan
perustiedot on haluttu tälläkin tavoin
salata.Tämä kirja on äärimmäisen
harvinainen eikä sitä ole mistään
saatavissa. Mahdollisesti vain kaksi
suomenkielistä kappaletta on säilynyt
ydinrovioista... Nyt edessäsi on uunituore
historian romukopasta nostettu ja
kiillotettu kopio. (Engl kielinen versio

löytynee jostain kirjastosta jopa on-line)

Fysiikan ohjelmoidut bessewerwisserit hymähtävät ydinfyysikko Tri K Fajansin wanhalle kirjalle -
elleivät halua nähdä kuinka alkuainetaulukko väärennettiin Plutonium keittoloiden alttareille
(Kanavasäteily - sitähän ei ole ... varsinainen ydinmafian pilkkakuoro!).
Uuteen kuosiin tämän yhä ajankohtaisemman Arton kirjan kokosi ja toimitti sinullekin Ydintieto-
Yhdistys 12/2011. Sisältö ja formaatti pyrkii seuraamaan alkuperäistä. YY:n tarkoitus on lisätä
nykyisen höyrykauden ydintekniikan tietoutta kaikille ydinmaailman nenästä vedetyille, erityisesti
Suomen Miehille ja kaikille kansoille - jotka ydinpimiön tahalliset ja mielettömät säteilyaltistukset
saavat.

Tutustu 'Fukushiman Taustat' ja 'Chernobyl Raporttivuoto' -dokumenttiin.

Kirpputorien ja kirjastojen kirjastot ovat aktiivisen tuho-operaation kynsissä: alkuperäinen
tieto hävitetään keisarimme ohjaamien vähä älyjen toimesta - maapallo kuumenee satujensa tieltä.
Codex alimentarius saa salaisesti edistää väestönvähennystä koska kaikki uskovat Keisarin
vaatteisiin - oikeata tieto ei enää saa mistään. CO2 verotusvälineenä tuntuu niin jesuiittain
sosiaalisen oikeuden ihanuudelta: Lapsemme eivät enää tiedä että hiilidioksidi on elinehto - koska
et löydä enää perustietoja mistään!

www.slideshare.net/syottovasikka/fajans-rradioaktiivisuus



Ydinvoima - säteilyttäjäsi

Vasemmalla kuvassa eräs vuoden 1955 ydinräjäytyksistä, tällä kertaa
Kiina: Nk. 'kokeiden' eli säteilytysräjäytyksien yhteismäärä on jo 12.000
– ja jatkuu. (2700 atmospheric nuclear blasts)

www.slideshare.net/syottovasikka/ydin-voiman-murhaava-totuus

Suomi - Orwellin

Valtakunta
Suomi - ritarisyöpäläisten maa.
Rooman insestiklaanin sisältäpäin
kavaltamana...
...paavin poliisiborreolooshin anarkian
alle alistettuna.

Liian kovaa kamaa - ERROR 404 MOT vapinaa siniverisille . Etsi muualta:
http://tinyurl.com/gnpfal9

CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta

Sky Sky Sky – Cry Cry Cry
Tuulipussitieteen petokset avattuna: maapallo kuumenee -
kavallusten sarja näkyvissä. Chemtrail ilmastomyrkytys -
arkipäiväisen salaista.

Mitä nämä ovat? ...vasemmalla kuvia Helsingin yllä 2014.

Jotkut lähteet sanovat että 90% säätilasta, säästä ja myrskyistä on
tehtailtu.

www.slideshare.net/syottovasikka/saatila-mani-pulaatiot



Rakettisateiden Maat
Paavimedian peiton alta paljastuva näkymä polttaa hesarin
valheet, kaataa YLEn oksennukset ministeriöitten
akkunoista sisään: rahvas laulaa vaan ei tiedä kenelle...

Israelin rahvas, kymmenien tuhansien EUn maksamain rakettien
savuava kohde. Kaikki rooman pappisritaritkin rikastuvat kun
rahvas kärsii jesuiitta molotovin rauhankoktaileja siemaillen.

www.slideshare.net/syottovasikka/rakettisateiden-maat

Jesuiitta Albert0 R i v e r a n
elämänkerta
Lue kuinka Lutterkirkko kumartaa Rooman Osirista, on
salaa myynyt sielusi Vatikaaniin: juridisesti sinä olet nyt
Rooman omistuksessa!
(Kuvassa Soininkin Roomalaiskatolisten noitakoe: Myllynkivi
pikkupojan kaulaan ja jokeen: jos kelluu, on noita, jos hukkuu, ei
ollut noita...)

www.slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289

Obama, kuka olet?
Ensimmäinen 'mies' joka ansaitsi Nobel-
palkinnon ikenillään.
Mitä kaikkea tämän mustan Kenialaimuslimi
narkkarin taustalta löytyykään...

www.slideshare.net/syottovasikka/obummer-
obamao-kuka-olet



Ne Tulivat Yöllä
...kuin pimeyden ruhtinaat.

ISRAEL: Mikään ei ole muuttunut. Rooma ryöstää
ja tuhoaa rahvasta jatkuvasti peräpohjolaa myöden
hesarien valheilla, kansa ei tajua. Lue Israelin
nykypäivästä ...

www.slideshare.net/syottovasikka/ne-tulivat-yll

Kempiläinen
Katolisen Jesuiitta Tuomas Hamerkenin
salakavala oppikirja 1400-luvulta jolla
pohjolan pedofiilitkin kasvatetaan; katsaus
kaameaan antiin.
Tätä antia ammentaa myös vastakeksitty
'parempi' kirkkokunta Daagonin
kalanpäähattupiispoineen. VARO!

www.slideshare.net/syottovasikka/kempilainen-10

Tämäkö Oli Elämäsi

Kullekin ihmiselle on rajallinen aikansa. Kuinka sen käytät,
mitä odotat että eräänä päivänä tapahtuu kun sielusi vaaditaan
sinulta pois?

Sateenkaarihuijarit paljastuvat!

Chick.com sarjakuvasuomennos.

www.slideshare.net/syottovasikka/tamako-oli-elamasi



PAHAN PIETARIN BASILLI
Vatikaanin salat julki: Pietarin 'kirkko'

Kultahammaslastissa oleva oksettava porttokirkko. IHS =
Isis Horus Seth paljastus. ISIs ?! Sanoinko ISIS...

L' Asino kirjoitti v.1903: "EURooman keisaripaavi
takavarikoi, märehtii, nielee ... sitten se on nälkäisempi kuin
koskaan aiemmin..."

"Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat
juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet
hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen
hekumansa runsaudesta." Ilm.17.

www.slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli

.

Paavin Salaseurat, Ritarit ja
Vapaamuurarit

GADinpalvojain G-kirous:

"Jos näet köyhää sorrettavan sekä oikeutta ja
vanhurskautta poljettavan maakunnassa, niin

älä sitä asiaa ihmettele; sillä ylhäistä
vartioitsee vielä ylhäisempi, ja sitäkin

ylhäisemmät heitä molempia."

..."te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte
minun pyhän vuoreni, jotka valmistatte

Gadille pöydän..." Jes.65

www.slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-
muurarien-kahleista



Vapaamuurari, Ei-toivottu Vieras

Vapaamuurarit värväävät erityisesti seurakuntien
keskeltä. Liekö suomess yhtään yhteisöä joka heitä hyljeksisi?
Tuskin. Sensijaan veljeys, ykseyskoulutus ja rooman ylistys lienee
täällä edellytys puhujanpönttöön päästäksesi.
Lue miten Larry kutsuttiin kerhoon.

www.slideshare.net/syottovasikka/larryn-kutsu-muurariksi-05

Kansa joka ei ole kansa
Palestina -sadun kehitti Rooman keisaripaavi
ennen ajanlaskumme alkua alistaakseen
juutalaiset...

"Jos olet varma Palestiinan valtiosta, kansasta, sen
historiasta, kulttuurista, kielestä yms., kykenet
varmaan vastaamaan muutamaan kysymykseen: 1. –
Kuka sen perusti, milloin? 2. – Mitkä olivat sen rajat?
3. – mikä oli sen..."

www.slideshare.net/syottovasikka/kansa-joka-ei-
ole-kansa-3-29363280

Jenin Jenin: Globaali aivopesukone
hävisi mediasodan

Paljastaa äitikirkon vasemmisto-oikeistosatu koneiston,
sille alistettuna olevan Ev Lut Kirkon osallisuuden mediansa
propagandaan ja messamurha lavastuksiin. ... Miinoitettu
Jenin 2002: Noobelsankari terroristiritari Arafatin ryöstämä
‘leiri’: …kadut langoitettu pommeilla, täynnä ihmisiä, miinoja,
mummoja, invalideja pyörätuoleineen, lapsia
pommikasseineen. Sen islamin kunniamurhaajajoukko valitsi
taistelupaikakseen…

www.slideshare.net/syottovasikka/jenin-jenin-2002-002



Lue kaikki Israel
Uutisdokumentit

(4kpl) - 2011 / 2012a / 2012b / 2013

KIELLETYT UUTISET: YLEn aivopesun
kääntävät mullistavat uutisklipsit avaavat täysin
uudet näkymät Israeliin

Israel uutiset:

1. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-2011

2. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-1-2012-00082

3. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-2012-2of2-019

4. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-2013-uutiset-1-105

Israelin Arkeologia
Katsaus Paavin huijaushuvipuistoista todellisiin
Arkeologian helmiin.

islamin moskeijan minareetti muuttuu tarvittaessa
Daavidin torniksi, linnat junarata action parkiksi...
Elikkäs Sana "älä usko tätä katolista tehtailua,
koettele kaikki, pidä vain se mikä on hyvä ja karta
pahaa" on tässäkin paikallaan...

www.slideshare.net/syottovasikka/israel-
arkeologia



Öljy, Luonnontuote

Elämän Edellytys, ÖLJY. Tiesitkö että Maan
Öljyvarannot riittävät tuhansiksi vuosiksi eteenpäin?Maapallo ei
lämpenekään, meret eivät peitä palloamme ...
Pelastaudu hesarin höyryistä ja tutustu faktoihin.............

www.slideshare.net/syottovasikka/oljy-luonnontuote-6-2012-018

Chernobyl Raporttivuoto

Kuinka mahdoton tapahtui ja suomi
salasäteilytettiin 100.000 vuodeksi ... kuinka SINÄ
olet palapelin palanen jättimäisessä ihmiskunnan
råttakokeessa. Tietojasi varastoidaan, seulotaan,
kytätään -  kuinka syöpäsi tulee, kehittyy - mutta
sinulle ei kerrota.

www.slideshare.net/syottovasikka/chernobyl-
raporttivuoto

Fukushiman Taustat.

Miten Olkiluodon
Plutoniumtehtaasta vuotaa seinien
läpi suorana säteilynä 3x
'Chernobyliä' vuodessa...

Miksi NILU, Norjan super simulointikeskus suljettiin kun se alkoi
näyttää rahvaalle kokomaapallosen saastumisen? Vasemmalla
NILUn tuottama rahvaan kaunis versio - oikealla todellinen
ilmakehän 100% cesium saastutus 2011

www.slideshare.net/syottovasikka/fukushiman-taustat-historia-2016



Alla ylläoleva  litania käännettynä Englanniksi.

titles IN ENGLISH:
IN ENGLISH: most documents contain English translations; see the doc list repeated in
English below ...

Most over 40 documents contain English excerpts, some wholly translated.

Also available at:
- scribd.com/syottovasikka
- erilainen.wordpress.com

Below short peek into contents; most documents have English translations inside.

No linkys; you have to type all linkys into your browser... or goto get em at erilainen.wordpress.com:



Peter's Pill Grimace
Vatican dirty secrets revealed. IHS = Isis Horus Seth ... Roots of
ISIS and Catholic terror ism.

"For by the wine of the wrath of her fornication all the nations are
fallen; and the kings of the earth committed fornication with her, and
the merchants of the earth waxed rich by the power of her
wantonness"

www.slideshare.net/syottovasikka/vatican-pill-grimace-of-petros

Jesuit Alberto R i v e r a's life
How Lutheran Church bows under Roman Osiris, has
secretly sold its slaves under Vatican Jesuit terror -ism.

Catholic witch hunt test seen at left: Ten million ppl were
tortured under its (still continuing) inquisitions each century...
Catholic incest ministry: Boy with attached millstone, thrown
into water. If he float, he is a witch. If he drowns, he was not a
witch (or maybe just ? witness)

www.slideshare.net/syottovasikka/albert0-enlish-008

Manmade Nuclear Holocaust
Plutonium Factories a.k.a. Nuclear Powerplants are
irradiating every living creature on earth.

Based on AlgoRealism of melting ice & rising seas:
Coastline of west Finland has risen 100km during last
500 years, people are being taxed from as they gain
more land on the coast... plus other astonishing
treasonous MSM hoaxes

www.slideshare.net/syottovasikka/nuclear-holocaust



Nuclear 'uprating'
Process
NRC meeting 512 excerpts reveal how
clueless NPP management is. Loose
parts floating in the reactor, who cares?
How ol shaky, long past last date reactors
are being trimmed to double power with
excess volatile plutonium.
NRC 512th Meeting – Public discussion
archive revealed with illustrations. Text
from: NRC Nuclear Regulatory
Commission http://www.nrc.gov/

www.slideshare.net/syottovasikka/nrc-meeting-512

News of the papal terror -ism 9/11

How the jesuital WAR AGAINST ISM took nations on a holy
ride; robberies to be continued beyond tomorrow.

(Finnish; english resource linkys)

www.slideshare.net/syottovasikka/isa-terrorin-teot-uutiset-2001



Fourth Beast
Neljäs Peto: we live the promised time of being
microchipped with beastly 666. Nobody will be able to buy
or sell without this cursed number: those who take it,
scriptures promise hell...

Hollerith Punch Card system has been around 150 years, the
Beast heart key to global robbery, mass murders...

(Mostly in Finnish, hello there, this extraodinary document
waits resources to translation)

CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-
peto

http://tinyurl.com/gnpfal9

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
Army Photos.

Never before seen Cars, and then some... Finnish field marshal jesuit
Mannerheim's SS-mercedes etc.

www.slideshare.net/syottovasikka/helsinki-viipuri-moskova

Evakkotie (=Evacuee route)

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

The photo documentary of the oppressed. See SA-army
edited photos, finn txt.

www.slideshare.net/syottovasikka/evakkotie



PyrΔmid PlΔgue
Unbelievable never before seen revelations from
Pyongjang, North Korea. At left, world's largest hotel,
Ryonguong. Has been built 25 years and never finished...
N.Korea founder was fmr CCCP-general, jesuit like
Mannerheim. Must Read!

www.slideshare.net/syottovasikka/pyramid-pla

Life in time of Jeschua Maschia
How osiris has played his tricks throughout centuries:
Scriptures will reveal the Roman Beast, thus it has to keep
on fighting as promised.

"The dragon waxed wroth and went to make war with the
seed that keep the commandments of God, and hold the
testimony of Jesus" Rev.12

www.slideshare.net/syottovasikka/sellaista-oli-elm-jeesuksen

Censored Fibromyalgy
Pharmakeia = Witchcraft in Greek: The papal
pharma industry is geared for the beastly
depulation program.

www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-
fibromyalgia



Beyond Time
How we came to be here....

(in Finnish, hello there, waiting for resources)
www.slideshare.net/syottovasikka/thtitarhain-tuolla-

puolla-05

Summary Killing Fields; Karelia

Pyramid pilgrimage - aka finnish Winter &
Continuation war 1939-1944 in never before seen army
documentary photos of this papal robbery continuation.

www.slideshare.net/syottovasikka/saint-summa-02-
29709981

Gospel of x-Mass:
- Murder, robbery through ages

- Miracle being saved

Phyrgia - how IHS-phyrgian heraldic
will reveal EU Rome Beast from its jesuit
Lenin from Mosscow Red square to
noBama?

www.slideshare.net/syottovasikka/hyvn-ja-
pahan-evankeliumi



Beria's Gardens

Berian Tarhat; Unto Parvilahti : ... so rare book that no  ISBN number!
However, English translation did exist in 1980's ... see more

Red glopapal po-lice lodge kicked his door in - it was 1946 in
Finland. How Unto Parvilahti was hijacked into CCCP gulag.
Karelia.
Never before seen Finn army SA-photos.

www.slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat

Hague Kangaroo Court - Milosevic

Time-magazine, one of the papal beastly MSM machines here caught
in its typical, continuing std forgeries.

www.slideshare.net/syottovasikka/haagin-kenguruoikeus-
milosevic



Nuclear - rest assured, youre irradieted
Finnish version of the 'Manmade Nuclear Holocaust'

www.slideshare.net/syottovasikka/ydin-voiman-murhaava-totuus

Suomi Finland -

              Orwellian Nation

Finland - like any country in papal
realm, is thoroughly eaten by the
papal worm masonry knightly clans.

www.slideshare.net/syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta

Sky Sky Sky – Cry Cry Cry
Weather Satellite pics; collection of anomalies over
Scandinavia. …Satellite Weather Radar Anomalies over Scandinavia;
collection of clips. Chemtrails etc

www.slideshare.net/syottovasikka/saatila-mani-pulaatiot



30.000 EU rockets to israel
Facts Hidden uder MSM

www.slideshare.net/syottovasikka/rakettisateiden-maat

Jesuit Alberto R i v e r a n life
Finnish Version

www.slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289

Obummer, Who are u?

First 'man' to earn nobel prize for oversize
gums. See through the papal pallywood
theatrics behind this hoax.

www.slideshare.net/syottovasikka/obummer-
obamao-kuka-olet



They Came Through the Night
...like black knights.

ISRAEL: How Rome machinations continue behind
the old fairy tale of 'palestine' ...

www.slideshare.net/syottovasikka/ne-tulivat-yll

Kempiläinen
Catholy jesuit monk Tuomas Hamerken books is

used by the Lutheran incest crowd.

www.slideshare.net/syottovasikka/kempilainen-10

This Was u Life?

Rainbow Crowd revealed!

Chick.com cartoons

www.slideshare.net/syottovasikka/tamako-oli-elamasi



PAHAN PIETARIN BASILLI
Peters Pill Grimace In Finnish. CHECK OUT!

 IHS = Isis Horus Seth revelation. ISIs ?! did I say ISIS...

"...with whom the kings of the earth committed fornication,
and they that dwell in the earth were made drunken with the
wine of her fornication. And he carried me away in the Spirit
into a [satanic spiritual]wilderness: and I saw a woman
sitting upon a scarlet-colored beast, full of names of
blasphemy, having seven heads and ten horns.  And the
woman was arrayed in purple and scarlet, and decked with
gold and precious stone and pearls, having in her hand a
golden cup full of abominations, even the unclean things of
her fornication,
and upon her forehead a name written, MYSTERY,
BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF THE
HARLOTS AND OF THE ABOMINATIONS OF THE
EARTH. "

www.slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli

.

Papal Knights, Masonry
Kabbala G-worshippers Curse:

..."But ye are they that forsake the LORD, that
forget my holy mountain, that prepare a table

for GAD, and that furnish the drink offering
unto that FATIMA. " Isa.65

Fatima: Catholy Monastery in Portugal, place
where islam was inveted by Rome...

www.slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-
muurarien-kahleista



Mason, Unwanted Guest

chick.com cartoons.

www.slideshare.net/syottovasikka/larryn-kutsu-
muurariksi-05

Nation that isnt.
Palestina -saga, the name invented by Roman
Osiris Ceasar-Pope.

www.slideshare.net/syottovasikka/kansa-joka-
ei-

ole-kansa-3-29363280

Jenin Jenin News 2002:

How GlobalMSM lost its propaganda war

www.slideshare.net/syottovasikka/jenin-jenin-2002-002



Israel News [shh]

Forbidden News which MSM keeps hiding.

(Finnish; english with resource linkys)

Israel uutiset:

1. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-2011

2. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-1-2012-00082

3. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-2012-2of2-
019

4. www.slideshare.net/syottovasikka/israel-2013-uutiset-1-105

Israel Archeology
Check what kind minarets this machinery sells as
Davisds citadel...

New Archeological gems.

www.slideshare.net/syottovasikka/israel-
arkeologia



OIL. Natural resource from Nature

All life would vanish without oil. Reserves last
thousands of years...

www.slideshare.net/syottovasikka/oljy-luonnontuote-6-2012-018

Chernobyl Report Leak

What happened - how youre irradiated today.
How an individual is tracked and compiled into
'interesting scientific database' - never told how big a
dosage you were deliberately delivered...

www.slideshare.net/syottovasikka/chernobyl-
raporttivuoto

Fukushima Facts.

Collection of original news just
after it happened.

www.slideshare.net/syottovasikka/fukushiman-taustat-historia-2016



Following documents fully translated:

- syottovasikka/vatican-pill-grimace-of-petros
- syottovasikka/albert0-enlish-008
- syottovasikka/nrc-meeting-512
- syottovasikka/nuclear-holocaust

(Psst: Resources needed in translation)

When necessary, Download all newest copies from www.mediafire.com :
http://tinyurl.com/gnpfal9

Some versions available (updates blocked) - after you create a free account :
www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka

Wordpress.com, mostly older versions :
www.erilainen.wordpress.com

shh...
One of the fmr, now deleted sites:

www.docslide.net/documents/neljas-peto.html - alas,

This webpage is not available
www.docslide.net/documents/helsinki-viipuri-moskova.html ... all DELETED

PS. Docslide is a je suits GOOG le spy agency

mediafire.com ... pitkä dokumenttiluettelo/suoraosoite:

https://www.mediafire.com/folder/u9xa5k9d0z9rxst,5nxo1esn2khyg3x,ekb3mj51vdxkb02,yanjsyep
lqsylsy,1mxb83qkh26r84a,bp6x5j1aeehpn7w,1d14gby121666ss,11a6f95l2hcvg55,rb92de8o3l0a1v
9,9hcv9ndp3gt2nun,b8cxpc934ndx04h,jtsqij1llbvobm3,52cwcb7x7lbc51f,zvqi68b9ln9dakj,ocn3fes
fc5pzmfw,4ozfw4uum5zfpfw,8nbmwffoz2bcpl5,0ewebs1582xwbmj,us2as1sjdr42edi,l1kidb9uje81
27n,na4ohlh05o04e4l,esgtveghzeu6my4,bgx14fa331kjplg,ktjloymb5kj2b1d,t7meqz2t23447rm,7bh
9zsqbo5n7hd8,38zzfdvv2ok8eo1,w6gn8zh9jknocx3,b5bzl55nagfojb2,f08m6kedkf051cf,6pb3z5fzqj
gzif9,h4ipr4sv1h3ot2f,72sz47da7zu48t0,u449ibhns3un8di,99xsx8go6odra11,1a6qi847a69qbeh,on7
3y8broakh76z,9131ktazygjocdw,mutgzrm82m33zmf,d9d42d6mbaff5t2,8a05e1uvs1fpf7j,l8w3ocj99
a2048d,4we3n8bup9rworf,cft45h6elwlmcny,eztcvzrtrun4j3z/shared


