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Tarkkaamon Pomon Pomo

Niin edesmenneen SF-urkkiFinladian kuin EU-Suomen Facistinen kontrolli
pysyy/pysyi yllä vain täyssensuurilla. Jos kansa tietäisi mitä johdon kaapannut mafia
puuhastelee, se raivostuisi. Sitä pimeän työn tekijät aina pelkäävät... ja siksi niitä pitää
raivonsekaisella järjettömällä sokeudella tarkkailla vakoilla ja sensuroida - salaa piilosta
käsin.

Kun nettiä ei ollut, kaikki oli helppoa: yhtään 'poikkitieteellistä' virallisen totuuden
vastaista kirjoitusta ei yleisönosastoon päästetty, kaikki toimittajat valansa ohi suomen
lakien vannoneita vapaa muu rareita...

.

.

Nyt sama 100% täyssensuuri tehdään
keskustelupalstoilla seuraavasti:
1.a. -tason sensuuri on pelkkä automaatti esisensuuri ... perustuu [salainen] kiellettyjen
sanojen varastoon. Jos haluat välttää sensuurin - Vi€st1s1 tul€€ k1rj0it@@ suvait set@ -
kielellä...

1.b. -tason sensuurissa teksi julkaistaan 'hyväksynnän' jälkeen. Sen tekee
keskustelupalstan luotto-jessuitta, kettutyttö tms vasuri joka lukee tekstisi. Tuskin
ymmärtää lukemaansa, mutta aina tietää paremmin ja osaa deletoinnin... joskus jopa
muokkaa tekstejä/otsikoita kääntääkseen asian ympäri. Onneksi ei ymmärrä ironiaa:)

2. -tason sensuuri perustuu Ilmoita asiaton viesti Ilmoita asiaton viesti -palstakomukkain
ilmiantoihin. Nykyisin on vallalla CCCP-kielenkäyttö: ILMIANNA.

3. -tason sensuuri on ryy piskelevä administraattori k€ttutyttö - töissä siellätäällä vain
sillointällöin, arkisin.

4. -tason sensuurissa ip-osoitteesi suljetaan



5. -tason sensuurissa hauska guest apo hakee yöllä koneesi pois poikkeen (esim.
wincapitan perustaja, Nordean alustalla ja valvonnassa toimineen tyypin ovi potkaistiin
sisään - vietti 3kk pimeässä kopissa, vuosi ilman syytettä jne)

6. -tason sensuurissa mietitkin mihin pissiä - tuolla guest apon pimeässä kopissa - tässä
tänään Ydinvoiman vastustajan hätähuuto hullujenhuoneelta: www.
sirhenriristi .puheenvuoro .uusisuomi.fi/71444-sossutadin-hatapieru-kloonien-hyokkays-
pitkaniemi-horror-story

Tässä siis vain 1/100.000 vallan anastaneen mafian lautakasasäätiöiden
m@mumanipuloinnista. Siinä ei puhuta vielä mitään siitä kuinka sinut tunnistetaan ip
osoitteellasi, jokainen klikkauksesi talletetaan ja analysoidaan - tulokset viedään omaan
kortistosi profiiliin 'myöhempää käyttöä' varten. Et voi uskoa sitä tietomäärää joka sinusta
on jo talletettu eri tahoille.

Ylläolevassa ei ole raapaistu sitä koko Suomen kattavaa netti/puhelinseuranta yms tai
kamerajärjestelmää jossa sinut ja autosi läpivalaistaan ja seurataan, talletetaan '100 vuotta' -
minne ikinä kuljetkin. (Vrt kuva 'mainostraulustaan' ja efekteistä alempana) Tämänkin
mafiosomme ovat tehneet salaa ja laittomasti. Kysynkin, aiotko mitään tekemättä katsella
kun kaikki vapautesi varastetaan?

.

Kansikuva: Vadstenan historiaan pikkuinen irrallinen pätkä ... "Jesuuiitta Johannes
Jussoila lähetettiin syrjään Tukholmasta  Vadstenan birgittalaisluostarin konfessoriksi ja
Vadstenan koulun opettajaksi. Tässä tehtävässä hän toimi 1585 - 1586. Vadstenasta
Jussoila palasi Sigismundin hoviin ja seurasi häntä Puolaan 1587, kun Sigismund oli
valittu kuninkaaksi."

Tutkipa tämän jutun luettuasi tuo Vadstenan heraldiikan kruunun huippu. Mitä löydät?



Sensuuri on tietenkin 'aina' ollut, tulee olemaan - sehän on ainoa ritarisortovallan tae.
Näin vatikaanin 'isänmaallisen' ryöstö-operaation aikana 1940-luvun Suomessa:

Virkailijan tuleekin osata hymyillä koneellisesti 'sota' -salaisuuksille: kauniita nuo rebekkain
maltaristi-pinnit; liekö tämäkin nk. perintökaluvirkamerkki?

Alla käynnissä toimiston juottokoulutus: mahtuneeko tämä sinutkin ruodussa pitävä pikku-
porukka enää messuhalliinkaan? Onneksi isän Intel-inside pitää koossa valtavan sirkka-laumansa:
'valtuudet' kotisi vakoiluelektroniikalle taikoi isä insesti julistamalla sotatilan - ismiä vastaan...



Terror -ismi 'sotatila' ei pysyisikään pystyssä ilman uskollisia hölmöjä. Jonkun on luettava
automaation seulomat viharikoksiksi (salaa) luokitellut viestit ja vahtia koti-elektroniikkasikin
sisältämiä kymmeniä valvontalaitteita. Sinäkin kuulut nyt  (salaa) viharikos-seurattaviin klikattuasi
tätä blogisivua: totuus = maankavaltajillemme se on viharikos.

(onneksi?) Rebekkain psyyke ei kestä ritarikoneistonsa rattaana:



Veli Hyvä 2012...

"Vihreä Lanka teki kyselyn: Hyvä veli -järjestelmään uskotaan laajasti: Valtuutettujen
mielestä hyvä veli -verkostot vaikuttavat kuntien päätöksentekoon. Yli tuhannesta
valtuutetusta 36 prosenttia uskoi salaisten ja epäterveiden verkostojen vaikuttavan
kunnassa tehtäviin päätöksiin. Keskustalta ja RKP:ltä tuli vähän vastauksia suhteessa
valtuutettujen määrään.

Kun vastaukset painotettiin vastaamaan kunnanvaltuustojen paikkajakoja, hyvä veli -
suhteiden vaikutukseen uskoi 31 prosenttia. Eniten salaisten verkostojen valtaan uskoivat
perussuomalaiset, sitoutumattomat ja vihreät." Julkaistu IS: 19.10.2012 6:41 , STT

Asiantuntijalausunto: Valtuutetuista 9/10 kuuluu kerhoon, yksi jätetty ulos. 'Puolue' -sana
on tässäkin herkkusienten ohjelmointikoodi.

Tässä aluksi käymme lävitse em. 'uskomuksen' taustoja - joita eräs britti kutsuu nimellä
ultramontane ... 'alppien tuonpuoleinen'



Kun susireservaattimme kunkku kieltäytyy kertomasta minne kavallettu valtionkassa hävisi,
hänellä on siihen Maximus Pontifexin siunaus - rahvas tyytyköön siihen. Kuvassa EU-valtioiden
perustuslakikavallus: sensuuri ei enää olekaan edes nk. kiusallinen kysymys...

Kuvassa USAn virallisesti sensorin ja kardinaalin 'hyväksytty' kirjallisuus -leima: Vati kaanin
EU valtiossa jokainen kirjallinen teos toimitetaan ensin sensuurille; hän käskee karsia 'sopimattomat'
faktat pois. Kun teos on hänelle mieleinen, se saan NIHIL OBSTAT -leiman: Ei Estettä Julkaisulle.
Senjälkeen teos toimitetaan Kardinaalin hyväksyntään. Jos kardinaali hyväksyy sen, teos saa
IMPRIMATUR -leiman. Se tarkoittaa printtivalmista ja/tai 'kypsää, valmista'.

Katollinen saattaa menettää henkensä jos häneltä tavataan jotain muuta kuin
maailmankeisarin hyväksymää kirjallisuutta. Herkkusienet on varjeltava kaikelta tiedolta - se
romahduttaisi okkultistisen EU-direktiivityrannian. Koko EU hovi onkin uskollisia katollisia,
salariitein 'valittua' presidenttiäsi myöten. (Kukas hän olikaan...) Vuoden 1995 luterilaiskirkon
Porvoon Sopimus -kavalluksen jälkeen mitään muita ei enää olekaan kuin paawin kirkkorahvasta.

Hauska nyanssina on pidettävä myös jonkun lähteen mukaan American Standard Version
raamatussa oleva Maximus Pontifexin hyväksyntäleima: se raamattu täyttää siis kaikki osiriksen
menoissa vaadittavan 'pyhyyden' (vrt. blogisivuni "Kempiläinen")



Poika luki kirjaa, kirjasta puuttui leima? Laitapa 'tarkastajien' merkit mieleen. Palkeet puhkuvat,
hiilet hehkuvat. IHS-kotigrillin kääntörauta lienee mekasnismiltaan kuitenkin taiteilijan oma...

.



'Taideteokset' L0y0la-juhlilla 2012: Espanjan Nihilistien EU tarkastus menossa?

.

Huppupäät tänään; Espanjan M a l t a n Ristin Ritareita 5.4.2012



Lapazet kädessä: La Paz = rauha. Rauhanveli rauhantyöhön menossa. Rauhan 'työ' on näille veljille
aina vääräoppisten vaientaminen.



Onhan näitä rauhanrappareita jokapaikka täynnä, ruusut
kourassa:

'Tanskanlippu' liehuu: vuosiluku on jesuiituille aina määrityskysymys... Panepa merkille
vaakuna: siihen tutustumme kohta syvällisemmin. Erityisesti tuo vaakunansa huippu - joka
tässä ei vielä erotu...

USAssa onkin alkanut uusi TSA-patdown -vaihe jossa ihmiset lentokenttätarkastuksissa
läpivalaistaan ja alastonkuvat liitetään kaikenkattavaan kansalaisprofiiliinsa. Kätevää,
rakas Himmler, eikö totta? Ei edes uskalla viedä ajatusta eteenpäin minkälaisia leirejä
varten tämmöistä systeemejä rakennetaan... Turvallisuuden kanssa sillä ei olekaan mitään



tekemistä: nykyaikaisen pommin voit salakuljettaa, syödä, laukaista kaukosäätimellä -
eivätkä ne ole havaittavissa näillä keinoilla.

Miksi lentoaseman henkilökunta on niin iloista? Telegraph: "Lentoaseman säteilytys
läpivalaisun henkilökunnalla on hauskaa alastomia kohteitaan tirkistellessä; sukupuolielinten malli
saa lentokentän radioliikenteen rätisemään, henkilöstön hersyvään huumoriin..." Kuinka hauskaa (!?)
sitten onkaan keskusvalvomossa - ja pääkäyttäjilla, insestiliigan ylipapeilla. Hehän voivat aina
lähettää poimijat noutamaan mehukkaimmat 'skannaukset' omaan grottoonsa.

"Henkilökunnan ja matkustajien mielestä nk. turvatoimet eivät mitään ehkäise: mummon
hillot ja lentokapteenilta viedyt kynsileikkurit olisivat ismin uhka?" Ei tietenkään: sensurointi on
aina ollut iittain itsetarkoitus, läpivalaisu tiedonkeruu  leirilleseulontaa etukäteen. Ilman sitä isän
ritarianarkistinen insestimaailmansa romahtaisi. Säteilytyslaitteita on v.2014 USAssa käytössä 700:
700 AIT scanners,165 airports. Ja nehän ovat vaarattomia kuin MRI: luepa sen iloiset vitamiinit
jutustani tyttöjenjuttu.fi  Confessions of an airport security worker Staff would make fun of images ...
Telegraph Oliver Smith 11:34AM GMT 05 Feb 2014

Daily Telegraph kertoo 06/2011 uudesta innovatiivisesta "ratkaisusta" jolla ehkäistään ruuhkat
lentoasemilla: yksistään erään uskonnon uhkan takia kaikki tulee säteilyttää eri taajuksilla - hyötynä
varmat sairaan hoidon tulevat  eikun asiakkaat:

Ensin luodaan ruuhkat. Sitten 'ratkaisut' ... Ei ruuhkia: hessua säteilytetään putkessa kuudessa eri
kuvauskohteessa. Henk koht lääkärintarkiste kaikkine diagnooseineen vilahtaa valvomon
datapankkiin myöhempää käyttöä varten. Nobelisti Bernard Shaw: "Tarkistamme vain oletko
yhteiskunnallemme hyödyllinen"... Keskon johto ilmoittaa jo kiinnostuksensa asiakkaidensa
plussakortistoa varten... tiedostojen myynnissä erityisesti K-kurvikkaat henkilöt ovat myyntivaltti!



Valaistut vs. Läpivalaistut

On toki eroa Rooman valaistuneilla ja läpivalaistuilla. Jälkimmäisille nauretaan ajassa, ritareille
ikuisuudessa... Eihän tämäkään nauru tähän aiheeseen kuulu mutta piristykseksi säteilytetylle
suomilaissyövälle on kelvattava Vantaan ritarien hurttihuumori.

Onkos yllättävää että tästä(kin) alastonkuvaus bisneksestä George Soros - isän
kultapoikajesuiitta vetää voitot välistä. The Washingtonexaminer:



George Soros also profiting off controversial new TSA scanners

Rapiscan sai uuden $165milj tilauksen - heti kun paavimedia pölläytti ohjelmoiduillensa
terrorinpelkosatua. Nomen est Omen - hauska 'laitenimi tällä alastonkuvaajalla. Rapist_Can.
'Raiskaajat Kykenevät.' Kuin oabamaon vaalilauseesta, 'jees we can'. Laite joka kuvaa alastomina
kaikki, luetteloi ja tallentaa kaikki fyysiset ominaisuudet veljesten tietopankkeihin - adolphin
pimeitä yön hetkiä varten...
...a company called Rapiscan got a $165 million contract for the new body image scanners four days
after the underwear-bomber incident this past Christmas... it also appears that none other than
George Soros, the billionaire funder of the country’s liberal political infrastructure, owns 11,300
shares of OSI Systems Inc., the company that owns Rapiscan.  By: Mark Hemingway 11/15/10
12:55 PM EST washingtonexaminer com/opinion/blogs/beltway-confidential/george-soros-michael-
chertoff-profiting-off-controversial-new-tsa-scanners-108194724.html#ixzz15QWYxTxj

No nämät varaosat tahi nakukuvansa ei kelleen kelpaa. Vaan siellä tietopankissa ne pysyvät, onneksi
tämä(kin) säteilytys nopeuttaa perintöveroa isän maalle...



Idyllinen Suomi, Onnellinen Eurojack Pot voittajakansa laahustaa kavallettuna uunittajansa
läpivalaisukoneiden tarkkailuissa. Mitään ymmärtämättä... Joka kaupungissa, kaikki
risteysalueet, kaikki sisääntuloväylät piilokameroin ja läpivalaisulaitteein verkostoitu. Tieto
kulkemisistasi, mitä autossasi olikaan - se on warmuusvarastoitu Adolphin uunikonetta varten sata
vuotta. Kaikki jesuiittasalaa, laittomasti... kuin Hollerith: "tässä on kyseessä kokokansan etu,
EUkkupaavin yli 90 miljoonanryöstettävän  jack potit...

Lue jo kuinka vedätetty kansa uunitettiin: slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

Laitteesta enemmän alempana. Ihaile toki tarkasti. Mitänäet? Tätä maisemataulua tälläisenä et
'jackpot-luonnossa' näe ainakaan; still-kuva otettu videolta; tässä väärävärikuvatuksen ihmettä.

Ohjelmointikoneesi YLE oksentelee asialla seuraavasti: "Miksi Google lämmittää Suomenlahtea?
Datakeskusten hukkalämmöllä lämmittäisi ainakin miljoonan ihmisen omakotitalot. Suurin osa
datakeskuksista puskee jäähdyttämisessä syntyvän hukkalämmön mereen ja ulkoilmaan, vaikka sitä
voisi ... Talous 22.10.2015 klo 16:42 | päivitetty 22.10.2015 klo 16:45..."



Rajoilla yllättäin ruuhkaa?

Tuli mieleen rajavartijan hihamerkistä että liekö kaikki Brittien passintarkastajat komennettu
lomalle r00maan? Ainakin loma-asu vaikuttaisi identtiseltä... Hihamerkin tuplaneliö, r00man ja
islamin symboli on tietenkin lisäksi koristeltu 'kotitoimiston vahtivalla rapparisilmällä'. Artikkelin
kirjoittaja vaatiikin kansoille lisää valvontaa; onhan tyhmää tarkastaa rajoilla, eikövaikka. Ja se
ratkaisee läpivalaisun lisänä kaikki jonotusongelmatkin: kaikille 666-mikrosiru käteen niin ompahan
roomanmatkat joutuisia...

Hometoimisto - Home Office: kaikille loosheille tuttu Osiris ja Horuksen silmä. Tuplaneliöön
paavinpelloilla törmääkin kaikkiallah. Kaari: siihen tutustut alempana Runebergin kulttijuhlilla.

R00massa pidettävä kaksipääkotkain kokous teettää ruuhkan Heathrown lentokentälle ? 'Onneksi'
kaikkien rajat kaikkiallah ovat isä ord0n turvassa. Bongaa kuvasta kolme samanlaista 'hiha'
ord0merkkiä.

Artikkelin seuraava lause paljastaa aivan kuin kiusalla chaos-jonon taustat: 15 passin-
tarkastuskoppia joista 12 on tyhjänä... kas näin luodaan kaaos - johon saadaan ordoa kansan
sitä vaatiessa. Border delays: we need to rely more on intelligence-led controls than on
blanket checks by Philip Johnston; the Telegraph, 8:02PM BST 01 May 2012



Paawin tuplaneliöt näyttävät olevan std symboliikkaa kaikkiallah vatik aanin
valvomilla alueilla. Mutta viisipääkotka lienee ennätys?

MODERNIT PÄIVÄN MERKIT: Ylimmäisenä Temppeliherrain Maltan Risti -
SMOM eli Sovereign Military Order of Malta Serving Sussex = Paavinpallo Valvoo
Valvojia. Oikeanpuoleisen merkki väritetty havainnollistamaan symboliikkaa joka toistuu
kaikkialla Paavin mailla.



Alla pikku vilaus Paavin poimi-omasi-Merkkimerileikkiin: oik alareunassa Vatikaaniparaatia.



Näin rahvasta vedätetään: sodat =ryöstöretket, johdetaan Vatikaanista Vatikaanin ritareilla.
Eräiden lähteiden (Telegraph) mukaan kaikki Tsaarit ovat olleet ruotsalaisia. Jotka taasen ovat aina
olleet Rooman Paavien palvojia - lähes 100%.
Näiden vapaamuurarien merkkipaalu - Paavin obeliksi-kultapallo-kaksipääkotka - löytyy
tietenkin vapaamuurarien katuarkkitehtuurin sanelemana kauppatorin rannasta - Ruåzin
suurlähetystön edestä 'där i Helsingfors - med riddarens pakkåruåzi'. Käypä goo oglemapsi
virtuaalimatkalla ja tarkista...

Venäläisellä on aina venäläinen nimi - eikövaikka. Kuten siniverinimi 'Armfelt' jne... ja tietenkin
Tanska mukaan elle hur. Vatikaanin pedofilia - sehän mitalipelissä aina mukana.

Tänään 1.3.2015 ei siis suomilaisen höplästävedätetyn tarvitse pelätä sodalla uhoavaa rakasta
jesuiitta isäämme Vladimiria ... kaikilla koto päälliköillämme on Vladimir-mitalit pöytälaatikossa.
Siinä persialaismattonsa vieressä missä iltaisin polvistuvat IHS-Nemtsov-veriuhri-rukouksiinsa. Ja
päivällä raivokkaasti puolustavat pakkåruåzia 'kulttuurinsa' takia. Sillä kolmas maailmansota -
jonka isän maan rakas jumala Roomasta kertoi jo vuosi sitten alkaneen - etenee yksissä tuumin.

Vuosisatojen taakse yltävät isän omat toverit ja toverikunnat tekevät anastukset tarkasti
suunnitellen. Tätä jatkumoa todistaa Toveri Leninille Jonköpingin looshin toverien lahjoittama
maailmankuulu hattukin.

Siniveriset hallitsevat joka maankolkan EUkkulassakin. ILtalehden artikkelin mukaan suomen
siniverikerman muodostaa 6000 [SENSUROITU heti]...

Venäjän Tsaarin Alexander IIIn pojanpoika Leonid Kulikovsky, 72, kuoli Australiassa
kesällä 2015. Hän oli tietenkin Englannin kuningattaren ja prinssi Philipin, Eukkulan siniveri
Saxo-Coburg sukua ... ja sitäkautta sukua myös meitä kyykyttäville Ruåzinrappareillemme.
telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/12015691/Great-grandson-of-
Russian-tsar-dies-alone-in-Australia.html 11/2015



Laitan vielä yhden 'asiaankuulumattoman', Harvardin jesuiittayliopistossa opiskelleen
kamun (elefanttiritarikunnan) merkit näkyviin (osa vatikaanin merkkikokoelmastaan korostettu).
Tämä Amerikassakin ihailtu opiskelijapoika nousi myöhemmin Japanin armeijan johtoon. Hän
julkisen vastahakoisesti teki sotatyönsä brittein ritarisaarella opiskelleen keisarinsa käskyjä
noudattaen.
Amerikan resusrssit nähneenä hän ennekuulumattomasti Japanin kulttuurissa avasi julkisesti
suunsa ja sanoi: jos (Japani) hyökkäämme, sota saattaa olla voitollista korkeintaan yhden vuoden".
Hän vastusti julkisesti tätä jesuiittain masinoimaa järjenvastaista ryöstöretkeä nimeltä WW-II,
joten myöhemmin 'yllättäin' lentokoneensa tuhottiin...

Niinpä tästä järjettömän iittain aggression vastustajasta jesuTime vääntääkin 'keltaisen älykkään
pedon' isä aurinkoisen vuonna 1941.



Suomilainen onkin aina raatanut isän maamerkkinsä ansaitakseen: joskus sen tajusi jopa
venäläinen Leninpropagandan vitsiniekka ...

Arvokas rakas suomilais siniveristen kivettynyt aarre - vaikka hattu puuttuukin: Suomalaiset
yllättivät Petroskoin juhlijat housut kintuissa 1941- niinpä Lenin patsas purettiin hellävaroen
jesuiitta Otto-Wille Kuusisen 'pihasta' ja kuljetettiin suomi-toverikunnan sala-riittiluolaan
odottamaan parempia päiviä. Valtion ilmaiskyydillä...

Lue Lisää tästä Leninin 'pakkoruåzi -hatusta', Doori-laisten muurari-G-looshista tästä:
slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-muurarien-kahleista



Tulleeko Vladimir ja uudelleenpystyttää sen Helsingin Pääpostin eteen? Sopisi ainakin maamme
pakkoruåzi hallintatyyliin. Jospa Jonköpingistä vielä tulis sille hattu?

Sanotko äänestäväsi?
Heh. Äänestä ketä tahansa, aina voiton veivät toverikunnan veljekset. Veljes orjain johtomerkit
yllä...Nyt pelastajaksesi tarjotaan paa vin lähipiirin, 0pus dein omaa miestä (=jessuiitta) s0inia...

Perussuomalaiset -lehti 9/2009 s.12:

"...NIIN OLEMME SIIS JESUIITTOJA SANAN ALKUPERÄISESSÄ MERKITYKSESSÄ..."

Alkuperäinen!?

Alunperin Jesuiittajärjestön perusti vati kaanin inkvisiti0kiduttaja nimeltä Ignatius L0y0la, "Minut
kutsui Raimo Ilaskivi"-Niinistö-Himmlerin Konstantinus järjestöä... Hänen alkuperäis ajatuksenaan
oli kiduttamalla tuhota kaikki epäpuhdas ajattelu ...mikä esti vatikaanin täydellistä
maailmanvaltiutta.

ALUNPERIN
Alunperin Jessuiitat yhdistetäänkin vanhoissa sanakirjoissa salamurhaajiin =assasin
 ... esim  kuningas King James'in ja koko UK parlamentin räjäyttäminen taivaan tuuliin yhdellä
kertaa v. 1605 Jkr... onneksi se silloin epäonnistui. Kts. kuinka 'ruutikapina' seliselitykset etenevät:
BBC sadussa eikun dokumäntissä  lopulta mass-a-mrhaa yrittäneistä muokataan (nyyhkis nyyhkis
tunnevärähtelyt) orpoja, väärinymmärrettyjä...

Sittemmin katollisen L0yolan ihalijana tunnettuja alkuperäis iittoja olivat Karl MArx,
Himmler, Adolph, Mussolini, Lenin, Stalin, Beria, Roosevelt, Hirohito, Churchill, Saddamin
setä/Jerusalem mufti Husein jne jnejne.

Kaikki nykyiset jesuBilderberg johtajamme EUssa kuin suo messa kuuluvat kerhoon - täällä
apunaan 100-50.000 mistään mitään ymmärtämätöntä työmuurahaista, media-terveys-pollis-koulu-
kirkon-kaupan-viran omais vapaa muuraria... kattavuus on 99,9% - eli kerhoon "kannattaa" kuulua.
Islam haara onkin paawilla jessupelin työkaluna Kats0 lisää

http://erilainen.wordpress.com/2011/01/26/rooman-klubi-teki-tehtavansa/



Mustahuppuistemme (kts telkkaristasi) vannomat valat. Sopii kuin perunat korviin
etsiessämme 'alkuperäistä merkitystä' ... tässä syy poliittisten teatterien mielettömyyksiin: jokaisen
näyttelijän kuolemanpelko Roomasta tulevan mysteeripäällikön käskyjen edessä.

USA:n Kongressin arkisto: JESUIITTAVALA
Lähde: Congressional Record, USA, helmikuun 15:pnä 1913, sivut 3215, 3216; Edwin a. Sherman
“The Engineer Corps of Hell”, sivut 118, 1883; Library of Congress Catalog Card # 66-43354).

“Poikani, sinä olet saanut jo opetusta käyttäytyäksesi joukossa, varoaksesi uskomasta ketään
ihmistä jaollaksesi luottamatta yhteenkään ihmiseen, ollaksesi reformoitu reformoitujen joukossa,
hugenotti hugenottien joukossa, kalvinisti kalvinistien joukossa, ollaksesi protestanttien joukossa kuin
yksi heistä ja voittaaksesi heidän luottamuksensa sekä pyrkiäksesi puhumaan heidän puhujan
korokkeeltaan, ollaksesi paavin uskollisen sotilaan tavoin luonteesi koko kiivaudella samaa mieltä
pyhän uskontomme ja paavin kanssa, pystyäksesi keräämään kaiken tiedon, josta saattaisi olla hyötyä
järjestöllesi.

Olet saanut opetusta kylvääksesi salakavalasti kateuden ja vihan siementä rauhassa elävien
kansojen välille, kiihoittaaksesi ne veritekoihin sekoittamalla ne sotaan toisiaan vastaan ja luodaksesi
vallankumouksia ja sisällissotia yhteiskunnissa, maakunnissa ja valtakunnissa, jotka ovat itsenäisiä ja
menestyksekkäitä, harrastavat taiteita ja tieteitä ja nauttivat rauhan siunauksesta. Puolusta salaamisen
esitaistelijoita yksissä tuumin jesuiittaveljiesi kanssa… jotka ovat mahdollisesti soluttautuneet toisen
rintaman puolelle ja käy avoimesti vastustamaan sitä puolta, johon sinulla itselläsi on yhteys– niin,
että lopulta (katolinen) kirkko on voittava osapuoli rauhantunnusteluilla korjatuissa olosuhteissa ja
niin, että tarkoitus pyhittää keinot.

Olet saanut opetusta tehtävääsi toimia vakoojana ja kerätäksesi kaikki tilastotiedot; tosiasiat ja
kaiken informaation kaikista käytettävissäsi olevista lähteistä; hankkiaksesi imartelulla itsellesi
luottamuksen protestanttien perhepiirissä; kaikenlaisten kerettiläisten keskuudessa; kauppamiesten;
pankkiirien ja asianajajien parissa; kouluissa ja yliopistoissa; parlamenteissa ja eduskunnissa;
lakiasäätävissä kokouksissa ja hallituksissa;viranomaisten ja ministerien luona; ollaksesi kaikille
kaikkea paavin tähden; jonka palvelijoita te olette kuolemaan saakka: Niinkuin vasta-alkaja ja
käännynnäinen olet vastaanottanut jo kaiken ohjauksen ja olet palvellut apulaisena, rippi-isänä ja
pappina, mutta et ole vielä tullut varustetuksi kaikella, mikä on välttämätöntä komentaja Loyolan
joukoissa ja paavin palveluksessa.

Sinun tulee palvella työkaluna riittävän ajan ja harjoitella, niin kuin sinua ylemmät ovat sinulle
edeltä puhuneet, sillä täällä ei voi komentaa kukaan, joka ei ole vihkiytynyt työhönsä kerettiläisen
verellä, sillä ilman verenvuodatusta ei ole anteeksiantamusta. Että tulisit lähetetyksi työhön ja että
pelastuksesi olisi varma, sinun tulee aikaisemmin järjestöllesi antaman kuuliaisuudenvalan ja paaville
osoittamasi uskollisuuden lisäksi toistaa perässäni:

‘Minä [nimi], Kaikkivaltiaan Jumalan , siunatun neitsyt Marian, siunatun
arkkienkeli Miikaelin, siunatun Johannes Kastajan, pyhän Isän, pyhän Ignatius Loyolan
perustaman Jeesuksen yhteisön ylemmän kenraalin läsnäollessa ja tähän saakka
jatkuneen Paavali III:n paavinvallan edessä vakuutan ja vannon neitsyen äidin elämän,
Jumalan kohdun ja Jeesuksen hallitsijansauvan äärellä, että hänen pyhyytensä paavi ja
Kristuksen viransijainen ja maailmanlaajuisen katolisen kirkon pyhä ja ainoa pää, ja että



hänen Pyhyydellään on minun vapahtajani, Jeesuksen Kristuksen, antaman sitomisen ja
päästämisen vallalla oikeus panna viralta pakanalliset kuninkaat, prinssit, valtiot,
yhteisöt ja hallitukset, kaikki jotka ovat laittomia ilman hänen pyhää hyväksyntäänsä ja
että nevoidaan varmasti hävittää.

Minä vakuutan edelleen, että minä haluan auttaa, avustaa ja neuvoa kaikkia tai ketä
tahansa Hänen Pyhyytensä asiamiehistä missä tahansa olenkin ja tahdon tehdä parhaani
luvallisesti tai luvatta hävittääkseni juurineen harhaoppiset, protestanttiset ja liberaalit
opit ja mitätöidäkseni kaikki niiden väitetyt vaikutukset. Minä vakuutan ja vannon, että
jos minulle annetaan tehtäväksi omaksua joku harhaoppisista uskonnoista edistääkseni
sen kautta äitikirkon etua, haluan pitää salassaja omana tietonani kaikkien äitikirkon
asiamiesten neuvot, joita he ajoittain antavat minulle ohjeina ja etten paljasta suoraan
enkä epäsuorasti sanoillani tai kirjoituksillani missään olosuhteissa, vaan haluan
toteuttaa kaiken, mitä minun vastuulleni ehdotetaan tai kaikensen, mitä sinä, hengellinen
isäni, minulle ilmoitat.

Minä vakuutan ja vannon edelleen, etten halua omistaa mitään omaa mielipidettä, tahtoa
tai ylipäätään mitään henkistä asennetta, en elävänä enkä kuolleena, vaan tahdon
epäröimättä noudattaa joka ainoaa sanaa, jonka tahdon vastaanottaa järjestössäni aina
paaviin ja Jeesukseen Kristukseen asti itseäni ylempänä olevilta. Tahdon valittamatta
matkustaa minne tahansa maailmassa ja haluan olla alamainen kaikissa asioissa, jotka
minulle esitetään…

Minä lupaan ja vakuutan, että tahdon tilaisuuden tullen aloittaa armottoman sodan
salaa tai julkisesti kaikkia harhaoppisia, protestantteja ja liberaaleja vastaan, niin kuin
minua on määrätty tekemään heidän hävittämiseksi juurineen maan päältä enkä halua
säästää ketään sukupuoleen, ikään tai tilanteeseen katsoen.

Minä tahdon hirttää, tuhota, keittää, nylkeä, kuristaa ja elävältä haudata nämä
huonomaineiset kerettiläiset– repiä auki heidän vatsansa ja heidän naistensa kohdut,
murskata seinää vasten heidän lastensa päät tuhotakseni ainiaaksi heidän inhottavan
rotunsa.

Milloin tätä samaa ei voi suorittaa avoimesti, olen valmis käyttämään salaa
myrkkyastiaa, kuristusköyttä,tikarinterää tai lyijykuulaa ajattelematta heidän kunniaansa,
asemaansa, arvokkuuttaan tai arvovaltaansa, riippumatta heidän julkisesta tai
yksityisestä tilanteestaan, aina kun minut määrätään tekemään näin kenen tahansa
paavin asiamiehen tai itseäni ylemmän Jeesuksen pyhän uskonyhteisön veljen toimesta.

Lähde: Congressional Record, USA, helmikuun 15:pnä 1913, sivut 3215, 3216; Edwin a. Sherman
“The Engineer Corps of Hell”, sivut 118, 1883; Library of Congress Catalog Card # 66-43354).

Lue Lisää: Vapaaksi Muurarien Kahleista



Eikös olekin hauska näytelmä minkä jesuiittajohto on sankaristaan (=messumurhaaja,
maankavaltaja) tehnyt? Tutkipa vuosittaista G u y F a w k e s -häppeninkiä lontoossa. Siinä Vatikaanin
1800 alussa tyhjästä polkaisema globaali poliisilooshi (koskee toki Suomea)  vartioi ettei opettavainen
näytelmä (messumurhaajasta tehdään mandela-petosluokan kansallissankari) pääse häiriintymään -

Ruutikapinan 1605 muistojuhla - surkeasti epäonnistuneiden jesuiittain massamurhan onnettomin
muisto: Lontoo juhlii nyt 'sankariaan' - surkiata jesuiittaa ... onneton epäonnistuminen on petoksissaan
rypevän BBC:nkin avulla käännettävä 'Vapauden Voitoksi'... Alla tarinan taidetta; Fawkes ja looshin
käsimerkit witsinä 'taidetta' ihailevalla rahvaalle.



"Isoäiti, miksi sinulla on niin suuri suu?"

Etkö todella näe mikä onkaan tämä ✜ 'instituutti' ✜ jossa 'äänestys' ohjelmoidaan? Ellet käy
teatterissaan säännöllisesti polvistumassa, nämät siniveriset ganstat  sylkevät isänsä omistamain
'uutislähteiden' kautta päälle - syyttäen ryöstämiään 'nukkumisesta' sun muusta viharikoksista.



Suomen kirkon ignatiaanis-rukoilu-esimerkki Ig-
Nazius Loyolan periaatteille luotu NaziSaksa: Tässä
sen 'uskontoministeri', Balkanin messumurhaaja sekä
Handzar SS-divisioonan komentaja - jesuAdolph sedän
kanssa. Oikealla kuva Husseinin serkusta, rooman
rakkauden messumurhaaja pyhimyksestä Jasser rättipäästä... ja koko kööri tietenkin Saddam
Husseinin suurta sukupuuta.

Mutta asiaan Alkuperäinen:

Alkuperäisessä kuuluisassa journalisti Emil Ludwig (Cohen) haastattelussa, jessuiittakoulun käynyt
Stalin kuvailee jessuiittoja: "He ovat päättäväisiä työssään saavuttaakseen häpeälliset päämääränsä.
Heidän tärkein työtapansa on vakoilu, urkkiminen, luikerteleminen ihmisten sieluihin ja tunteiden
kiihotus ja manipulointi. Esimerkkinä asuntolassa vakoilu: 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 jessuiittakoulua  Tiflis Orthodox Seminaarissa (Tbilisi, Georgia), Jessuiitta
institutio - ja koulutettiin jessuiittapapiksi. Tämän jessuiitta marxilaishallinnon ajan 'saalis',
147.000.000 leireillä murhattua. (ref. Liternatuja Rossija 1992 - Sozhenitzhyn arvio on 60milj.).
Leirejä ja nissä orjien mehustamista varten Moskovassa oli oma yliopistonsakin. Assasin -aiheesta
lisää blogisivullani Sarjakuvasankari

Aluperin Stalin syntyi katolisista vanhemmista, lähin ystävänsä oli saman jessuiittakoulun oppilas
Krikor Bedros Aghajanian, tuleva Grégoire-Pierre Cardinal Agagianian. Häikäilemätön ja vahva
juonissa oleva paawin lähetti, katollinen Kardinaali - josta tuli katollinen kardinaali-johtaja Stalinin
kuolemanleireille. Esim. Nevvostoliiton salaisen Poliisin eli kidutus-Tshekan perustaja ja johtaja oli
katolilainen Feliks Dzerzinski, joka oli aikonut aiemmin jessuiitaksi ("33-asteen" -rappari): Paa win
-ismin menetelmänä on aina terrori = vangita syyttömiä - eli -ismin mukaisesti tuottaa kauhua ja
pelästystä.



Alunperin tämän kaksipääkotkan vallan alle r00ma määritteli Suomi-nimisen susireservaatin (REX
LUPUS...). Vain suomilaisen itsepäisyyden kautta - Jumalan ihmeestä - tämä valtio yhä edelleenkin
on rajallisesti 'itsenäinen'. Pahin tappio, Perustuslain kavallus ja oman valuutan menetys onkin
tänään jo takana... nyt DDR myyrä halloosen ansiokkaan työn tuloksen kaikki raja-asemat on myyty,
idässä entisen rajan kohdalla on 'tyhjiö'. Siksi onkin tärkeä ajaa alas kaikki puolustusvoimain
toiminta: putputin alkaa tulla kärsimättömäksi. Liekö kyrillisin katukylteillä lastatut kuorma-autot jo
rajalla - kuten oli vuonna 1939? Hassuinta tässä tilanteessa onkin sisältäpäin mädätetty paawin
ritareilla kyllästetty yhteiskunta.

Kaikki meitä peljästyivät koska jokaiselle pyrkyrille oma henkikulta on kallein. Ja
Kaikkihan toki tietävät mitä sanan Jesuiitta alkuperäinen merkitys on...

OpusD€illä on oma toimipiste Fredrikinkadulla - hassua, eikövaikka, myös islamistien päämajan
kotikatu... siitä on kätevä hilpasta kaffel puolin & toisin. 0pus D€i opettaa kansaa ja käyttää
arvovaltaisia ritareita, konstantinus -veljekset kelpaavat hyvin. Puhujina Itasanomien 15.12.2011
mukaan kavaltajain kerhoista on esiintynyt mm. S0ini, Stũbb, Tuomio Jan, Maxi Jak0bss0n jne.

Kerho toimiikin taustajärjestönä paawin bilderperteille yms. Jotta et menisi sekaisin, vati kaanin
lähipiiriin kuuluu tämän lisäksi P 2 sekä Maltan ristin ritarit ja ah, tietenkin Porvoon kirkosta tutut



Konstantinukset jnejne. Väkeähän maa pallosella on miljardeja, kaikille täytyy tarjota mahdollisuus
astua orjuuteen vapaaehtoisesti. Kultaa ja kunniaa tarjolla rajattomasti - kunhan olet valmis -
tappamaan. Jessuiittain nimi onkin vanhoissa sanakirjoissa assasin -sanan rinnalla: tutkipa
'alkuperäistä' toimintamalliaan asiasta "ruutikapina 1605"

Tokihan nämä herrasmiehet kuuluvat aatelisiin: Iltalehden  jo heti mystisesti kadonneen
artikkelin 18.12.2013 mukaan suomessa on siniverisiä 6000 henkeä - liekö tässäkin Fuku-nollan
lisäyksen paikka? Huom. Tämä alkuperäinen mystiikka koskee kaikkea tietoa mafiastamme.

Iltalehden em. jutun kuva Helsingin Ritaritalon siniverisäätyisten istuimesta:

Lue Lisää: Vapaaksi-Muurarien-Kahleista -sivulta ... jonka hyvällä tuurilla voit löytää netistä.
Tällä hetkellä 20.12.2013 sen sai vielä slideshare.net/syottovasikka -sivulta. w w w
slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-muurarien-kahleista SENSUROITU- siinä sivulla 40 on
lueteltuna osa näistä Helsingin Ritarihuoneen siniveristen sukuvaakunoista.

Vatikaanin vapaamuurarit estivät Titanicin upotus sabotaashin selvittelyn, kertoo  Telegraph
23.11.2015: telegraph.co.uk/news/uknews/12010573/Was-Titanic-inquiry-scuppered-by-the-
Freemasons.html. Sama artikkeli listaa myös tämän monikymmenmiljoonaisen järjestön
huippunimiä: Rudyard Kipling, Win ston Church ill... Suomen aivopesukoe vaikenee Titanicista,
Lusitanian ja Estonia edeltäjistä: Titanicilla tapettiin silloiset miljonäärit jotka vastustivat
vapaamuurareitten omaa Federal Reserve -keskuspankin perustamista. Tämä nyanssi ei kuulu
suomen rahvaan tajuntaan. Vastustajien upottua meren syvyyksiin, USAn valtion raha-asiat itselleen
anasti FED yksityispankki 1913 - jolle ei ole kertaakaan tilintarkastusta tehty...



Suitian 'kulttuuri' - Suomen kansankyykytys -
kullankalloista historiaa.

Mittaamattoman arvokas linna riittikalustoineen, steppilattioineen laiteiin pika myytiin ja
pilkkahinnalla: Linnanlattia, äärettömän tärkeä Maltan ritariemme satanistiriittiensa askel leikeissä,
seinillä nostettavat kalusteet eri pääkalloriittilajejaan varten, istuinpenkki kiertää salin seiniä. Tämä
sama rakenne toistuu lävitse kaikkien valtakuntain; kaikissa kaupungeissa omat looshitalona jossa
orjat vannotetaan kuoleman uhalla vaikenemaan, ehdoitta tottelemaan ohitse lakien.
Salaliittometsätaloutta: "Ostajien tarkoituksena on jatkaa normaalia maa- ja metsätalouden
harjoittamista. ... soveltuu sekä asumiseen että erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen". Vaatii
kuulema vielä Eduskunnan päätöksen, onhan se Valtion Virallisen Totuuden tärkein orjuutuspiste...

Huomiota voisi kiinnittää myös kiinteistön kauppahintaan: "Linnan myyneestä Senaatti-
kiinteistöstä kerrotaan, että kauppahinta on 11,7 miljoonaa euroa. Kauppaan sisältyy alueen yli 60
rakennusta ja noin 726 hehtaaria maata " ... Etäisyys Noin 40-45 kilometria isolle kirkolle.

Äkkiseltään kalkuloituna meni about maapohjan hinnalla, rakennukset ilmaiseksi. Ja jos tuossa
726 hehtaarissa on vielä puustokin päällä niin ei saatu edes käypää hintaa maasta. Hyvässä
yhteisymmärryksessä kunnan kanssa kun kaavoittaa jostakin nurkasta 52 kpl puolen hehtaarin
tontteja ja myy ne markkinahintaan 75.000€ / kpl on kasassa 3.9 miljoonaa remonttirahaa ja vielä
700 hehtaaria ja rakennukset jäljellä. Tuo siis kuivanmaan tonteista. Rantatonteilla hinnat 2-3
kertaisia. ...  "Yliopisto restauroi kartanolinnan vuosina 1997-1999 ... riittikös siihen edes 5
miljoonaa." ...joten tulleeko päähuijareille maanpetostensa ritaripalkkiona tästä vielä 50 milj €uron
tili? Veljesten ryöstöretki valtion kaSSalla; edus kunnassa kaikki kuolemanpelossaan painaa jeesjees
nappiaan.

Mutta asian ydin oli tietysti veljeksissä ja asian pitkissä juurissa = se "kultuuri". Nyt vaan
jumittaa jo pelkästään tuo kauppahinta.  Vuosisatoja ovat siellä papit pahuuttaan harjoittaneet: Wiki
löytää siuntiosta mielenkiintoisia. Pietarin avaimet kunnan vaakunassa + muuta vanhaa ja katollista.
fi wikipedia org/wiki/Siuntio. Kohde esittelyä senaatin sivulta  senaattimyy fi/285465485/fi



Osaa tuo goog le asiansa: miten isäns rapprilinnan kuva voikin olla näin epätarkka ja suttuinen? No
alempana parempi käsintehty kartta.



Ovatko ostosneuvokset vapaamuurareita? Eivät he tietenkään siihen kyykyttämäänsä rupusakkiin
kuulu... Tsekkaapas linnanpäätyjen 'portaikko', vertaa/laske tuolla alempana tämän paawinjärjestön
oikeanpuoleiseen portaikkoon. Tässäkö myös Savile-luokan Valtion Virallisen Totuuden synergiaa?



Lauluseppä Juice Leskinen - mustan auringonpaisteen lapsi - lauloi tästä suomilaisille. Kukaan
ei pilkkaansa nähnyt, saatikka asemaansa ymmärtänyt ... Kuvassa vain yksi isän maitten miljoonista
auringonsäikeistään. Isänmaan avainta kääntämällä pääsee auringonpaisteeseensa; polvistuminen
pyramidin eteen ja valat vannoen alttarilleen saa sydämeensä mustan auringon & 'menestyksen'.



Rosacrusians, Knights of Constantine: kynttilänvaloon ilmestyvä huppupää käskyttää koko
konklaavin polvilleen. Penkit reunoilla, riittipöydät aukeaa seinäpaneeleista, palvelijat kantaa kallot
joista sakotettujen viinit hörpitään. Odottaako tänään kellarissa palkkiona jono pikkupoikia - vaiko
ojennus töppäilyjen takia? ... ainakin venytyskone täytyy olla me-henkeä luomassa. Kaunis sali
kuolemanpelon kiillottamana. Alla sama looshisali sivualttarin suunnasta:



Kun arkku on
kannettu sisään, tämä
ovi loksahtaa lukkoon,
vartija jää oven
ulkopuolelle...

Satanistiriittinsä voi
alkaa.

Oven sisäpanelien
köyhät kaiverrukset
ovat vain puuta: mitä
lähemmäs vatikaania
mennään, sitä
kalliimmat
päällytstykset
tuhansien looshiensa
seinissä, ovissa on.
Kellekään ei jää
epäselväksi riittisalin
tarkoitus: terror ismi
pitää orjat jonossa.

Riittisalin täytyy
herättää pelkoa,
kunnioitusta ja
hämmennystä. Sen
pitää taluttaa orja
palvontaan isän valtaa
kohtaan. Jos päivä
alkaa
venytyskoneeseen
tutustumalla,
katsomalla kuinka
kaidalta polulta
eksynyt silvotaa
grillataan elävältä,
valan vannominen on
nk. selviö,
menestyksen uralla
eteneminen silkkaa
Taize-hymniä
Lutterjesuiittain
kirkoissa...



Ai niin. Meinasipa unhoittua isän kellarit ... ja kun näitä rapparien juottorjuutuslinnoja näyttää
olevan hiukka siellä sun täällä, niin käydään esimerkkinä tämä tarkasti läpi. Ritarein satanistisista
kulttiluolista lähtee näetsen koko isän maahan kumma Orwellin kirous ja kaikenvalheen syke.

Tietenkin tästä on tehty isolla rahalla 90s. raportti - etsipä löydätkö... Raportin ajaksi
venytyskoneet eikunsiis isän tuloksentekokoneet ja patjahuoneet suljettiin salaseinäin taakke?
Turvatekniikka, mahonkikalusteet, pitohuoneet, tunnelmavalaistut odotussalit lattialämmityksin -
näinhän joka suomitorpassa. Oviaukosta käynti  'pitosaleihin -  SIELLÄ vannotut valat toteenkäyvät'.



"No mitäs siellä odotellaan", kysyi kätilö synnytyssairaalaan tulleilta hompeilta: olen kerran
päähomppis Ratsingerin pitosaliin aamu-yöllä saksanmaalla vaeltaissa kurkannut - enkä sitä
lustighafenin pikkupoikarivistöä unhoita. En siis asiakkaana vaan kolmen aikaan aamuyöllä
herätettynä karhuna. Tulipa oksetus ja välitön majapaikanvaihto... Tässä mielessä kellarit sopivat
paremmin näihin puuhin, toisen kerran veytyttelyyn: ympäristö ei tiedä, kuule, ei herää. Yöllä
riittihautajais noitakulkue hoitelee jätökset lähipeltoon...

EUkkulan stipendiaatit kurkkivat malttamattomina ken valkeuden ovesta noutaakaan...

Jos kellarinsa salaiset käytävät
löydät, olet joko ritari - tahi uhri.



76 poliitikkoa, 178 julkkista ja 7 urheilijaa
- lasten hyväksikäyttökohu paisuu

Britannian poliisin mukaan yhteensä 261 tunnettua henkilöä - siniverisiä Lordeja yms
työtätekemätöntä 'voutia' - epäillään lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tällä viikolla operaation
johtaja Simon Bailey paljasti, että tutkinnan alaisena on tällä hetkellä yli 1400 nimeä, joista 261:n
kerrotaan olevan jollain tapaa julkisuuden henkilöitä. ... Britannian poliisi [hehe] on käynnistänyt
myös jättimäisen operaation selvittääkseen vuosien takaa tapahtuneita merkittävässä asemassa
olevien henkilöiden toteuttamia lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä.

Eräs alaikäinen hyväksikäytetty kertoo 26.05.2015 Telegraphissa olleensa vuosikausia tälläisen
ritariporukan avuton orja. Tiivistettynä: Lordit raiskasi, ritaripoliisit valvoi ja pitelivät kiinni ja
välillä aina osallistuikin orgioittensa 'ilonpitoon'... "Kun poliisilla oli orgioihin tullessaan virkapuku
päällä, tiesin että tulee kivulias yö" - kertoo Esther.

Esther Baker, 32, waives right to anonymity to highlight alleged sexual abuse by
prominent figures and police in the Eighties and Nineties.
Telegraph 6:31PM BST 26 May 2015

Kouluissa ja lastenkodeissa - orpokodeissa, sairaaloiden suljetuilla osastoilla - ruumiita
kaivellaan synkkäin riittilinnainsa ympäristöpuistoista tämän tästä. Suurin osa tällä hetkellä
selvitettävistä tapauksista on tapahtunut pidemmällä menneisyydessä. Epäillyistä 216 on kuollut,
kertoo poliisi. (Tässäkin tapauksessa alkaisin tutkia peltoa ja lähimetsiköitä 'mielenkiintoisten' maan
mäyrintäjälkien takia. Vaan kuka sen tehdä voisi? Entinen kiinnipitelijäkö?).

Salaus 'onnistui' 100%, niin hyvin että kaikkialle isän ritarimaille levinnyt maan tapa ei
paljastunut kelleen...

Alla vuoden 2008 selvitysraportin saldoa hieman terävöitettynä. Suitian 90-sivuinen raportti
pitäisi pitäisi olla mm. museoviraston hyllyssä - tosin näyttää siltä että huomenna se on jo 'kadonnut'.
Tähän en raporttia liitä kuin valaistekseni ritarilinnan kytkökset, selvittääkseni miksi Suomi kuulema
on ihmiskaupan tärkeimpiä kauttakulkumaita.





Näin IL esitteli erään Helsingin vapaamuurarisaleista 1/2013 ... raamattukin löytyy, aina
riittikalujensa alle alistettuna. (Jesu-iitta = Jeesuksen Yläpuolella)



Kauniit salit - oksetuksein luurangot odottavat satanistiriittejään kaapeissa. Tässä salaisuus
'uudestisyntymäänsä': äijä arkkuun josta jossain vaiheessa saa nousta, ensin kun... yäx. Niin
'synnyttiin' veljeskunnan kalmanvalat vannottuina kuolemanpelkoon sisälle.

Ja kuten IL tänään tekstissään todistaa, Eduskuntakin on tämän hallitsija, pääkäyttäjä: ei
ketään joka ei olisi jesuiitoille valaansa vannonut...

"Herlin ja Rehnbergit ostivat valtiolta arvokkaan linnan, IL Maanantai 25.5.2015 klo 13.46
1500-luvun linna: Suitian tila perustettiin vuonna 1420, ja linna rakennettiin 1540-luvulla. Valtion
omistukseen Suitia siirtyi vuonna 1934. Suitia on ollut Helsingin yliopiston käytössä vuoteen 2006
saakka. Linna on vanhin Suomessa säilynyt rakennustyyppinsä edustaja.Linna on hyvin säilynyt, ja
se on peruskorjattu vuosina 1997−1999. ... valtiolla ei ole Suitian kiinteistöille enää käyttöä..."

= EUkkula ei joutosuu-eduskuntia tarvitse, kavallusoperaatiot täytetty nyt 100%

Tähän pimeään valonlähteeseen
tutustutaan vielä tarkemmin tarinan
loppumetreillä. IHS-Jesuiitta-aurinko:



Koska tämän alkuperäinen vatikaanin iloinen syöpäläislaji on meidänkin yhteiskuntamme
läpisaastuttanut rapparijärjestelmillänsä, täytyy lyhyeksi hetkeksi poiketa otsikosta taudin juurille:

Jesuiitta 0pus Dei Assasins - SYÖPÄ
Kaikkien muurarien yläpuolella on 'sadantuhannen upseerin' hallintakoneisto - joista
kymmenet miljoonat orjarapparimurkut eivät tiedä mitään:

Erään asiantuntijan näkemys paawillisen pyramidin huipusta, yhdeltä sivulta... tämä on nk.
jessuiittain peltoa.
Yllä näkyy systeemin kärki - vatikaanissa. Alla erään orjansa saama todiste loukkoon
jäämisestään, nk. kunniakirja...



ROOMAN PYRAMIDI PAINATTANUT ainakin (?) SATA
MILJOONAA jäsen-LOMAKETTA:

Benevolence, Brotherly Love and Harmony
Independent order of B'NaiB'rith
This is to certify thet our beloved Brother ___________, is a member of ________ Lodge No. ___
located at ________
State of ________________- working under the jurisdition of District Grand Lodge No. ____. We
hereby do recommend him to the friendship and brotherly love of all the Members of our beloved
Order Bnai Brith. In testimony whereof we have hereunto subscribed our names and caused the seal
of our Lodge to be affixed this day in the month of ___________18__ 56__ in the city of
____________ State of ______________
President / Vice Prers / Sec'y.
Entered according to act of congress A.D. 1876 by  S.Eckstein, in the office of the Librarian of
Congress at washington D.C. American Oleograph CO. Milwaukee

Tältä se ehken näyttää sukutilan porstuan hirsisiseinällä?

Hyväntahtoisuutta, Veljellistä Rakkautta ja Harmoniaa
Riippumaton B'NaiB'rith Orderi
Tätäen todistamme että rakastettu Veljemme   Jykri Katvonen , on jäsenenä
Siilinlammen__   Looshissa Numero  33  joka sijaitsee  Kuppijonon  kaapunnissa
Savommuan  liänissä ja toimii sen Aluelooshin numero  12  alaisuudessa. Me
toivomme hänelle ystävyyttä ja veljellistä rakkautta kaikilta (miljoonilta) Order Bnai
Brith jäseniltä. Tästä todistuksena me olemme allekirjoittaneet nimemme ja laitamme
Looshimme sinetin vakuudeksi tänään  15   pnä  __tammi_kuun 19__86__
Kuppijonon  kaapunnissa   Savommuan  liänissä.

Presidentti  Niinikori Isopatu
Varapres.  Soiniin Kovasti
Sihteeri  Urpi Sönkkö-Sinisilmä

Kaavake kuvaa pyramidin rakenteen: Jokaisella valtiolla ylijohto Roomasta. sen alaisuudessa
Läänien/osavaltioiden Grand Looshit, niiden alla maakuntalooshit, Niiden alla paikallislooshit. Kun
yhden USAn Pythias-looshi-sektin jäsenmäärä oli miljoona 1900-luvun alussa, nykytasolla
maapallon kokonaismäärä on helpostikin sata miljoonaa. Tässä siis kouluttamaton sivistymätön
arvaus...

Alla kuva looshikaavakkeesta - tyhjä lomakepohjamalli joka löytyy kongressin kirjastosta.

Huomioi lomakkeen kuvat: yläreunassa heti taivaan kuningattarella Phyrgia/rooman-orjain
myssy, (PHYRGIA; kts. /syottovasikka/hyvn-ja-pahan-evankeliumi). Jumalan arkki Hebreankielen
JHWH tekstein , 7-haarainen lamppu, jesu-Lutterpappein paimensauvat, Mooses & Lainkirjat
jnejne. ... näkyvissä kaikki tarpeelliset lasten orpokodeista lähtien; alimmainen rakennus nimellä:
ORPHAN ASYLUM. Valmiina 'Jimmy Savilen' esi isäin ritaripuuhia varten... Näiden orpokotien
täyttäminen onkin ritareiden ensisijainen ja 'kunniakas' tehtävä. VT-mainitsemain Jerobeamin
syntien = homous - pikkupoikain hyväksikäyttö täytyykin olla riiteissään sangen tärkiä; eihän tätä
seikkaa muutoin olisi kuvattu jo huijatun jäsenensä sisäänheittolomakkeessa. ... eikä alastomia
pikkupoikia olisi paavin valtaistuinsalin pylväikkö pullollaan (lue: pahan-pietarin-basilli).







No seuraavassa näkyy peliportaikko joilla on tilaa kaikille lomakkeen saaneille
paikallisosaston urpoille, mussusta pellervoon. Oikeapuoleinen linnanreitti lienee vain siniverisille.
Alla orjille luolastot joista vain harvat tietävät...

.

Menestys näillä portaikoilla on taattu: kaikki silmäätekevät seisovat jollakin portaalla
kuunnellen ylhäältä putoavaa ohjelmointia, NWO G-silmän vahtiessa käytöstä

Allakuvatttujen nautinta Luolastojen onnes eikun orjain kidutuskammioista kertoo
Epsanjan Sarjakuvasankari -blogisivu. Siellä kirkuvat niin sateenkaarityttäret kuin Niilin
krokotiili: kuvaan sisältyy myös hämmästyttävä hebrean oppitunti. Punaisella ristilläkin on
paikkansa kaikkien jessuiittan höplästävedettyjen merkkien seassa. Tekstit rekonstruoitu
selkeiksi, suurenna... (NWO-onkin alunperin yksi sadoista Rooman loosheista joka nyt on
saanut johtavan aseman.)

Kuten kaikessa salaseuratekniikassa, tässäkin näytetään nelisivuisesta pyramidista vain
yksi kuvakulma. Taustan portaikot ja salariittihuoneet pysytetään piilossa.



Ennekuin vedät johtopäätöksiä juutalaisuudesta, lue juutalaissyntyisen, rooman kenraalin ja
historioitsija Josephuksen juonista slideshare.net/syottovasikka/israel-uutiset-1-2012-00082

tai http://wp.me/sx1AT-528

Ylläolevan paawin palikkatornin tekstit

Vapaa Käännös Ylläolevan rappari järjestökuvauksen kuvatekstistä:

"Amerikan muurarijärjestelmä muistuttaa kaksiportaista hierarkiaa jotka ovat yhdessä
alussa sekä lopussa. Ensimmäinen askel on päästä oppipojaksi. Koulukas kipuaa kolmannelle
portaalle jonne suurin osa rappareista sitten jääkin. Jos rappari haluaa edetä hierarkiassa, hän astuu
joko Skotti tahi Yorkin riitteihin. Sk0ttilainen riitti alkoi Ranskan maahanmuuttajain seassa, Yourkin
riitti taas Yourkissa, Englannissa missä legendan mukaan ensimmäinen muurarijärjestö perustettiin.
Sk0ttilaisessa Riitissä rappari kapuaa 30 astetta tahi porrasta. Jokaisella hän saa arvonimen
joka on rappuseen merkitty. Jos siinä on kaksi nimeä, ylempää käyttävät pohjoisen rapparit. Jotkut
henkilöt joita rappari kohtaa riittimenoissa, on merkitty rappuseen; kuningas Salomo, Cyrus, acolyte,
George Washington, Sultan. Jokainen aste opettaa moraalin. Ansaitakseen  sen, kandidaatti oppii



moraalin ja osallistuu seremoniariittiin jossa aihe dramatisoidaan (vannotaan uskollisuusvalat jne).
32-aste (jossa saatananpalvonta kuuluu menoihin) on korkein aste jonka rappari voi ansaita. Porras
33 on varattu Korkeimmalle neuvostolle, Riitin valvontaorganismille.
Yorkin riitin rappari etenee 10 porrasta jotka tunnetaan nimistä eikä numeroista. Kuvasto
kertoo henkilöt jotka hän kussakin asteessa tahi symbolissa kohtaa. Henkilöt ovat Temppelinduunari,
Mennyt mestari (virtuaali), Israelin heimolainen, Juutalaisten Ylipappi, Tyyron Kuningas Hiiram,
M@ltan Ritari, Templ@r Ritari, sama kuin 33 asteen Skottiriitissä.
Kaaren alla ovat muurareihin liittoutuneet järjestöt. Mestarirapparit voivat liittyä Luolaan
(Grotto) tai Isot Libanonin Setrit. Rappariperheiden tytöt voivat liittyä Jobin tyttäret tai
Sateenkaaritytöt, naiset Itätähti, pojat; Dem0lay -järjestöön. Vain 32 asteen rapparit voivat liittyä
pyhäkkö (shrine) ja vaimo Niilin tyttäret l00shiin.
Tärkein monista symboleista on avoin raamattu (joka alistetaan masonistisymbolien alle)
jonka päällä aina suorakulmio ja kompassi, Salomon temppeli raamatun alla ja kaikkinäkevä (osiris)
silmä, G-kirjain joka merkkaa jumalaa (käytännössä Jesaja 65 negaatio eli saatana jonka
pirunsarvimerkkejä kaikki 32 asteen rapparit tuulettavat)."

Tästä maapallonkattavasta ritarien pyramiditekniikasta käytännön suominäyte vajaa
sadan vuoden takaa. Armeijan ylipapit astumassa riittimusiikkinsa tahdittamana
pyramidinsa portaikkoon:

Aihe on senverran laaja että tein tästä erillisen sivuston - joka alkaa Kim Il Jongin
pyramideista. Katso tämän lähikuvat yms www.slideshare.net/syottovasikka/pyramid-pla

Pyramidi onkin heraldiikassa sama kuin kuvassa näkyvän Armeijan - kaikkien rooman
johtamain armeijojen mitalien pohjana oleva Maltan Risti. Tai presidenttiemme yms
Valkoisen ruusun ritarimerkki jnejne. Pyramidin sivukuvan, rooman IHS-pakanaoppien
kolminaisuuskolmion, löydätkin lähimmästä kirkosta - lisättynä osiriksen mulkosilmällä.



Museoviraston julkaisu:

Tuukka Talvio, Tähdistöt ja Ritarikunnat, ISBN 951-616-066-2

Lue ritareista Lisää slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-muurarien-kahleista



Suomen höynäytetyille rappareille tiedoksi saatettakoon:

Ei auttanut rapparikerho rappari-Untoa: Puolijumalaksi (r00man kautta ?) vivuttu rikollinen,
Urho-Kekkos-iitta luovutti Unto Parvilahden ja 18 muuta itsenäisyyden sankaria CCCP
kidutusleireille, täysin Suomen lakien vastaisesti - eli syyllistyi raskaseen rikokseen ... Näin tapahtui
jessuittain aloittaman sodan päätyttyä - heti Stalinin vaatiessa suomalaista verta. Unto lahjoitettiin
CCCP salaiselle poliisille Tsekalle Ljubjankaan kidutettavaksi ja kuljetettiin venäjälle - koska oli
kuulema natsi... asiasta, sekä Jessuiitta Stalinin murhaleireistä voisit lukea Unton muistelmista -
mutta kas kummaa, siinä ei ole Nihil 0bstat Imprimatur -leimaa, ja kiellettynä kirjana sitä 'ei ole
enää saatavissa'.

Aivan samoin kuin alexander Solzhenitzhyn 'Vankileirien Saaristo'-kin - ovat suursensuuri-
Kardinaalin myynnistä ja kirjastoista poistamia teoksia. Kaikki materiaali mikä paljastaa r00man, on
siivottu herkkusienien ulottuvilta. Koetapa löytää, Unto  Parvilahti: Berijan tarhat  ISBN:  951-1-
19768-1 ... "Unto Parvilahti on yksi niistä yhdestätoista miehestä, jotka kommunistisen
sisäministerimme Yrjö Leinon valtakaudella v. 1945 pidätettiin ja luovutettiin
neuvostoviranomaisille."... Samoin hakukone on aiheesta mykkä - ellet tiedä lisätä Vettenniemen

väitöskirjaa ja -nimeä
uta.fi/~csmaso/aatos/vetten01.htm. -->
www bookplus
fi/product.php?isbn=9511197681&Cust
ID=38... -->sivua ei löytynyt
Valitettavasti emme löytäneet
hakemaasi sivua. Se on ehkä poistettu,
siirretty tai tilapäisesti kaatunut.

Tein Berijan Tarhat -kirjasta
yhteenvedon olennaisilta osin. Katso se
vielä tänään 23.03.2014 ilmaiseksi
täältä, huomenna jo sensuroitu?
www.slideshare.net/syottovasikka/berij
an-tarhat

Aivopesumedian Syöttämä Mustavalkoinen kuva portaikosta
oikeisto-vasemmisto äänestysteatterin klulisseihin avautuu vasta värillisenä:



Pyramidin orjia joka tasolla valvoo Osiriksen Silmä. Minkään tason herkkusienet eivät näe, saa
nähdä tai tietää mitä yläpuolella tapahtuu.

Media rummuttaa; "Äänestä Puoluetta" !



Maanpetosten Huippu          Ovet Auki Suomen Leiritykseen

Miina. Ainoa tehokas puolustusväline kavallettiin kommunistiHalosen toimesta ... jatkona markan
sekä Perustuslakimme kavallukselle. Nyt uusi kavallusryhmä, paavin viidennen kolonnan ritarit
aikovat toteuttaa tämän putinin CCCP unelman. Itärajahan onkin jo auki, kaikki rajavartioasemat
myyty - venäläisille...

"Hallitusneuvottelut: Kansallinen etu etusijalla EU:ssa - IL Keskiviikko 13.5.2015
klo 16.58
"Näin maahanmuuttopolitiikka muuttuu ... Puolue olisi halunnut selvittää
Suomen eroa jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta, mutta keskusta
ja kokoomus *1 eivät aikeelle lämmenneet. - Tähän on alistuminen ... Niinistö pui
"miinatappiota".

*1 Maankavaltajat.

Suomen Puolustuskyvyn tarkoituksellinen romauttamisessa on kyseessä vanha Ribbentrop -
ritariemme salaliittto. Jesuiittaputinin CCCP-punaterrorin uudistus ja Suomen kansan leiritys:
miinakiellon päättäjät toimivat käskytettynä - wanhan Ribbentrop sopimuksen mukaisena kansan
murhan bulvaanina. ... Ukrainan salamurhia junaileva maltanristi-Putin kehuikin juuri Saksan
pääministerille rooman jesuiitta-Stalin-Adolphin väsäämää Suomen halkaisu-operaatiota.

Vatikaanin jesuiittaorkesterimme paljastuu, lue mikä näillä hymyilevillä TV-lampailla,
kepukokniinistöillä on päämääränä!

PS. Seta-Suvaitsevaisuus linja jatkuu, paavin pikkupoikahompp-ilois. Töitä ei hymyilevä
valtion elättiritari itse tarvitse - eikä näemmä palkkansa maksava orjansa. Sensijaan elintaso
pakolaisille kavaltajat ottavat sinulta kaiken, kassastamme tarjoilevat kaksinverroin. Sieltä se
kiertyykin omaan taskuun: kavaltajalle on pääasia ettäs oma pankkitili paisuu...



Rahareppu otetaan tietenkin väkisin verommaksja-viharikollisilta, iloisen poliisilooshin antaessa
virka-apua ellet suostu. Paavimedia-lehdistö tukee jokaista anastusta viharikoskuoroillaan:

Kuvassa muotivaatteisiin pukeutunaita taksilla tukholmasta tulleita karaistuneita islamin urho errr
eikun köyhiä orpojapakolaislapsiperheitä raharepp eikun... Alla reppunaisia, by Arutz Sheva:



Minusta kuvassa näkyy herra soini - laskuvarjolaihduutuskuurin jälkeen. Hänhän kailottaa
aivopesumediassasi tällä viistee - Paavinvierailujensa yhteydessä: " (Katolinen) Timo Suomesta,
valmis auttamaan" (...ketä tahansa, Esim vaikka kreikkaa - sinulta anastetuilla raharepuilla yms.)

By Arutz Sheva

Kaikki pelkäävät ... eli kuinka sipiläsoinit isänsä terrori bisnekset meille ujuttivat:

Jesuiittain tunnusmerkki - terror-ismi:

1. Mikäli ministerit eivät tästä etukäteen tienneet, heidät on laitettava valtakunnanoikeuden eteen
kansan terrorisoinnista. Mutta löytyykö Suomessa yhtään puhdasta tuomaria veljespiirin
ulkopuolelta?
2. Mikäli nuot tiesivät, on nostettava syyte maankavalluksesta.

1 + 2 = naamat vaihtoon ... mutta mitä sekään auttaisi kun Supon mukaan kasvamassa on jo uusi
sukupolvi ihania suomalislapsia valmiina Pahan Isän Isis Horus Seth -messumurhapalvontaan.



RAHAREPPU:

Yleensä kerron vain asioista jotka pystyy jokainen tarkistamaan eri lähteistä. Seuraava juttu on
lähipiiristä, varmennusta ei vielä ole joten käsittele sitä satuna. Satu naksahtaa sipilän rahareppu
palapeliin, tottahan pääministeri vielä kertoo meille faktat reppujen tilavuudesta, uusiotyöpaikkojen
palkoista joita kantaväestön työttömät saava kuolata...

Ennenkuin sipilämme ystävälliseti kertoo kavalluksensa faktat, joudun turvautumaan
maalaisjärkeen: Normaaliin reppuun mahtunee 100.000€ - 200.000€ ... riippuen repun koosta &
seteleistä.

Säälikää toki pakolaisia: näet niin nopeasti nuo elintasojihadistien rahat katoavat tässä julmassa
suomirasisti viharikosteliain maassa - jos tämä juttu siis pitää kutinsa.

"Tavallinen veronmaksaja, jolta sipilät anastavat ansiot eri tavoin 24/7, meni
kotikadun raha-automaatille - yllättäin kurjistaniksi muutetussa lähiössään.
Ammattiyöläinen ihmetteli olisiko tilillään vielä viisikymppiä...  Tuntematon, suomen
kieltä osaamaton salskia  nuorimies, viimeisessä muotiasussa, asioi edellä. Kuinka
ollakaan, pankkitilikuittins unhottui automaatille: ja voi ressukkaa, saldon mukaan
repustaan oli enää tilille jäänyt 18.000€. Varmaankin matkalla jo soskuun?"

___________________________________________________________

Iittalan oma aivopesukone Telegraph haahuilee 11/2015: "Milloin johtajamme hyväksyvät että
EU on jättimäinen petos?" Kuinka ollakaan, juttu jättää mainitsematta johtajiemme ritarikerhot -
eikä näytä Maltanristikerhoissa merkkejään hoivaavia tunnustavia jesuiittoja. Niinpä minun tuli nuo
pyhät merkit poimia muualta ja lisätä tähän artikkelin otsikko-kuvaan, lisäsinpä vielä Kansan-
Uutisten artikkelista tekstiä: "Franciscusi1 on lastenkiduttaja jesuiitta Videlan hallinnosta...



Sipilä: "Kotiini [Kempele] mahtuisi väliaikaisesti noin 20 turvapaikanhakijaa"
IS 5.9.205 12:11

Olli Immoselta jyrkkäsanainen päivitys Juha Sipilästä: ”Pelaa rikollisjärjestöjen pussiin”
IS 7.9.2015. 19:45

Kempeleen raiskaus:

Sipilä kutsunut sisäministerin ja oikeusministerin kriisikokoukseen
Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kertoo kutsuneensa sisäministeri Petteri Orpon (kok) ja
oikeusministeri Jari Lindströmin (ps) kriisikokoukseen Kempeleen raiskaustapauksen
johdosta.
– Tapaus on vakava, tuomittava, inhottava ja raukkamainen, jos julkisuudessa olleet
tiedot pitävät paikkansa, Sipilä sanoo STT:n mukaan.
Sipilän mukaan Suomessa on pohdittava lainsäädännön muuttamista sen suhteen, miten
turvapaikan hakemisen aikana tehdyt rikokset vaikuttavat turvapaikkapäätökseen.
Asiasta lisää hetken kuluttua.

Julkaistu: IS 24.11.205 14:45 , Päivitetty: 24.11. 14:49

Herää kysymys että mistä lähtien kulttuurista on tullut inhottavaa? Miksi kulttuuriansa ei yhtäkkiä
suvaitakaan? 'Ainoa ongelma' tässä kulttuuri-asiassa on se, että jäävuoren huippu paljastui.

Mafiapomoa lainaten, Suomalaisten veronmaksajien varojen kavallus on vakava, tuomittava,
inhottava ja raukkamainen!

"Pakolaiskriisin hoitoon puoli miljardia lisärahaa –  Heinosen mukaan taloustilanne on tiukka,
mutta pakolaiskriisi on hoidettava. Kansanedustajat Timo Heinonen (kok), Simon Elo (ps) ja Teuvo
Hakkarainen odottavat värikästä keskustelua pakolaiskriisin hoidon kuluista." Keskustelu on hauska
ja värikäs - kysehähhhää on sinulta otettavista rahoista." Julkaistu: IS 24.11.015 15:07

POLIISITÄTI TULI ULOS KAAPISTA:

"Poliisitarkastaja Mia Poutanen poliisihallituksesta vahvistaa, että naisiin on kohdistettu
seksuaalista häirintää vastaanottokeskusten läheisyydessä." IS 5.11. 2015 13:45

Lausunto on täysin poikkeava. Liekö tässä kyseessä siis vale vaiko rikos poliiisi vaiko rahvaan
hämäysoperaatio? ... suomilainen - mamujen seksuaalisen häirinnän tai raiskauksen kohteeksi
joutunut emäntä olisi PäiviPaateroisPoliisien viharikos -syytteessä moisesta lausunnosta.



Kun faktat kumoavat Virallisen Totuuden - aivopesukoneesi kutsuu sitä sosiaaliseksi mediaksi:
"Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvia, joissa [pakolainen] esiintyy ihmisen pää kädessä.
Sama mies on kuvannut itseään myös Torniossa Suomen rajalla syyskuussa". IL 24.11.2015

IMPOTENTTI allah - ei itse kykene kirjoitustensa kostoja junailemaan, lähettelee hullujaan
murhaamaan vapaita ihmisiä.

Kalman Metallikotkat saivat mitä tilasivat: hetki jolloin satanistinen juhlintansa katkesi
pudotukseen suoraan helvettiinsä, akbar-perkeleen palvojain killjuessa impotentin kalashnikov-
jumalansa puolesta - joka itse ei pysty kuin aivopesemään orjansa.

Tapanilan raiskaussyyte käsitellään salaisena - käyttää arabian kielen tulkkia.
Raiskauksesta syytetty 26-vuotias mies ja näkövammainen uhri - nainen - oli erotettu toisistaan
sermillä Helsingin käräjäoikeuden salissa. Julkaistu: 30.11.2015 12:29



Sisäministeri Orpo: "Häiriöt ja väkivalta lisääntyneet vastaanottokeskuksissa [eh, Tapanila?].
Poliisi ja sisäministeri kertovat, että häiriöiden, levottomuuksien ja väkivaltaisuuksien on todettu
lisääntyneen vastaanottokeskuksissa ja niiden liepeillä. Poliisin ja sisäministerin tilannekatsauksen
mukaan häiriöihin ja suoranaisiin väkivallantekoihin ovat syyllistyneet yhtä lailla
turvapaikanhakijat kuin kantaväestöön kuuluvatkin."Tiistai 24.11.2015 klo 16.58

Haloo? Mamuleijona-Valepoliisi Kantaväestövalhe: missä tästä on näyttö? Kuinka
monta suomalaisnaista ja missä on raiskattu lisää näiden elintasopakolaisten uus
keskuksien liepeillä? ...jos väitteissä on perää, miksei niistä uutisoida. Ilman todisteita
leijonaviranomais väitteet ovat silkkaa saudituubaa - rikollista kantaväestöä
halventavaa viharikosta. Kukaa tekee rikosilmoituksen!?

Shokeerava Channel4 -dokumentti kuinka Isis ujuttamat sosiaaliset värväyskoulut toimivat
veronmaksajilta otetuilla rahoilla: "äärettömän hirveä ydinsanoma [koraani]. Islamistit joista eräskin
töissä soskun (?) työnohjaajana ... onnenpäivät ovat alkaneet, islamilainen valtiomme on
perustettu ... jutskut murhaavat lapsiamme: kaikki valtionmaksamaan tilaisuuteen kootut naiset
imevät innolla tarinaa - kertoo islamin naistenkerhon sekaan salaa ujuttautunu 'aisha'.

Rajapoliisin uuden tilaston mukaan ”hukassa” Ruotsissa on 14 000 henkilöä, jotka ovat saaneet
kielteisen turvapaikkapäätöksen,”avointen karkotusten” määrä on suurin koskaan. 27.11.2015 17:02
---> sensijaan laittomasti maahatulleiden määrään voit lisätä huoletta nollia... [mamuSALAINEN]

Milloinkas Suomexicossa Kansanäänestys? hehehe vai 'kansanäänestys' - sipilöitä
naarattaa.



Sveitsi. Ticinon kantoni on hyväksynyt burkan ja niqabin kieltolain - julkisissa paikoissa
islamilaiselle käyttäjälle sakot, 92 - 9230euroa. Kielletty kaupoissa, ravintoloissa ja julkisissa
rakennuksissa. Ticinossa asiasta järjestettiin kansanäänestys vuonna 2013 ja lakimuutosta kannatti
kaksi kolmasosaa asukkaista. Ranska hyväksyi burkakiellon vuonna 2010, käytöstä voi saada
Ranskassa 150 euron sakot. Ranska perusteli kieltoa naisten oikeuksien suojelemisella. Burka on
myös turvallisuusriski, koska se estää henkilön tunnistuksen. Lähteet: The Local, Daily Mail,
Express TEIJA LASSI teija.lassi@ilmedia.fi Torstai 26.11.2015 klo 05.01 (Huomaa poikkeuselliset
lähdetiedot; koska tuo teksti on viharikos - vastuu täten siirtyi Daily Mail toimittajalle...)

SALAILUN LIITTOTEORIA ROMAHTI - isän MAAN TAPA

Salailun ja väärennösten lähdeteoksena toimii Suomalismalehdistö: Yksi (jesuiitta) erkko ja yksi
virallinen totuus. Tämän YLEN mamutuuban IltaLehti -jakelukanava on perustanut sille jopa oman
Teoria-kanavansa.

Salailu on siis kuitenkin totta eikä teoriaa - toteaa kansakunnan pääsalailija. Asia pääsi
repeämään poliisitätin astuessa kaapista: kaikkai raiskaustapaukset ja suomalaisnaisien
päällekäymiset tosin kuuluvat kantaväestön piikkiin - ja kuulema pääministrin pillastuttanut
Kempeleen oman sukulaistytön raiskauskin on tietyiltä osin epätosi: eriävät lähteet kyllä
hiljennetään ja virallinen totuus julkaistaan aikanaan. Parhaillaan saudivoideltu lehdistö jyrää
toinen toistaan ihmeellisempiä versioita 'hätä' kokouksesta joka ei sitten ollutkaan sipihätäkokous
vaan rutiinia koska raiskauksetkin ovat poliisitätin mukaan rutiinia... jne jne. Naarattas jos ei
itkettäis.

IL-teoriakuva: juuri ja juuri liikuntakykyisiä ultraköyhiä islamperheitä laahustaa noutamaan
pulleita sipisetelireppujaan. Ellet usko tätäkään val[]kuvaa, sipilän mafia luokittelee sinut
viharikolliseksi.



"Niin olemme jesuiittoja" -puolueen perusTeuvo Hakkarainen:

"Suomen ainoa Reumasäätiön reumasairaala Heinolassa hakeutui konkurssiin 2010,
valtiolta ei herunut kahta miljoonaa euroa.... Nyt tiloihin aiotaan sijoittaa 100-200
turvapaikanhakijaa. (10 milj?) – Aivan älytön homma. Nyt rahaa löytyy kyllä, kun
sijoitetaan maahanmuuttajia, joista osa on terroristeja tai raiskaajia, joiden tekosista
saamme lukea päivittäin joka puolelta. Tätä maata miehitetään tällä hetkellä, ja sen
tukemiseen löytyy valtiolta rahaa."
"Suomi osallistuu terroristien tukemiseen:
2014 lakkautettiin Kauhavalla vuodesta 1929 lähtien toiminut Lentosotakoulu. Tänä
syksynä tiloihin sijoitettiin vastaanottokeskus ...majoitetaan terroristeja. Varmasti kaikki
tietävät, että turvapaikkaturismi on ihmiskauppabisnestä, jolla rahoitetaan muun
muassa Isiksen toimintaa. Nyt se soluttautuu tänne ja me osallistumme siihen. En
ymmärrä , enkä hyväksy, Hakkarainen tuohtuu."
"Edes ruoka ei ole kyllin hyvää
Kouluruokailul on ollut kaikille maksuton 40-luvun lopulta saakka, ja sen avulla on
edistetty suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia näihin päiviin. – Tämä ruoka ei sitten
kelpaa näille maahanmuuttajille, jotka alkavat [ohjelman mukaan] lakkoilla ja valittaa
siitä. Suomalaiset ovat eläneet ja hyvinvointivaltionsa rakentaneet näiden ruokien
voimalla, ja nyt sitten pitäisi näille vielä parempaa järjestää? Hakkarainen ihmettelee."

suomenuutiset.fi/hakkarainen-reumasairaalan-rahat-valuivat-terroristeille

Satu isän terror -ismistä: tälläkin tarinalla jesuTeuvo peittää tavalliseen tapaan arabien hallintaan
rakennetun työkalun - islamin alistavan otteen. Tänne raijatut islamin sotilaat ovat aivopestyjä,
säälittäviä nuoria - ja siten äärimmäisen salakavalia. Henkilönä tälläisten vihaamisesta ei ole hyötyä,
kettutyttöjen hellyys yhtä hyödyllistä kuin kyyn silittäminen.
Rooman 600-luvulla kehittämän uskonnon vallassa olevia pidetään orjina jatkuvassa kuoleman-
pelossa - terrorin allah - ellei noudata ylhäätä saneltuja käskyjä. Käskyihin kuuluu mm. miekka-
käsky, uskottomain murhaaminen missä vaan, sikojen (=SINÄ) kivitys, raiskaus jnejne. Lauman
otteesta poikkeavat tottelemattomat huumataan ja päälle puetaan pommiliivit: Lue 'Israel Uutiset'.

PS. Hakkaraista tuntematta näyttäisi jesuiittain kirjailleen tämän sadun juonen siltä varalta ettäs
tulee rommaus ... pisteitä kerännyt perusTeuvo pysyy silloin pinnalla päästäen iitat taas
Edusteatterinsa vallankahvaan. Tämä menettelytavan voit halutessasi löytää historian joka
vuosisadalta aina uudestaan toistuen:

ensin järjestetään chaos - sitten 'yllättäin' löytyy jesuHitlereitä pelastajaksi - laittaen
asiat järjestykseen - ordo.

Hajota&Hallitse: Bongaa Vatikaanin seinältä jesuiittain tunnuslause: ORDO AB CHAOS

He = koraanin aivopestyt. Satukirja joka kirjoitettiin portugalissa, Rooman Fatiman
katolisluostarissa 600-luvulla:

Poliisihallitus: Noin 10 turvapaikanhakijaa epäiltynä raiskauksesta tänä vuonna
Julkaistu: 27.11.2015 13:51
- hehesalausvalepoliisi: raiskausluvut [= SALAINEN] ... lisää nollia. Olisiko kolme nollaa?



Käskyn mukaan, huutaen allahu akbar - kaikki tapettava ketkä eivät alistu: aivan sama
menetelmä kuin rooman kristittyjen tullessa suomen rannoille tuhat vuotta sitten...

Valehtelioiden kuningassipilä lorottaa aivopesumedians välityksellä sinuakin silimään:

Sipilä valehtelee valehtelemistaan: "Raiskausepäilyt olivat tiedossa" - tokihan hänen tiedossaan,
kansalta salataen kaikki, valehdellen luvut: montako nollaa tänään lisätään!?
Perjantai 27.11.2015 klo 15.15

Dhimmin (vääräusko) raiskaus ja rukousmatto - islamin käskyjen käytäntöä: Oikeaoppinen
raiskasi suomalaisen (vääräusko) tyhmän naisen kahdesti ja rukoili välillä – tuomittiin yli kolmeksi
vuodeksi vankeuteen Julkaistu: 27.11.2015. 10:15 - 45-vuotias mies on tuomittu vankilaan
Helsingissä tapahtuneesta raiskauksesta.

liisi: Turvapaikanhakijan epäillään raiskanneen 14-vuotiaan tytön Raisiossa
Raisiossa tutkitaan raiskausepäilyä. (KUVA: Google Maps) Julkaistu: 27.11.2015. 10:36
ILTASATU:  terror isminsä tarjoilee tänään isä insestin GOOGin joukot

KOTOUTTAMINEN EI OLE KOSKAAN HALLINNASSA:
Oikeusministeri Jari Lindström: "...koska kotouttaminen ei ole ollut hallussa tähänkään asti"
27.11.2015 12:10



Päin naamaasi valehtelevan omahyväisen ryöstösysteemin työkalun, IltaLehden otsikko...
Näillä puolueteatterin ryöstönukeilla on sentään 'rohkeutta' näyttää se naamansa.

On se isän maan teatterin valehtelijoilla rankkaa: tässä koko viharyhmä iltasatusanomain
syyllistäminä.

... sensijaan jesu-iittalan aivopesukoneen oman murhakultin oppikirjasta ei saa edes vihjata.

Tarina kertoo mitä tahansa paitsi Boko Haramin julistuksen: "Me lahtasimme kaikki
uskottomat jotka eivät alistu (=allah) - koska KORAANI KÄSKEE!
Tässäkin IltaSatusanoma valehtelee päin naamaa: kyseessä ei ole itsemurha vaan salamurha, se
mihin rooman ohjaaman kultin impotentti alla ei itse kyennyt...



Tosiasisssa kyseessä on tavallinen, vuosisatainen, Ekumeniahuumeen ryöstöretkinäytös 2015:
ensin luodaan kaaos, kiristetään kantaväestö entistä köyhemmäksi. Sitten 'löytyy' rauhanratkaisu:
sinulta anastetaan yhä lisää  Ordo ab Chao.

YLEn iltasaduilla aivopiestyt tyhjätaskut haluavatkin pian äänestää isän puolueteatteriin
uudet kasvot. Hienoa sanovat isän maan teatterin asialla olevat hakkaraiset...



PS. Samaan aikaan kun tuo viides kolonna toteuttaa Suomen puolustuksen romautuskäskyä,
'Ribbentropit' hiovat yhä voimassa olevaa ryöstösopimustaan.

Maltaristilastissa litistyvän kultaisen vatikaanin kaksipääkotkan vahtii kolmannen maailmansotansa
edistymistä. Isän maamupolitiikkansa litistäissä kaikilta alistamiltaan kansoilta oikeuden omaan
kieleen, kulttuuriin, valuuttaan, vapauteen. Kullan, joka on sinulta(kin) anastettu:

Katolis USAn valtakunnanvalehtelija Ketchup-Kerry taputtaa veljeään iiloisena: "Hieno taas
tavata, kuinka paavimme voi? Pian saamme Ford-avustus-Leasing lähetyksemme taas vauhtiin,
eikövaikka"

Lue slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat

KATOLIS USA?! ... kyllä. Koko USAn johto kuin EUkkujohto tunnustavia jesuiittoja. Lue ja opi
faktat, selaa linkit, kahlaa ja varmista itse lähdetiedot..



No mutta. Vielä sentään tämä on voimassa... ilmankos se WWW-III koneistosi yskii...

"Franciskus1 on jesuiitta" -kertoi iltasanoma 'uutinen' jo viime vuonna:

Wiimeinen SANANVAPAUS -pato saadaankin pian räjäytettyä - senjälkeen et enää näitä
viharikoksiani luekaan - kun iloisen maija miehet, oman totuutensa valintatalosta hakeneet
väkivaltarikolliset -  käyvät hakemassa minut ja miljoonat muuta sopeutumatonta punamarxinsa
uudelleenkoulutusleirillensä, internjet suljetaan ja rauha saapuu isän maahan.

Vielä toistaiseski tässä(kin) artikkelissa käsitellyt nimettömät kohteet vain www-apisevat...
peloissaan, tuleeko Valtakunnanoikeus, joutuvatko hilut kintuissa vastuuseen? Onnistuuko isämme
aurinkoinen leirittämään pohjoisen maan, saavatko he osallistua ilman määrää olevan ryöstösaalin
jakoon - vai joutuvatko itse omilla teoillaan itse itsensä häpäiseminä tyrmään?

Jännitysnäytelmä tihenee kun jesuiittakone yskii: hyväveli katainen julisti jo isän uutta
maailmanjärjestystä kavaltamalleen Suomelle - vuonna 2013. Huoh. Eikä vieläkään ryöstöns etene...



Tokihan poliitikolla on eroa poliitikkoon: Ongelma ei ole edes teatterinsa johtaja, rakennuksen
omistaja vaan tonttimaan vuokraaja. Kun poliitikko ei hänestä tiedä, hyödytöntä on vaahdota. Mutta
ne joiden pitää touhuta, toki paras on aina paras.

Veikko Vennamo oli tietyllä tapaa 'mies'. En sitä idolina pitänyt tai puoluetouhuihin osallistunut,
silloinhan vielä uskoin hesariin. Veikko sai seiskytluvulla Suomen Maaseudun Puolueeseensa (SMP)
vaalivoitossa 23 kansanedustajaa, se oli sitä ihanan  DDR:n aikaa 70-luvulla kun teatterinjohto ei
ollut ajan tasalla. Tämähän ei käynyt laatuun ja Looshissa mietittiin kaatojuoni: iitat 'perustivat'
uuden Puolueen. Siihen 'kutsuttiin' Veikon puoluejäseniä, jokainen sai 40tmk alkupalaksi. Nuo
maaseudun köyhät (viestinä veljille luku 13) innolla jättivät Veikon  rikastuakseen, olihan se monen
vuoden palkka maajussille... ja sitäpaitsi, kuka nyt Veikosta ja sen vouhkaamisesta olisikaan pitänyt.
Peräkammarista oli Veikolle määrätty ritarilehdistöön hullun osa koska ei suostunut kavalluksiin.

Joten kerro uudelle ihanalle rehelliselle kansanedustajallesi: omat rahat eivät täs pelis riitä kun
takana on Rooman kultahammasholvit.

Miksi SMP oli niin paha? Veikon persoona joka vihasi näitä kavaltajia - se ei antanut
kavalustehtailuille hetken rauhaa. Hieman ennen tuota vaalivoittoa vatikaanin Edus teatterissa
asioita junaillut iitta, Herra Feiring, joutui Veikon 'käsittelyyn' ... ja se oli paha se. Ei veikkoset ei
Veikkoa saanut suurpuolueeksi laskea.

Herra Feiring: hänellä oli oma ꖅ -komero eduskunnan käytävällä. Mies 'unhoitteli' kaikkee vähän
kaikkialle, esim kenkälaatikoita (Nokian Kumisaapaslaatikot?) millon kenenkäkin edusteatterimme
napinpainajan työpöydälle. Eräänä päivänä, se oli sillon kun DDR mummo oli kaatamassa kansamme
etuja itään, hän unhoitti tavallista täydemmän saapaskomeronsa oven lukitsematta. Tuo komero
avautui kätevästi pääkäytävälle saappaantarvitsijoita varten. Eihän siinä mitä, mutta kun
ymmärtämätön siivooja avasi sen, vyöryi sieltä kokoneinen vuori Nokian laatikoita käytävälle.
Tunnetusti huonolaatuisena kaikki Nokiat aukesivat. Yllättäin taikuri Feiringin laatikkojen
kumisaapassisältö oli muuntunut sadan markan seteleiksi ja nyt koko kaapillinen oli käytävällä
kaikkien ihmeteltävänä. Liekö tässä ollut metamorfoosimainen ponnekaasu Veikan vaalivoittoon?

Joka tapauksessa Hesarissa nopeasti todettiin Herra Feiringin olevan nk. mielenvikainen eikä
sen koomin ole hänestä mitään kuultu. Lukijana kuitenkin ynnäsin tuota setelimäärää ja ihmettelin
jotta eikös asiasta olisi voinut tehdä vaikka jutun? Vasta myöhemmin Feiringin saappaiden
huumaama järkeni alkoi toimia ja tajusin että eihä tässä jutun ainesta ollut. Duunarina mun kannatti
keskittyä Rib Kirbyn sarjakuviin. (vieläkö ne siellä hesaris lopussa on? Lopetin sarjakuva ohjelmain
tiirailun kun huomasin että iitat nauravat eri kohdassa kuin orjansa.)

Mutta Veikko hölmönä maalaisena kuitenkin tulistui Nokian kumisaapaslaatikoille -
tämäntakia hesarit ja sen maakuntasatelliitit kuvasivat hänet aina tärähtäneenä - ja sai rahvaan
äänivyöryn. Niinpä Veikon poika Pekka hoidettiin vaarallisena perillisenä Postilaitoksen
pääjohtajaksi. Siellä hän askarteli turvallisesti elämänsä loppuun asti. Äänestys tapahtuma myös
varmennettiin, nykyisin herkkuseinille tarjoillut 'äänestys' laatikot ovatkin esitäytettyjä eikä 'äänten'
laskuteatterissa voi enää tapahtua tälläisiä SMP-luokan vahinkoja.

Edusteatterin kaappia on nyt laajennettu ja siihen on laitettu paksumpi ovi ja automaattilukitus.
Feiringin seuraaja-viran omainen voikin avata tuon oven omalla avaimella vain silloin kun
ritarihuoneen sakastista painetaan samanaikasesti Feiring-oven sähkölukon avausnappia. (Tämä
loppulisäys on hämäystä - pelkästään siksi ettei totuus paljastuisi - tarkoitan sakastia)



Vennamon voitto aiheutti Kekkoselle sydänkohtauksen:  Vennamo oli ensin Kekkosen tukimies
maalaisliitossa, sitten tämän vihamies. SMP:n legendaarinen vaalivoitto otti presidenttiä koville.
Veikko Vennamon ja SMP:n jytky vuonna 1970 koetteli presidentti Urho Kekkosen kuntoa.
Kekkonen oli vaali-iltana 16. maaliskuuta seuraamassa vaalituloksia Yleisradion tiloissa. iltasanomat
fi/kotimaa/art-1426742499445.html IS 19.3.2015 13:00, päivitetty: 19.3.2015 13:04

"Uutuuskirja paljastaa:" Kuinka ollakaan, kekkosen ym tarja-leskisritareiden maankavallukset eivät
paljastuksiinsa mahdu.

Tässä isän maan Veikko vilkuttaa äänestysteatterinsa omistajan merkkejä: pahinta sinulle
onkin jos uskallat olla äänestämättä paavin teatterin vasemmisto-oikeisto-keskupluilijaa. Olet
viharikollinen, lusmu: Marxilainen Obamao onkin juuri ehdottanut että äänestys pitää tehdä
pakolliseksi (rokotusten kera) kuin ihannetaivaassaan jesuiittain CCCP:ssä jossa äänestysprosentti
usein ylitti sadan. Lisää: www.slideshare.net/syottovasikka/obummer-obamao-kuka-olet

Pyhän Isän ritarimerkit kulkevat siniveristen perintönä

"Ääniharava Pekka Vennamo ”protestivaalien” jälkeen vuonna 1983. Pekka Vennamon
isä Veikko Vennamo ”testamenttasi SMP:n ideologisen ytimen” 23-vuotiaalle Timo
Soinille. Timo Soinin nousu SMP:n ideologisen perinnön jatkajaksi pohjautuu Veikko
ja Pekka Vennamon riitaan ydinvoimasta, kirjoittaa filosofian tohtori Timo J. Tuikka
uutuuskirjassaan." Julkaistu: IS 20.10. 18:22 2015



Ihana SA-Int kuva ahkerasta iloisesta
poliisilooshin työmurkusta, 'sotapoliisista'
1940-luvulta. Globaalin poliisilooshin osa, jonka
Vatikaani polkaisi 'tyhjästä' 1800-luvun alussa.

SA-kuvatekstiä lainaten: pyramidia "ei liikuta
matkaajain ilot eikä surut, rakkausasiat eikä
perhehuolet. Koneellisesti pyramidi sivuuttaa
kaiken muun paitsi..." kultahampaat.

Isänmaa! ...mutta kenen? Maltan ristiksi (vain valaistuneille) avautuvan Joutselän Kivennavan
pyhiinvaelluspyramidin juurelta löydät poseeraamassa kaikki aikansa siniveriset ritarit eller hur.
Sama looshien ylistettyjen merkki niin Aleksis Kiven, Kuin Mannerheiminkin. Sota onkin ollut aina
'tukkukauppiaden' kaikkein tehokkain rahvaan ryöstömenetelmä, vain sen avulla rooman
kultahammasholvit pidetään ylitsevuotavina. Ritareillemme onkin sälytetty uskomaton taakka täyttää
sitä yhä kiihtyvämpään tahtiin: älä siis ihmettele katais urpi-ritarimme huolen uurtamia otsryppyjä.



Eihän Rooman ritarien historia tuosta suinkaan alkanut: Itsenäisyytemme alun sankarit, samain
siniveristen jälkeläiset bongaat tänään ohjelmointikoneiStasi, telkkari yms. Tai näiden esi-isät,
Porvoon osiriskirkossa v 1809 keisarin kaksipääkotkaa kumartamassa. Voit seurata tätä klaania
kaikkialla, ihmiskunnan historian alkuun.

USA:n Kongressi rukoilee OSIRIS-HORUSta
USAn kongressissa on rukoushuone. Tässä sen alttarista

Seremoniajohtaja polvistuu tälle alttarille. Alla tarkempi luva lasimaalauksesta.

Kongressin pj Boehner kertoo olevansa jesuiitta.

Tätä samaa G-tä rukoili George Washington USAn perustamisen vuonna 1776. Alttarin
lasimaalauksessa on kuva hänestä, yläreunassa näytettä hänen jumalistaan... Näitten jumalien
jumalaisia puheita ylistävät kaikki, koko maapallosen kymmenmiljoonaisen Looshipellet. Tarkkaapa
ketkä kaikki. Tee virtuaalimatka Vatikaanin omistamaan Kongressiin, aloita esim. Pyhän Jeesuksen
Äidin Mariankappelista....

St. Mary’s Chapel
With its reredos of gilt linden wood, this chapel honors the role of Mary, the
mother of Jesus! ... nationalcathedral.org/visit/onlineVirtualTours.shtml



Porvoon kirkko toimii suomalisille tämän pyramidi "G" :n 'korvikkeena'... kts
www.slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289

Tämä G ҉҉ ҉  G  onkin jokaisen Looshin pyh äh -merkki. Se ei todellakaan mitenkään liity
Jumala-sanaan (GOD) vaan päinvastoin, ehkä onkin tulikivijärven hiilihangoog heiluttaja. Joissain
omissa teksteissä G -merkki selitetään muurarirapparien vaalimaksi Geometriaksi - se on kuulemma
raksaveljeksille tärkiätä... (Huomaa kuinka O-kirjainta ei olekaan - vaan sulkumerkit ( ).

Rooman ohjaamille rappareille on 'G' kaiken keskipiste, 'juutalasikabbalaille' se on onnenjumala
fortuna = Gad, (Jes.65:10) eli Portugalin katolis-Fatima-luostari - se missä rooman islamkultti
kehiteltiin. ... tällä g-perversiolla keitetään Israelin(kin) kansaa - Roomasta ohjatulla g-terrorilla, g:n
utsiman kaikenkattavan vakoilunkin avulla. ... kabbalaiset häpiää ja salailee saastaansa kirjoittamalla
sen palvontansa kohteen nimen aina G-d. Tämä molok ahnehtii loputtomasti lisää. Mikään ei riitä ...
erityisesti jokaisen yksilön kahlitsemiseen pyrkivä älyvapaa vakoilunhimo, täysin mieletön ja
kaikenkattava. Nyt tekniikan sallimana tullut vitsaukseksi jokakodissa, ajoneuvossa, kadulla,
siellä&täällä



Kaikki kalut ja OSIRIS. Oikeanpuoleisen on TulikiviLähde -looshi 221. -mainosvalo. Lienee
G:n musta asunto...

.

.

Miksi otin nämä 'meille vieraat' asiat Suomen-Orwell blogiin? Siksi koska tässä peilautuu koko
suomen hallintakoneiston luumätä, ydin, jonka toiminnan päämääränä ei suinkaa ole suomen etu -
vaan ryöstö ja salakavalat kavallukset - vailla mitään häpyä tahi rajoja tahi lakien kunnioitusta.
Pahinta onkin että nämä telkkariStasi bongattavat naamat ovat sielunsa myyneet vati kaaniin,
kultahammasholvien keisarille.

Alttaritaulun lasimaalauksen katkaistun pyramidin symboliikka on sama mitä
suomalaiset papit ja sotilasjohtomme palvovat (vrt s.23). Lue hämmästyttävät näkymät
maailmakattavan pyramidinpalvonnan saloihin:
www.slideshare.net/syottovasikka/pyramid-pla

Tässä ylläolevassa kuvassa siis Amerikan rapparimurkkuin menoa vuosikymmenten takaa.
Joka mantereella on omat systeeminsä, niissä kymmeniä miljoonia pyrkyrijäseniä. Tästä voi päätellä
että kirjavuutta ja asteikkoja on tuhottomasti. Koko satamiljoonainen muurahais-orjakeko on
alistettu paawin lähiklaanille eli jessuiitoille joiden määrä on rajoitettu 50-100.000 kpl. Suomessa
näitä kallonkerääjän lähipiirin assasin-kyykyttäjiä, 0pus dei, mal tanristi, P2, ym salakavaltajia lienee
muutamia satoja... kaikki yhteiskuntamme merkkipaikoilla. Oleellinen organismin koossapitäjä
onkin kuolemanrangaistuksen uhalla vannotut valat joihin kaikki rapparit sitoutuvat heti alussa.
Valakuria pitävä jessuiittaorganiosaatio jonka salamurhaterroria kaikki pelkäävät; vrt 'Joensuun
pikkujoulut' (kts alempana). Turhaan siis Raamattu ei käske pysyä erossa valojen vannomisista...
Tavallinen rehellinen kansalainen eli/tai Oikea Kristitty ei voikaan olla osallinen yhdessäkään
näistä valoista.

Ylläolevasta kuvasta löytyy 'mielenkiintoisia' tutkimiskohteita, esim alareunan liittolais-
organisaatiorivissä on dem0lay-nuorisojärjestö, jalkainväli-sateenkaarikettutytöt jne. Näiden taustoja
selvittämällä aukenee kuinka syvältä roomasta rapparein avulla kaikki meille esitetty mediahuvitus,
äänestysteatteri yms tulee. Näin dem0lay esittelee itse itsensä web -sivuillaan:



'Valituille nuorille' tarjotaan kaikki Paawin i-slam Fetsistä, puolikuusta ristikkäisiin sääriluihin.
Viimeisenä itse Disneyn (seniori dem0lay) tekemä osiris-jumalan ritarimerkeillä varustettu mikki
nostaa kätensä muuraritervehdykseen! Hartaasti opetellut sormi/käsimerkit ovatkin merkittävä osa
järjestön toimintamallia; syytetyltä niitä nähdessään rapparituomari jättää tuomitsematta jnejne.

Dem0lay järjestö osoittaa erityistä arabikiinnostusta puolikuu merkkeineen ja Fetsi-
päähineineen. Fetsiä varten korkeimman asteen rapparit ja/tai jesuiitat tietenkin hankkivat
aitonahkaisen säilytyskotelon... Sellainen löytyy kuukautisjulkaisun sivumainoksista. Kuuluko se
myös suomen leijonain varustukseen?

Mikkihiiri = Konstantinusritari-looshin valvottu sanansaattaja: oletko koskaan ajatellut miksi
hiirellämme ei ole korvia, vain taustalla kiinteästi Mikkiä varjostavat mustat pallukat. Tässä syy
katolis soinininkin selän takana lausuntojaan 24/7 päivystävään kahvansa pitelijään, handleriin,
aamun tunteina uudet ohjeet saaneen ministerin takinkääntöön, "väyrystely" -sananparteen:

Tunne historiasi, katso SA-kuvaston
karusti kertoma Karjalan ryöstö -
operaatiosarja joka ei kataisille häpeä:

www.slideshare.net
/syottovasikka/evakkotie



"Äh, musuFetsini meneivät lyttyyn V-12 Jaggeni peräkontissa: Laitanpa tästä kolome tillaakseen
(=rappariFirman Leion-Visa Vinkumaan). Samalla tuli tehtyä päivän hyvä työ: tuin ameriikan
Breiviik-veljeksiä."

.

Katteellisia katollisia varten otin esille vähänkäytettyä halavempaa; veljesmåra... eller hur.



"Tämän puukontuppi on hiukka kulahtanut, mutta aito. Terä hiomaton, mutta kyllä sillä vielä sikoja
teurastaa... rosonen ruåstereuna antaa tehoa" - kertoo myyjä, 25$. "Kyllä veljekset kehtaa aina
tämän ottaa eräretkelle mukaan" hän jatkaa. "Pääasia että tietävät mihin kuulut."

.

Ritarit eivät merkkejään häpeä, päivastoin. Ei ihmetytä taannoisen Lousianan myrskyn
jälkeinen Ranskanturistien kohtelu, aseilla uhkailu: Kansa ajettiin yhteen kasaan stadionille
sikamaisiin olosuhteisiin. Lousianan kuvernööritär kielsi liittovaltion sotilaita auttamasta;
vasta viikon odottelun jälkeen apu sallittiin, rajalla tyhjäkäynnillä odottaneet sotilasjoukot
riensivät apuun... Stadionin tiloihin sullottu väki, turisteineen kaikkineen eli kuin Dachaussa,
ulosteiden ja raiskailevien rosvojen seassa. Eräs ranskalairyhmä päätti paeta kahlaamalla -
mutta tämä paavinpoliisi esti poiskävelyn, ampuen varoituslaukauksia.

Kannattaa muistaa että (pohjolankin) poliisilaitos on Vatikaanin jesuiittain 'tyhjästä
polkaisema' globaali looshi joka perustettiin 1800-luvulla. Epäluotettavat armeijan sotapojat
alkavat useinmiten ämpyilemään pimeitä käskyjä - oma looshi onkin suorassa valvonnassa
Joensuun pikkujoulujen 2011 tapaan - pikkujoulujuhla jossa yhtäkkiä komisarioiden keskellä
olevan ministerin miehen päässä on reikä...

.

.



Amadeuksen Apronit: Tilaa toki itselles toVeli Amadeus-nukke, vain 77$ +pk... saat
toVelisuutta kaikille osoittavan merkin kaappisi päälle. Alennuksella nyt Suomilaisille
Sibelius, kalmanjoutsenten kingi.

Ylimmän Asteen
AkuAnkat:

Muistutus veljille – josko satuit
unhottamaan: ylimmän asteen
Clubi kaikille Swarttsineggerin
seuraan pyrkiville



Dem0lay Ritarien 'kokoontumisajoissa' tapaavat kaikki kaanin ritarit valvovan silmän allah.
Pikaselaus näiden looshien webbisivuille paljastaa höplästävedettyjen ilkityöntekijöiden
jäsenmääräksi jopa yli kymmenen miljoonia.



Espanjassa ritarit ottivat nk. takapakkia 1930-luvulla orjain hermostuttua. Tapahtui nk.
tietovuotoa kuten nyt tässä. Sen vahingot veljeskunnille saatiin tietty rajattua iitalliseen tapaan -
aloittamalla sisällissota. Synnytettiin taas uusi 0rdo-ab-chao -tilanne jolla ryöstettiin orjia yhä
syvemmältä. Silloin 30-luvulla tuli julki 0pus D€i (?) tahi mikälie näistä iittalan järjestöistä
lieneekään, väsäämät kalmankellarit nunna-munkkiluostearien väliin. Niistä löytyneistä raadoista
löytyy paljoltikin tietoa, etsipäs. Vaan suattaapi olla jotta g0-0gle ei löydäkään. Miksihän? Tässä alla
pari narun päätä kallonkaivajaisiin.

Tämä tarina kerrotaan Epsanjan Sarjakuvasankari -linkissä
slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289

.

Perjantai 27.01.2012: Kymmenettuhannet espanjalaiset
vaativat vauvaryöstöjen selvittämistä.
Arvioiden mukaan jopa 300 000 vastasyntynyttä vauvaa otettiin vanhemmiltaan 1939 - 90-
luvulle. Lain nojalla lapsia vietiin katolisen kirkon laitoksiin tai myytiin [katolis] perheille...
Monet lasten ryöstöihin osallistuneet lääkärit, hoitajat ja viranomaiset jatkoivat..."IS 27.01.2012
... Vatikaani on kieltäytynyt antamasta YK:lle tietoja tekemistään selvityksistä, jotka koskevat lasten
hyväksikäyttöä katolisessa kirkossa. IS 4.12.2013 klo 08.40 ... Lähes 400 katolista pappia pois
virasta kahdessa vuodessa lasten hyväksikäyttösyytösten takia IS 18.1.2014 klo 10.34 ... Syyttäjän
mukaan myös hiippakunta oli aikanaan saanut tiedon katolismunkin tekemistä murhista, muttei
tehnyt ilmoitusta viranomaisille. Komissio: jopa 20 000 alaikäistä joutui seksuaalisen hyväksikäytön
uhreiksi pelkästään katolisen kirkon Roermondin orpokodeissa ja kouluissa vuosina 1945-1981
Hollannissa . IL 28.6.2012 klo 21.28 ... jnejne.

.



Onko Mikään muuttunut? Ei tietenkään, temppeliherrat
saavat touhuta kaikkialla.
5.2.2014 YK syyttää Vatikaania kymmenien tuhansien lastenraiskaajien tänäänkin jatkuvasta
suojelusta - vaatii globaalin järjestelmän pedofiilien välitöntä virastapidättämistä... Suomexicon
temppeliherrainhesarit vaikenevat... Telegraph, Nick Squires, Romee 11:02AM GMT 05 Feb 2014

Franciscus1 ... ex. Etelä Amerikan diktaattori Videlan kiduttajapappi (Kansan-Uutiset 2013)



Katollinen Kallotiede - by Sciencedaily.com
"Katollisen kirkon holveissa, tällä kertaa Hallstatt'in kaupungissa, on valituille julkinähtävissä
kallokokoelmain osassa on 390 pääkalloa" kirjoittaa Science.com. Jokainen on maalauksin
koristeltu ... näihin pääkalloihin on myös kirjoitettu nimet ... jotka tietenkin myös löytyvät
inkvisiittiolaitoksen kirjoista käytettyjä venytys-repimis laitteistoja myöten. Nyt CO2-tieteen
nimessä Barcelonan iitat ovat 'tutkineet' näitä kallonmuotoja ja verranneet sukuja - siis kallot
kuuluvat samoihin sukuihin joita yhä häväistään hautaamatta - ja kallojen muutoksia ja tulleet
siihen tulokseen että kaikki muuttuu aikanaan. Minkähanlaiset pikkujoulut näillä onkaan!

Kun tämmöisiä on pöytäkoristeina, pysyy ruusuporukka yksimielisenä kuin saddamin kabinetti
(saddamilla oli aina ladattu pistooli pöydällä). Ruusuista tulee paljon lisää...

"Manchesterin ja  Barcelonan yliopistojen katolliskallotieteen tutkimuslaitokset selvittivät vain
Halstattin ruusu-kallokokoelmaa" kuvailee kallotieteen tohtori Dr Chris Klingenberg Manchesterista.
Kallotieteen tohtori Neus Martínez-Abadías, Barcelonasta lisää: "Tällä katolliskallovarastojen
tutkimuksella on tärkeitä efektejä  evoluutioon ja uudelleen määritettäessä evoluution uusia
skenaarioita moderneissa kalloissa." Tutkimuksen rahoitti kallojen  omistaja paawi peitejärjestönsä
Wenner Gren Foundation for Anthropological Research (USA) kautta sekä Epsanjan kallotieteen
ministereon avulla. Julkaisijana Evolution -lehti... Ohos. Olipas oksettavaa inkvisiton uhrien
kallonpyöritystä. Lue toki itse tämä 'kallotieteellinen' artikkeli: w w w sciencedaily
com/releases/2011/12/111220102248.htm

Kaunis RUUSU, eikövaikka? Hah (?) miten hauska nyanssi - maltahan; tunnistatko
ritarikuvion joka vilkahtaa aivan päälaelta. (Neljäs ꖅ sakara jää kuvassa taustalle
näkymättömiin.)



Kauniisti etsattujen Ruusujen merkitys avautuu tuolla alempana. Lue hartaasti; Pitääköhän jessuiitta
persidentti-rummpymme pikkupoikan kanssa hartauksiaan hollannissa samanlaiset luostarien
veljesmerkit pöydällään?

Vrt. viesti EUkkulan rumppylandiasta. Tässä siis yksi näyte vain yhden pikku valtakunnan
alueelta vain yhdestä tapauksesta: IS 16.12.2011 14:27 "Hollannin katolisen kirkon työntekijät ovat
käyttäneet vuosikymmenten mittaan seksuaalisesti hyväkseen kymmeniätuhansia alaikäisiä,
sanoo jupakkaa selvittänyt komissio loppuraportissaan. Hyväksikäyttötapaukset ovat olleet "lieviä,
vakavia ja hyvin vakavia". Tutkinta ulottui vuodesta 1945 vuoteen 2010. Komission läpikäymästä
materiaalista löytyi 800 hyväksikäyttäjän nimet, joiden joukossa on sekä papistoa että maallikoita.
Hyväksikäyttäjistä 105 on edelleen elossa. - Hyväksikäytön ongelma tiedettiin Hollannin katolisen
kirkon veljeskunnissa ja hiippakunnissa, komissio päättelee. - Asian vaatimiin toimiin ei
kuitenkaan ryhdytty. Hollantilainen katolinen veljeskunta lupasi helmikuussa, että se maksaa
korvauksia yli 20 ihmiselle, jotka joutuivat papiston hyväksikäyttämiksi käydessään veljeskunnan
kouluja vuosien 1950-1971 välillä."

Näitä mieltä ylentäviä kuvia voisi jaella paawillisista 0pus-jessuiittain arkistoista pilvin pimein
- säästän sinut enemmältä. Ellei tämä sinulle kerro näiden herrain taustoista, mikä sitten? Eikö
yhtään säteile miksi nämä katollisuuden kauppaamat iitta-rappari -veljeskunnat pitävät yhtä - vaikka
miten mielettömässä maatamme vahingoittavassa asiassa? Yhden kuvan vielä kuitenkin lisään,
eräästä eikun siis veljesklaania vastustaneen (?) suvun jatkuvasta häpäisystä, otsaluut Konstantinus
ristein varustettuna, 0pus de in punaisilla tarjottimilla. Muistathan toki että Isä insestillä olisi paljon
enemmän, siis kymmeniä miljoonia mielenkiintoisia tieteellisiä kohteita mielenkiintoisissa
sukututkimushalleissaan joita esitellä- vaan se ei ole tämän blogin aihe.

.

Tämä suku ei saanutkaan ruusuja. Miksiköhän? No arvoisensa plyyshitarjottimet
kumminkin. Paikallisessa opus näyttelyhallissa näiden päällä lienee veljeyteen koulutettaville
selvitys miten tähän seuraan pääset - tahi joudut. Se luo reilu-meininki me-henkeä.



Kaikkien maailman kallokokoelmien Isä sovittaa työmaakypäräänsä. Tätä työnjohtajaa
totellaankin hymyssä suin. Nythän on tietenkin niin, että hänestä itsestään joku jo kerkesi
tekemään osan kokoelmaa... (Mistäkö tämä kuva on? En toki tiedä tästä enkä aitoudesta
mitään; kuvassa näkyvien merkkien 'copyright on vati kaanilla'. Kuvan kontrastialueita olen
muokannut itse, minun kantani on että tämä kuva on aito.) P.S. Nyt 2/12 löysin ehken
alkuperäisen ja siihen verraten tämä kuva on ilmeisen hyvä väärennös :)

.

Ota vastaan tämä kolmin kruunuin koristeltu tiaara ja tiedä että olet prinssien ja kuninkaiden isä,
maailman hallitsija, Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen sijainen. -paaville kruunattaessa lausutut sanat (20 Centuries of Christianity: A Concise
History, Paul Hutchinson and Winfred E. Garrison, 1959, s. 120)

Paavi on ylituomari, myös siviililakien, eikä hänellä voi olla mitään todellisia velvoitteita niitä
kohtaan. -Civilta Cattolica, jesuiittojen virallinen lehti (Roman Catholicism, Loraine Boettner, 1962)

[Yhdentynyt EU tulee olemaan] mahtavin katolinen suurvaltio, jonka maailma on koskaan
tuntenut... suurin yksittäinen ihmismahti, mitä koskaan
on nähty. -paavi Johannes XXIII, 1963

.



Kallonpalvonta on aina kuulunut katollisinkvisiti0n 'pyhimys' jessuiittasatanisteille ja sen
'tieteen' koukuttamille, valaistuneille.

Lisää Epihanus messuista yms http://wp.me/px1AT-D

Ignatiaanisiin (ritarismies yllä) mietiskelyihin kutsuu myös Paavin oma ev lut ekumenia: "tule
sinäkin kanssamme kellariin rukoilemaan pääkallojansa, takuuvastaus." Terveisin evil.fi

Kallojen hankitamenetelmiä valaiseva video, eli inkvisitiolaitos kautta aikojen, youtube
com/watch?v=7hXwFr92mXU



Hyvin harva syntymästään suomenkielentaituri
              tajuaa mitä meille kavaltajain 24/7 syöttämä käsite,

ISÄNMAA
...tarkoittaa

Kuvassa näkyy heidän isänsä - joka ismeillään hallitsee kaikki maat - katso siis tarkasti:

SSaksa, Britanni = Eukkula = Kaanin Valtakunta. Peruskirja 1940, Berlin...

Teepä välillä pikavisiitti Katollisen Kirkon sydämeen, 0pusRadio deinkin tarjoama pyhiinvaellus
Pietarin Basilicaan; selaa

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



paawin pakkåruozia ruutulattialla eller hur? Hallitsijansa merkki kunniapaikalla.

.

Suomen osirispaawin palvonta / Looshihuoneistojen sijainnit: Espoo Hanko Heinola Helsinki
Hyvinkää Hämeenlinna Imatra Joensuu Jyväskylä Kajaani Kauhajoki Kemi Kokkola
Kotka  Kouvola Kuopio Lahti Lappeenranta Lohja Mikkeli Nokia Nurmes Oulu Pietarsaari
Pieksämäki Pori Porvoo Raahe Rauma Riihimäki Rovaniemi Savonlinna  Seinäjoki Tampere Tornio
Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus ... kts va paa muu rarit fi

Amerikkalaisilla sivuistoilla tuuletetaan sitä kuinka esim Washingtonin arkkitehtuuri on
rappari mas0nistien okkultimi geometrian läpitunkema: Jos näin on, Helsinki on sitä vielä
enemmän.

Ritarihuone Helsinki Ritarikatu 1 00170 Helsinki http://fi.wikipedia.org/wiki/Ritarihuone

www.ritarikunnat.fi

saturnuskultti.blogspot.com/

w w w m a a l l i k k o a p u  r i . blogspot com

"Konstantinus Suuren ritarikunnalla on kuitenkin naisjäseniä samoin kuin useilla temppeliherrojen
kansainvälisillä suurpriorikunnilla. Temppeliherrain = Knights Templar - Suomen suurpriorikunta
ei vielä toistaiseksi ole avannut naisille ritarikunnan jäsenyyttä."



NWO pyramidin horus-silmä on haaska ruåzilaiswitsi, eikövaikka? Täällä kumartaa svenskatalande
bättrefolk R00man keisaria.

Helsinki, ritarien luvattu kaupunki: Saksasta kaanin lähettämän M a l t a n ristin
ritari Engelin, M a l t a n  ristin muotoon suunnittelemasta horus-temppelistä
(=tuomiokirkko) osirisjatkoille - tietenkin Helsingin ritarikadun ritarihuoneelle:



Eikö naisille? Tämä stepilaittioiden ritaritar näyttää valmiilta mihin tahansa pythiaksen pakottamaan
isän maan työhön...

Naisjäsenille on aina ollut sijaa - vaikkakin suurimmaksi osin piilossa, tässä esimerkkiä
toistasataa vuotta sitten: Laastilapio, Viivain - Hattu ja hame täynnä Suorakulma G-merkkiä,
horuksen silmiä: IHS = Isis Horus Seth ... Suomen Kirkonkin nykyinen seinävaate. Taustalla
pakollinen shakkilauta-lattia riittisteppailua varten...



Brittikardinaali moikkaa karjaansa 3.3.2012: Vain Paawi saa pitää punaisia Templaarin ristejänsä
hartioillaan, kardinaalilla ne ovat mustat. Ja kas, osirisjumalan paimensauva, identtinen uuden
espoon piispan paimensauvan kanssa, kts www.slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289;
kylläpä paawi pitää kenraaliensa kultavarusteet kunnossa!

Paawinvaaleissa voittaa aina paras. Tässä meneillään jesuputinin kumarrus 2012. Ja muistakin
'äänestää': olet valtakunnan vihollinen ellet osoita sirkuspöntön vaakunalle kunnioitusta. Kaksipäiset
sirkustirehtöörit valvovat herkeämättä käytöstäsi - elitpä minkä tahansa paawin ritarivaltion
direktiiviorjana. Vertaapa 'CCCp-ritareita' suo-solttupoikain osastomerkkeihin.



Ettei 7mrd ihmisen kyykytysjärjetelmän kuvaus kävisi ikävystyttäväksi, heitän vielä...

...sekaan kuvatunlaisen paawilaisen Fasismin. Sehän on kommunistilooshiensa sotahuuto kaikkeen
ongelmaan, eikövaikka? Fasces, teloitukseen käytetty kirves, vaaleisiin noitakeppeihin rullattuna,
vanha roomilainen kultti-perinne. Löytyy aina sieltä missä veristä Magna Carta paawinvaltaa jaetaan.
Tokihan pyramidi osiris ja horus-silmä kuuluvat mukaan. Tämä Fasces-symboli esiintyy usein
pareittain, mm. USAn kongressin puhemiehen molemmin puolin. Bongaapa se kotosuomesta ja
kuvaa ja kommentoi mistä sen löysit.

USAn ismilait... Shh: katolisjohtoinen ulkomaa .......

No niin, taustat on nyt välähdyksenomaisesti läpivalaistu, palataanpa Suo-meen;
tässä tätä Knights Templar=Temppeliherrain ristiä juhlitaan Tawastialla:



Huomaa kuinka tärkeää on rahvasta kouluttaa heraldiikassa - kuinka pyramidia hallitaan ellet
'ymmärrä'  pelätä kuollaksesi ylempää pääkallomerkkiä? ... psst. Temppeliherrain eli KNIGHTS
TEMPLAR INTERNATIONAL 33 asteen Grand Master Lääninrovasti Pertti Ruotsalo (Finland) ...



Ei koske suomea, ainakaan millään ei ole yhteyttä

mihinkään sanoo 0pus dein piilo -BilDerPertti:
Bild er berg -järjestö, Jessuiittain peitejärjestö CFR:n tavoin. Jessuiitat, 0pus d€i, M@ltan ritarit -
ovat paawin lähipiiriä, P 2 ehken salaisin ja lähin. Ohjaavat koko sokeasti totteleevaa mistään
mitään ymmärtämätöintä rappariarmeijaamme joka miehittää aivan kaikki (100%) yhteiskuntamme
merkkipaikat.

Lue Lisää maalli kko apuri .blogspot .com [välillä jo sensuroitu]

Fredrikinkadun 'kouluttajat' esiintyvät moottoripyöräjengeillekin? No eihän toki, työrukkaset eivät
koulutusta tarvitse. S0inin avustaja Juuri kkala (IL15.12.2011) kuuluu paawin jessuiittain 0pus
deihin ja käy - kas yllätys - kävi samaa koulua kun ex. Kaddafin poika - London School of
Economics. Siellähän kaikki meidän silmäätekevät jesulehdistön lempilapset käyvät ekonomiaa
'opiskelemassa' luostarihartauksien välissä. Kuuluvatko niihin myös vastapaljastuneet,
vuosikymmeniä jatkuneet,  Hollannin tuhannen katollispapin hyväksikäyttäjäin 'hartauskammiot
pikkupoikineen' ?

No tässä esiintyy täkäläistä paikallisveljeskunta - joka ei myöskään ryhdy mihinkään asiain
vaatimiin toimiin, niin, miksi pitäisikään?

Paawin 5. kolonnan punamyyrä, Saul Alinsky: "jatkuvan koulutuksen kautta..."

.



'Suomen Salaisin Järjestö', Iltalehti 24.03.2012
Artikkelissa, sivut  26-29, esitellään samantapaista rekvisiittaa kuin näillä sivuilla ja ao
linkeissä. Kuvat ovat Helsingin kantakaupungin suurlooshin tiloista; loosheja suomessa väitetään
olevan 165 joissa 7000 jäsentä. Jäsenlukua tulee käsitellä kuin Valtion Virallista Totuutta: oikea luku
ylittänee 50.000 ja onkin määrityskysymys sillä orjaveljien höynäytyslajikkeita paawilla on mieletön
määrä. Ja tietenkin, täsä puhutaan vain tyhmimmistä holhotuista; kaikenkarvaiset paawin
ritarijärjestöt yhteenlukien pyrkyri-kavaltajain määrä voi olla jopa 100.000... ensimmäisinä r00man
lento✜koneessa tietenkin KAIKKI papit. Tutustu siis myös Blogisivuuni Porttokirkko.

"Kuvatun kaltaisessa huoneessa tuhannet suomalaiset vannovat [ Suomen lait ohittavia kavallus
yms ] valoja ja kätkevät veljien välisiä saloja: Kurkkuni leikattakoon poikki, kieleni reväistäköön
irti juuriaan myöten ja haudattakoon  meren hiekkaan matalaan veden merkin kohtaan jossa vesi
nousee ja laskee kahdesti 24 tunnissa, jos ikinä tieten tahtoen loukkaan tätä juhlallista valaani tai
velvollisuuttani oppipojaksi otettuna vapaamuurarina"... eli siis poikasenkin tulee heti alussa
kavaltaa tarvittaessa veljeksilleen kaiken. S.27.

Niinpä kyseisen valan seurakuntalehdessä paljastanutta Juhani Julinia kutsutaankin
"edesmenneeksi". Haastattelun Oulussa myöntänyt keskusjärjestön suurmestari Juhani Vuori
ilmeisesti häpeilee valariittien väistämättä täyttävää ruumishuonetta: "En halua puhua Julinista
koska tämä on jo edesmennyt (oho) eikä kykene itse vastaamaan (oho) eikä perustelemaan." Mitäpä
luulet, liekö valalla jotain osuutta Julinin elämänkaareen? Katso www seurakuntalainen
fi/uutiset/usko/349/vapaamuurareissa_jasenina_kymmenia_kirkon_tyontekijoita#comment-9776

VALAT TOIMIVAT! "Ex-vapaamuurari Juhani Julin kertoo
vapaamuuraruuden saloista"; TV7 haastattelu. Juhani Julinia haastateliin TV7
ohjelmassa kesäkuun 6. päivänä - hänet löydettiin hengettömänä 23. päivänä
mönkijänsä alta Posiolla omalta pihamaaltaan... katso tomaattipekoni:
youtube.com/watch?v=IcO058GNcLY
Haastattelun lopussa Julin mainitsee myös tiedemies Pertti Jotunin ja kuinka hän
törmäsi luciferin palvontaan...

23.6.2011 Posiolla kuoli tahi kuoletettiin kaksi tunnettua rapparia: Julinin
sydänystäväkö vaiko/sekä ajast ikuisuuteen siirtäjä (?), mr. Pylkkänen ... oli monessa
mukana; -tv-ohjelmassa esiintyi Lapin noidan hahmossa... aktiivisesti Posion Lions
Clubissa ja Punaisen Ristin Posion osastossa. Jahas. Lejjonainen mieli selviääkin alla,
Punainen m a l t a n risti taas Israel -yhteydessä.

Vapaamuurarien Guru, Albert Pike: "vapaamuurarius oppi tietoisesti johtaa harhaan järjestön
alemmat jäsenet ja ulkopuoliset"

"Hänen oma uskonkäsityksensä oli että me olemme paholaisen palveluksessa. Minulle tämä ei ole
tullut esille, vaikka mielestäni olen kokenut lähes kaiken mitä järjestössä voi kokea", Vuori sanoo.
Muistuupa tuohon valheeseen 80-90 luvun tieteen, mm Tekniikan Maailman, 'puolijumalan,'
tiedemies Jotunin haasteet. Hän kun ylimmän asteen valassaan joutui vannomaan uskollisuutta
Luciferille, ja siihen sanoi että "kiiti, nyt riitti!" ... ja erosi. Erosta seurasi se, että yhtään kirjoitustaan
ei senjälkeen iittalehdissämme julkaistu - mikä osaltaan osoittaa myös 100% kattavaa ja
inkvisiti0nkestävää ✜lehdistösensuuriamme ... erosi - ja kuinka ollakaan, kuoli jo ennen ? aikojaan.



"Veljesaterialla voi olla vaikka vuorineuvos tarjoilemassa nuorelle pojalle" suurmestari Juhani
Vuori sanoo rapparinöyristelyä kuvatessaan s.29. Tästä ilmenee, että niin vuorineuvoksia kuin
nuoria poikiakin, kuuluu hyväveliseuran jäsenistöön... "Yhteiskunnallinen asema ei vaikuta järjestön
sisäiseen toimintaan ja keskinäisiin suhteisiin" - eli todellinen kaupunkisi asioista päättävä onkin
Salaseuran piilossa oleva puheenjohtaja.

Artikkelin kuvista löytyy kattavasti koko r00man osiris, Konstantinus-risti yms -symboliikka
paawin valtaistuinsalin pakollista neljää pylvästä myöten. Tämä pääjohtajan valtaistuinsalihan
kuvataan myös 33 asteen jessuiitta Aproneissa (riitti-lannevaate) hyvin tarkkaan - alkaen USAn 1.
presidentin G Washingtonin julkisesti esilläolevasta Apronista.

Juttu raapaisee myös käsimerkkimysteeriöitä - Salamerkit ovatkin salaseuran pimeitten puuhien
kulmakivi: Kuinka tuomari osaisikaan 'tuomita' ellei omiaan tunnistaisi joukosta?

Naisen kuoleman Mukkulankatua ajaessaan aiheuttanut 26-vuotias mies tuomittiin
30vrk (!) ehdottomaan vankeuteen. Päijät-Hämeen käräjäoikeus muutti tuomion 26h (!!)
yhdyskuntapalveluksi ... ajokortti oli jo aiemmin otettu pois rattijuopumusepäilyn
vuoksi. IS 31.1.2014 15:25... Vrt. Warkautelaispapin 80-L jalkakäytävällä kännissä
murhanneen naisen tapauksessa: Papin 'käsimerkkien takia' ei edes nuhdetta...

Säätiöt. Oletkos kuullut lautakasoista, Gutzetin ydinkärkilaivoista yms muusta 'omaisuudesta'?
aivan, kaikkea pimeää ja verot kiertävää toimintaa hallinnoidaan säätiöiden kautta. Vain tyhmät
omistavat mitään verotettavaa kun säätiö kuitenkin lahjoittaa kaiken käyttöön autoista kesämökkiin...
On niin ihanaa sosdem ruusutätien tavoin rakastaa veroja - kun paawin orjat maksavat ne. Samaan
aikaan kun ritarimme kavaltavat valtion kassan, tämä höpöjuttu mainitsee pikkuropoja, esim
rappariRagnar Ekbergin säätiön joka myönsi 200k euroja viime vuonna avustuksiin.

Lopuksi höpölöpinää 'mukana ei merkittäviä poliitikkoja' -sarjassa; s.29 Taru Tujusen (KOK)
lausunto Niinistöstä: "Sauli ei ole ollut vapaamuurari eikä ole edelleenkään"... Täytyy uskoa,
tokihan ✜kokooomuksessa on listat kaikista paawinpalvoja maankavaltaja murkuista - artikkelin
kuvaamat surkeimmat höynäytetyt eivät ikinä pääsekään hallitsevaan ritaristoon jonne pääsyyn
tarvitaankin suositusten lisänä vuosisataiset siniveristen sukuperinteet.

.

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

Edelläkäsitelty aihepiiriä selvittävä Herra Albert0n omaelämänkerta sarjakuvana & Suo-kirkon
iittamiehitys;

www.slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289

Israel - - Suoraan Israelista Kauas Pohjoiseen sijaitsee Suomi. Sehän toki koskee Suomea... ja mm
posionkin Punaisen Ristin Taustaa

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

'UUSI' Suomi



Näin sinua pyöritetään yhäti alati tänäänkin Nallen ostamassa Uuden Suomen 100% sensuurissa.
Jos Virallisen Totuuden vastainen kommentti sattuu taas paljastamaan mafiosojen pimeät työt,
ensin kommenttisi deletoidaan, sitten koko juttu 'katoaa' - ja lopuksi sinut suljetaan kokonaan pois...
Tässä osui ja upposi kommentti Nobel jessuiitahuijareiden pimeistä palkinnoista... Katso Nobel
erilainen.wordpress.com/category/nobelin-taustoja ... tai slideshare.net/syottovasikka/obummer-
obamao-kuka-olet

NOOOPELIN  TAUSTAT

US Ulkomaat: Nobelin Rauhanpalkinto-uutinen ... KATOSI ...kommentin jälkeen. Tilalle
rakennettiin toinen, 'samankaltainen' ILMAN nk asia-SISÄLTÖÄ.

Hups, - kommentti likaisesta NOOPELISTA upotti koko tarinan. Tekosensa teki
nopsasti tyypillinen hyvinkoulutettu US-kettutyttö mode.

"Kommenttisi lisättiin tarkastusjonoon. Se tulee näkyviin sivustolle toimituksen luettua sen.
uusisuomi fi/blogit/erkkitoivanen/kansalaiset-vastaan-euroideologit#comment-2285"





30.07.2011 Viimein kitkettiin pois suomen tunnetuimman Ydinvoimaasiantuntijan palsta.
Tässä oli siitä erikoinen asiantuntija että tunsi asiansa eikä EUkkulaa kumarra; blogi kadonnut:
raijasivu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/73743-haarp-paivitysta

Mitä kaikkea muuta DDR-viharyhmä hävitti? Kaikki Arto L aurin 170 artikkelia. Alla
näytettä viimeisimmistä:

---> Tähän Loppui ARTOn Tarinointi: ● SÄPÖ ja SUPO *Katselin netistä miten ihmiset olivat
valmiita syyttämään Norjalaista saarisurmaajaa surutta kansanmurhasta. Ainakin silloin kun
häntä aluksi erheellisesti väitettiin "maanviljelijäksi". No pian paljasatui, että kaveri olikin
piinkova li ...  Arto Lauri - 27.07.2011 - 18:16 - 0 kommenttia
● "SXUPO EI saa kommentoida!". . .  * Alun alkaen minun piti vain ilmoittaa blogissani
silminnäkijäraporttinani kokemuksia kesäisestä Ruotsin ja Norjan kokemuksestani paikan päältä.
Jossa Jo yli kuukausi etukäteen SÄPÖ oli saartanut laajoja alueita puhelinten ja nettiliikenteemme
osalta. O ...  Arto Lauri - 27.07.2011 - 09:53 - 9 kommenttia
● Silminnäkijälausunto.  Silminnäkijälausunto.(Norja pommit ja saaritapot) Tapanani EI ole mennä
julkisen valtavirtojen uutisten vanavesiin. Siksi teenkin poikkeuksen. Poikkeuksen SYY on tässä
tapauksessa se tilanne jonka näin jo etukäteen ollessani kesäkuun alkuviikon län ...  Arto Lauri -
26.07.2011 - 09:20 - 18 kommenttia
●  Ammattiylpeys Ydinalan imagosta. Ammattiylpeys. Ne jotka nettikirjoituksiani ohi
viranomaisvuorien pääsevät tutkailemaan. Aivan varmasti, olen tästä täysin vakuuttunut ihmettelevät
sitä ylivoimaista osaamisen tasoa, jolla kampitan kuukaudesta toiseen ydinvastapu ...  Arto Lauri -
25.07.2011 - 15:11 - 8 kommenttia
● Paineista. Viikko mennyt 23.7.2011 Keskusteltuani velipojan kanssa säteilyeroosion ja reaktorien
vuotaman Pu-239 tonnistojensa vuotamisen dokumentoinneistani. Aloin oivaltamaan, että eräs
keskeinen dokumenttini materiaali oli tosiaan tekemättä yhä! Löytyisikö uu ...  Arto Lauri -
23.07.2011 - 21:35 - 3 kommenttia
● CO^2  BIO- hiili Olen aina jaksanut ihmetellä ydinalan IAEA:n tekaisemalle hiiliharhalleen. Ikään
kuin kasvuvoimaa CO2 olisi maailmassamme m y r k k y ä ! Kattia kanssa. Kyse on v a i n siitä, että
ydinala haluaa keksimällään keppihevosellaan myydä kuolett ...  Arto Lauri - 22.07.2011 - 18:54 -
5 kommenttia
● "Murhauskontoa" Ydin on ateismiuskonto * Vaatimustasonsa on alati nousemassa. Ehkä kuitenkin
k a i k k e i n järkyttävintä tässä esiin juoksuttamassani asiakoosteissa on. . . . Tulette sen kyllä
kynsiinne asti lukemaan. Mutta tosiaan ydinvoima on muokannut sitä k ... Arto Lauri - 21.07.2011 -
21:45 - 24 kommenttia FIN/ Y- ongelmakartoitus.

● Maamme lehdistö on läpeensä paha ja korruptoitu näissä ydinasioissa . Niin aika tuoda teille sitten
s u o r a  a n  meiltä "pahuuden pesästä" TVO:lta sisäpiiritietoja mistä o i k e a s t i  on kyse. Kun
reaktorien valehdellaan olevan kunnossa. Mutta pai ...  Arto Lauri - 12.07.2011 - 14:36 - 17
kommenttia

● jnejne

A rto L auri: Noin 170 artikkelia ja niiden parituhatta kommenttia ja vähintään satatuhatta
lukijaa - kas siinäpä deletoitava viharyhmä! ... vaan katsopa tuosta ylhäältä mikä liipaisi
deletointiin, mistä bilderperttien suo-orjat eivät saa puhua: oletko viharyhmän-kohde-Arto vielä
vapaana? (Katso jotain täältä: ...  keskustelu .plaza.fi/ajassa/kotimaa/1811951/ydinalan-
valhepaljastuksia-ii/sivu4/)



.

Sadat vastaavanlaiset bloggarit on jo aiemmin kaikki vähin äänin hävitetty, poispyyhitty
virallisen Totuuden Vastaisina DDR-viharyhmäläisinä: "Jessuiitta minareetissa: Rovaniemen
Antti "Antonius" Liikkanen lienee tämän päivän ainoa bloggaaja, joka kryptiseen tapaansa evaluoi
Sveitsin minareettikieltoa erilinjaisesti kuin suurin osa asiaa käsitelleistä Uuden Suomen
bloggaajista. Juuri (me) Perussuomalaiset ja Uu ...  Timo Anttila - 30.11.2009 - 13:24 - 18
kommenttia"

.

3.1.2012 UussensuurikorruptioSuomen blogin käyttäjänimi joka katosi samantien
ensimmäiseen vaaralliseen korruptioartikkeliin.
kts. commando puheenvuoro.uusisuomi.fi/92969-suomessa-on-sateilyvaara-korruptiota ... artikkeli
luettavissa tässä: forum suomenkillat.org/index.php/topic,90.0.html

.

"Uusi Suomi syyllistyi jälleen törkeään sanavapausrikkomukseen kun se poisti kokonaan
oikeustoimittaja Mikko Niskasaaren blogin. Samalla myös poistuivat Niskasaaren aiemmat
poliiseja ja syyttäjiä käsittelevät kirjoitukset. Viimeisenä tikkinä US:lle oli hänen kirjoittamansa
juttu Erkki Tuomiojan toimista otsikolla "Erkki Tuomiojan halpa populismi". Seuraavana aamuna
Uuden Suomen toimitus poisti kirjoituksen, sen kaikki yli 70 kommenttia ja sulki käyttäjätilini.
Mitään selitystä sensuroinnille ei ole esitetty".  kts. nwohavaintoja .blogspot.com -- huomaa että
tämäkin sivusto toimii kommenttisensuurin e t u r i v i s s ä. Lienee veljesseuran ip-katiska?
.

.

Rakas feel-good-riikkasöörinki-style -lukija: heti kun riikka tms veljesvalat vannonut bloggari
poikkeaa kaidalta polulta ja alkaa oikeasti käsitellä asioita, hänenkin bloginsa 'katoaa'. Tai jos
sinä erehdyt korjaamaan vastauksessasi päivän aivopesuannosta tai vaan laittamaan linkin tälle
sivulle - sinun kommenttisi haihtui uusbittiavaruuteen. Parempi olla siis arvostelematta ja hyssyttää
itsens uneen hauskoilla NalleSetän uusisuo-saduilla.

Tätäkin keskustelua käytiin joskus Uuden Su



Sen Suuri Polvistuu - Pää Pönttöön,

Hiukset Vihiriässä Oxennuksessa.

Keskustelupalstain Sen Suuri petti, hiiret pöydällä.

Vuoden ensimmäinen päivä. Juhlat on juhlittu eikä työnteko juopoilta onniStuk-aan.
Keskustelupalstojen sensuuri ontuu, 'vihalinkit' saavat vallan. Ylen aivopiestyin 'totuus' alkaa
rakoilla kansalaisten klikkaillessa ohi hesharian ohjelmoinnin... Heti kun tälle palstalle viittaavia
linkkejä ei keskustelupalstoilta sensuroida, grafiikka osoittaa että kävijämäärä on kolminkertainen.
Sensuurilla mafia hallitsee 2011.

Tänään suomi.fi keskustelupalstan jutun keskimääräinen näkymisaika on keskimäärin
30sekuntia - siis jos siinä on linkki tälle vihasivustolle (totuus=viha eli uhka mafialle). Testaa ja tee
empiirinen koe, kirjoita jotain ja laita linkki tänne...

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

.

Tällä sivustolla malliesimerkki: kuinka "raijasivu" tuo jatkuvasti uutta ja tärkeää asiaa, parvi
palkattuja suoppokärpäsiä haistattaa forumia jalkainvälijutuillaan - karkottaakseen lukijat. Väistele
nuo lehmänlöröt mutta lue asiat:  www. punkinfinland .net/forum/viewtopic.php?f=2&t=6170

.

Lehdistön 100% täyssensuurin, yllä näkyvine tutkimus yms artikkelien katomisten lisäksi
nettiblogien aivopesulla. Tässä toimintamallia kuinka paa villiset ympäristömarxistit toimivat
USAssa netissä. Suomessa tietenkin kopioituna:

USAssa CIM palkkaa valtavan vasemmisto blogi-armeijan



CIM palkkaa lehdistön ystävyys ohjelmien bloggaajien armeijan, opettaa, johtaa ja rahoittaa
tietenkin saaden 501(c)(3) statuksen mukaisen verovapauden. CIM Centerin ystävyys-anomuksen
"New Journalist" fellowship -mukaan pakettiin kuuluu, 4500$/3kk stipendi, mentori apua kuhunkin
aihealueeseen, pääsy kalliisiin tietokantoihin kuten LexisNexis, vapaa lakimiesapu, koulutus ja
tekninen tuki. CIM stipendi päättyy aina jakson jälkeen; tämä pitää bloggarit jatkuvast kuumalla
penkillä...

Jos 'tulokset' ovat hyvät, stipendi uusitaan: keskimääräisen suppo-vähä älyn sinä havaitset forumilla
kun jollekin kommentoijalle tarjotaan "avohoitoa, pillereitä, sieniä, foliohattua" jne eli tyypillisen
jesukoulunpenkin ulkoa opetettua anetta... CIM bloggarien siis kannattaa pysyä puolueen riveissä
tiukasti. CIM ei tietenkään julkaise bloggarilistaa, niiden määrää voi vain arvailla.

Osalle näistä bloggaajista annetaan välineet murtautua koneeseesi. Se voidaan toteuttaa esim
viruksen kautta, vierailtuasi linkkisivulla, klikattuasi sen kuvaa koneesi saastuu, sähköpostisi
kaapataan ja nimissäsi lähetellään ystäsvyyssuhteesi pilaavia viestejä: vastaanottaja
sinisilmäystäväsi ei tietenkään usko niiden olevan valhetta. Mikään keino ei ole liian halpa jotta
asialliset, ohjelmoimattomat (=vaara systeemille) mielipiteesi saadaan pois näkyvistä.

.

Vasemmisto = Vati kaani = Muistithan että Karl Marx oli
jessuiitta, Vatikaanin Illuminaattijärjestön perustajajäsen, katollis-
mass-a-mrhaaja L0y0lan oppien kannattaja - kuten Adolph, Himmler, Niinistö...

.

"Kommunistinen Internationaali oli ensimmäisiä vati kaanin aktivistiohjelmista. Ensin se tunnettiin
illuminaattien haarana nimellä League of the Just (Oikeamielisten liitto). Karl Marx ylläpiti läheiset
suhteensa paawillisiin j€ssuiittoihin ja vapaa muurar€ihin koko elonsa ajan; hän oli myös suora
sukua Englannin aristokraatteihin. Karl meni naimisiin Jenny Von Westphalenin kanssa, joka oli
Countess of Balcarras and Argyll -sukuja, kaksi vanhinta sukuhaaraa Englannissa. " Nyk.
kunigassuku "Windsor" = todellisuudessa Saxo-Coburg kuuluen suoraan r00ma-EU-
kuninkaalliskerhoon,  paawin hallitessa yhä mm. 'Rooman keisari' -titteliä. Eustace Mullins; The
Curse of Canaan www. truthcontrol .com/node/karl-marx

Tähän ohjelmointiin kuuluu olennaisena osana meillekin 24/7 syötetty vasemmisto-oikeisto -
illuusio; poliittinen s0inikeplukoksos-teatterimme tarvitsee peitetarinaa hävittämään todelliset
toimijat ja niiden itsenäisyys/kansan-tuho-agendan. Suurin osa alemman tason työmurkuista ei tiedä
edes ketä palvelee, laput silmillä pysyy aidompana ja ahkerampana.

Hevonen juoksee kovempaa silmät peitettynä

Bilderberg kerhon mystiikka saa 'paljastua' - mutta r00ma ei saa näkyä.

.



Nettisivustojen palstoilla häärii myöskin vähemmän/enemmän palkatut niin polliisit kuin
politrukit: Hillary Clintonin paa villinen mediamatters maksaa blo-ggareille 4000$/3kk. Jos hyvin
onnistuu sotkemaan, saa uuden palkkasotku-jakson; hillary määrittää mitä tarkoitta 'onnistuminen'.
Suomaalaiset lienevät tyhmiä ja tekevät kaiken tuon ilmaiseksi?

Japanin hallitus on budjetoinut 1.5mrd jeniä Facebook kuuluisuuksien kutsumiseksi maahan
ja näiden kestitykseen. Virallinen Totuus tulee kertomaan kestitysten jälkeen Facebook kanavilla
että Japani ei saastunutkaan. " Toisin kuin Chernobylin sulaneet reaktorit, Fukushimassa kävi niin
onnekkaasti että kaiikki sammuivat itsestään: kaikki oli vain pahaa unta..." Ja tietenkin kaikki
varmennetaan väärennetyin tilastoin, mittauksin, 'omilla' mittareilla yms. Kts Fukushima-blogi

1970 -luvulla Tarja Halosen vielä tukiessa kaikin kommarikepposin Karjalamme, Viron,
Liettuan jne yms CCCP:n DDR-Itä-Saksan väkivaltakoneiston marxilasimiehitystä, Venäjällä

vieraili eräs amerikkaleinen valtuuskunta. Tapansa mukaan
valtuuskuntaa kestittiin kaupungista toiseen: pitihän amerikan
lehdistöön saada upeita juttuja venäjän loistosta, paljon
ruplavoideltuja toimittajia jo odotti valtuuskunnan
'haastatteluja'... Eräs valtuuskunnan epäilijöistä piirsi yhteen -
komeaan kultakehystettyyn - pölyiseen peiliin nimmarinsa.
Seuraavana päivänä seuraavassa kaupungissa mies osoitti samaa
peiliä ja kysyi - kuinka minun nimmarini näkyvät täällä?
Enhän koskaan ole käynytkään
täällä ... Halosta päähän - Potemkinin kulissi: Facebook tulee
noilla rahoilla olemaan täynnä Kultakehys-Japanin ylistystä.

P.S. DDR-koulut käynyt Tarja tukee Karjalamme miehitystä edelleenkin... ja miehityksen
laajentamiseksi on ollut myymässä kaikki itäiset rajavartio-asemammekin, päätoimenaan
moraalinromutus-setakonttuurin ohessa mm. tärkeimmän PUOLUSTUS aseemme tuhoaminen
toimimalla miina-kiellon päämannekiinina ja moottorina. Huom. Nimenomaan kyse on
PUOLUSTUSlaitoksen tärkeimmästä PUOLUSTUS-aseesta. Kumma juttu että Venäjän
hyökkäysaseiden kieltoa ei tunnu Tarja ajavan ... Ikävää että kaikki etelä-amerikankin presidentit
kouluttanut DDR romahti, eikövaikka.

P.P.S. Ensimmäisen kerran 1930 -luvulla, nyt toisen ..."Puolustusministeri Stefan Wallin (r.)
toisti, että Puolustusvoimien säästöt pakottavat myös henkilöstön irtisanomisiin". IS 19.09.2011
10:07 ... mitäpä armeijalla tekisikään kun rajoja tahi aseita ei ole, kotona tiukka orderi, naapurina
suuri ja mahtava kaksipääkotkan kontrolloima Nevvostoliitto...kotoisan kotkan tyhmempi pää.

Jo sensuroitu Maallikkoapuri blog spot com 8.7.2011 (nyt taas auki - tutustu):

"Ei ole olemassa sellaista… kuin riippumaton lehdistö… Yksikään teistä ei uskalla kirjoittaa
todellista mielipidetään, ja jos niin tekisitte, tietäisitte jo etukäteen, ettei sitä painettaisi lehteen.
Minulle maksetaan siitä, että en kerro todellista mielipidettäni lehdessä, jolle työskentelen. Teille
muille maksetaan samoista asioista, ja jos joku teistä olisi niin typerä, että kirjoittaisi rehellisiä
mielipiteitä, hän saisi saman tien alkaa etsimään uutta työpaikkaa! Me olemme kulissien takana
lymyilevien rikkaiden miesten työrukkasia ja sätkynukkeja… He vetelevät naruista, ja me tanssimme.



Huomaatko kuinka rapparit pilkkaavat aivopestyjänsä? Kaikkien keskustelupalstojen
täyssensuuri on vallinnut jo kymmenen vuotta. Parhaimmillaan tämän IL-iltasadun moderaattorit
ovat jatkuvasti toistuvasti ottaneet asiallisesti nätisti kirjoitetun tekstisi ja väärentäneet sisällön
päinvastaiseksi, poistavat yhäti alati keskusteluketjuja - jatkuvasti ja uudestaan.

Aivopesukone onkin täydellinen: 99,9% sinisilmistämme ei tajua olevansa ohjelmoituja, eivät tiedä
mitä eivät tiedä - koska teksti on hävitetty. Tämä koskee joka ikistä keskustelupalstaa: mikäli avoin
keskustelupalstan ylläpito ei noudata virallisen Totuuden levitysohjeita, siltä vedetään töpselit pois
seinästä - poliisivoimin.

Esimoderoitu Ratkaisu tarkoittaa myös valehtelunsa salaamista: IL-hakukone jolla eilispäivän
valhe tehtailunsa paljastuvat, suljettiin...



DDR-Tarjan miinoitus menossa: Tokihan jesuiitta jesuiitalle myy: tämäkin alue pir$tottu ja myyty
CCCP miehitystä varten - venäläisille. Kuka ne rahat vetikään liiviinsä?. Kuin koko kuutostien
itärajan bensa-asemat, isot kiinteistöt. Puhumattakaan jo vuosikymmeniä sitten Karin piirroksista
tuttu "Tankki Täyteen" teboil asemista joissa jättisuuret dieselvarastot odottamassa tank-kaajia.

Terveiset DDR:stä: Tarjan, Dilma Roussefin jne Etelä-Amerikan prez ex. opiskeluvahtimestari



Me olemme älyllisiä prostituoituja." -John Swinton, New York Timesin henkilöstöpäällikkö
puheessaan New Yorkin pressiklubille 1953

...palataanpa takaisin kotosen suuriin. Alla pikku näyte:
Näin aivope susi ulvoo ja ajatuspolkusi valvoo:
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/9893485 - Viesti on poistettu.
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/9893595 - Viesti on poistettu.
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/9885556 - Viesti on poistettu.
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/9893485 - Viesti on poistettu.
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/9889992 - Viesti on poistettu.
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/9900454 - Viesti on poistettu.
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/9912793 - Viesti on poistettu.
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/9923389 - Viesti on poistettu.
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/9939435 - Viesti on poistettu.
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/9941637 - Viesti on poistettu.
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/9944988 - Viesti on poistettu.
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/10115420 - Viesti on poistettu.
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/10276676 - Viesti on poistettu. 11/2011
http:// keskustelu .suomi24.fi/node/10274153 - Viesti on poistettu. 11/2011
http://keskustelu.suomi24.fi/node/10554241 - Viesti on poistettu. 03/2012
http://keskustelu.suomi24.fi/node/10555628 - Viesti on poistettu. 03/2012 jnejnejne...

 = suomifi, jessuiittain 24/7/365 - valhetta: kaikki nuo asiaketjut joissa aivopesukone paljastuu
- satoine luku/kommentteineen poistettu... Tiedätkö mikä yhteinen tekijä noiden em. viestiketjujen
poistoilla on? ---> Linkki. Joku oli laittanut linkin tälle sivustolle! (huom. osoitteissa ylim
välilyönti)

- Hitlerin kätyrit, Suomea käsittelevä jakso miks viesti poistett ... Historiankirjoitukset
mielummin unohtaisivat natsien kanssa yhteistyötä tehneet ihmiset, sillä ne eivät sovi yhteen
sankarimyyttien kanssa. NIMIÄ IN ALPHABETIC ORDER. OSA 29 (linkki katkaistu heti)
teema .yle .fi/ohjelmat/juttuarkisto/hitlerin-katyrit-k13-0 ... 1.12.2011 keskustelu 10:15
suomi24.fi/node/10286896 6 Vastausta 35 Lukukertaa - Viesti on poistettu. 1.12.2011 18:00
- Vartija-yhtiöt vapaamuurarimafian kyttinä .... keskustelu.suomi24 .fi/node/10286909 ...
Yksityisetsiviä myös 1.12.2011 10:22 ... 5 Vastausta 19 Lukukertaa - Viesti on poistettu. 1.12.2011
18:00

Näin se eteni 30.05.2011; joku aloitti uuden keskusteluketjun, kolmas pastesi sivulleni linkin ja - zap:

www. keskustelu.suomi24.fi/node/9900454#comment-49657659 - Ilmianto. Viesti on poistettu.
Suomi24  /  Yhteiskunta / Maailman menoa / Hyysärieliittimodet luo rotuvihaa
3 Vastausta 15 Lukukertaa
- Hyysärieliittimodet luo rotuvihaa suomalaisia kohtaan 29.5.2011 23:51
Viher-hurrilais-vasemmisto yhteistyöllä pyritään mm. netin kautta esim valvojina eli modeina
vainoamaan yksittäisiä suomalaisia ja leimaamaan ne rasisteiksi, ehkä myös tavoitteena ajaa mamut
näiden uhrien kimppuun?
- t:¤¤¤ 30.5.2011 00:04 +2 "tänne kyllä saa yllyttää mamuja, jos tullaa väkisi tupaa, tulee terästä
kylkiluiden väliin,,,,....



- Onko sulla 30.5.2011 00:05 koskaan ollut mielenterveyslääkkeitä?
- diipa daapaa 30.5.2011 00:23 "keskimääräisen suppo-vähä älyn havaitset forumilla kun jollekin
kommentoijalle tarjotaan “avohoitoa, pillereitä, sieniä, foliohattua” jne eli tyypillisen
jesuiittakoulunpenkin ulkoa opetettua anetta..." lue www.erilainen.wordpress.com/2011/01/26/111/
- Hmmmmmmm :) 30.5.2011 09:01 Ilmianto. Viesti on poistettu.
- das ist vas 30.5.2011 09:10 0 : vas ist das: K@rl M@rx ja hänen 'League of the Just' -kerhonsa
tunnettiin paa villisen illuminaatin haarana...

Viimeisin versio tällä sivulla on provosointi: palstanpitäjä itse kirjoittelee forumia provosoivia
heittoja tarjatätin jalkainvälistä, odottaa että joku vastaa. Senjälkeen palstanpitäjä itse deletoi
provonsa - jonka jälkeen kytkee vastaukset toisiinsa kääntän kaiken sisällön päälaelleen.

Näin luodaan tyhjästä varmasti viharikollisia Tarjain tarpeeseen... Vastaukset kirvoittanutta
kirjoitusta ei näy, lukija näkee vain tyhjänpäällä roikkuvat toisiinsa kytketyt vastineet. Menetelmä
toimii faktojen väärennöksessä jopa paremmin kuin sensuuri.

Vain Uusi Suomiko?
Voi toki, eihän ritarien pelkopolitiikka tähän rajoitu: kaikki lehdet joita ei ole saatu ruotuun, on
ajettu konkurssiin. EUkkulandiassa ei olekaan enää, liekö ikinä ollutkaan, yhtään tarkastamatonta
uutista.

Vuoden 2011 viimeisin Joulukuun 31 illalla 19:15 sensuroitu teksti: "Hakemaasi kohdetta ei
löytynyt. Jos seurasit linkkiä Iltalehti.fi:n sivuilta, lähetä meille virheilmoitus täältä. Hakemasi viesti
on myös voitu poistaa moderaattorin toimesta. Jos haluat tarkemman selvityksen, lähetä sivun osoite
ja pyyntö sähköpostiosoitteeseen iltalehti . kes kustelu @ iltalehti fi" Terveisin Aatos Sodomaoyj

Iltalehden moderaattorit syyllistyvät myöskin palstalle kirjoitetun tekstin väärennöksiin,
banaalisti kääntäen sisällön päinvastaiseksi. Lukija ei tietenkään näe muutoksia eikä saata aavistaa
ohjelmointia. Moderaattorin väärennökset korjaava teksti tietenkin sensuroidaan välittömästi pois
ja/tahi kirjoittajan osoite suljetaan lopullisesti ja kokonaan.

Entäs sitten jonkun tutun suosittelema hommaforum.fi ... mites siinä kävi? Sehän on tyypillinen
vapaan maan vapaa foorumi ja rohkeasti saa kertoa mitä haluaa. No kymmenen kommentin jälkeen
(mm. avasin kansalle Israelin jesuiittajohtajan Netanyahun taustoja) moderaattori lähetti
yksityisviestiä uhkaillen että "bla blaa." Sille totesin että paavilaisten stalinistien uhkailuun en ole
ennekään suostunut - jolloin tili tietenkin suljettiin. Kas siinäpä sitä suomalismaista lökäpöxuin suo-
raselkäisyyttä. Kommentoi toki.
Ja kerran eräs toinen Lauri suositteli mopoforumia. Siellä kuulema "ei estä kukaan
kommentoimasta asioita asiallisesti". Katsopa miten tällä suomexicon mopopoikaforumin
yleisosastolla kävi (jos se vielä sinulle aukeaa). w w w piste pv-foorumi piste
org/viewtopic.php?f=1&t=3863&start=1498



UKRAINA
Tänään 1/2014 Tammikuun alussa Iltasatu ohjelmoi:
Samaan aikaan kun Ukrainassa putinin rikostoveri-pressa kavaltaa jengiliiveihinsä öljyvaluuttaa
10mrd euroa vuodessa, KIEV on ollut satojentuhansien mielenosoittajain jatkuvasti panssarieste-
barrikaadein piirittämä ja miehittämänä jo 2kk: "Kievissä kymmeniä tuhansia mielenosoittajia
tänään kadulla IS lue lisää" ... kunnes tämäkin 'uutinen' sensuroidaan.
Kiev, kansalaiset pakkasissa sateessa 2kk! Vaatimus: Presidentti Yanykovych'in kriminaalit  ulos!
(shh. Rooman ritarit ulos, toiset tilalle) vrt. www.kyivpost.com

"Kievissä kymmeniä tuhansia mielenosoittajia tänään kadulla ... IS lue lisää"  ...heti[SENSUROITU]
Onnellisten vallankumous? vaiko Vatikaanin ryöstö - 'maan' tapa...



Kaikki osapuolet jotka kantavat Vatikaanin merkkejä - 'voittavat'. Ymmärtääkö kumpikaan kuka
ohjelman säätää ? ...tässä syy miksi suomiherkkusienten kartellisanomat vaikeni 2kk.

Niskasta kiinni ja
paraatilavalle: Mikäli et
suostu suojeluunsa, saat
ensin koulutusta
kansanjoukkojen edessä,
sitten reikä päähän sala-
murhaajan luodista: viime
yönä kuoli 5h jotka eivät
isän suojelua halunneet.



16.01.14 - Uutisia yhtäkkiä 'saatavissa'  ... Tilanne on siis jo jesuiittavaltiossa ratkaistu?

Looshilla aina Systemaattista toimintaa: Mellakkapoliisi kiduttaa ...

"Opiskelija kertoi joutuneensa mellakkapoliisin (Maltan Ristiä kantava
erikoisjesuiitta-looshi) pahoinpitelemäksi. Hän kuvailee tapahtunutta kidutukseksi.
Poliisi pidätti 17-vuotiaan nuorukaisen kadulla Kiovassa maanantai-iltana.
Nuorukaisen mukaan poliisi löi ja viilteli häntä veitsellä sekä pakotti hänet
riisuutumaan hyytävässä talvisäässä. Mustelmia ja ruhjeita syntyi muuallekin kehoon ja
nuorukaisen vasen käsi murtui. Hän oli omien sanojensa mukaan kuvaamassa poliisin
ja mielenosoittajien välistä pattitilannetta Hrushevski-kadulla, kun tilanne muuttui
väkivaltaiseksi. Nuorukainen seisoi lähellä mielenosoittajia, jotka alkoivat heitellä
poliisia polttopulloilla. Poliisi otti 17-vuotiaan kiinni ja vei läheiseen puistoon. He
riisuivat minut ja pakottivat kävelemään alasti, opiskelija kertoi (paavin omalle)
BBC:lle. Kiovassa on tällä hetkellä täysi talvi ja lämpötila on ollut reilusti pakkasen
puolella". IS 23.1.2014 17:46

Huom. Ylläolevat väläykset ison naapurimme toiselta reunalta antavat syvyyttä meillä
vallitsevaan orderiin: tuollainen toiminta ei täällä pääse käyntiin, oikeutta ritarien kynsistä vaativat
karvalakkitoimikunnat pysähtyvät jo Lahden moottoritielle - eikä sitä tod. kartelliuutisistasi näy.
Tälläkin yhtäkkiä' täysssensuurin jälkeen alkaneella 'uutisoinnilla' on sinua varten tarkka
ohjelmointisuunitelma.

Tästä alastomaksi riisuttujen miesten häpäisystä ja ritarirohkiasta hakkaamisesta video:
thewire.com/global/2014/01/ukraines-riot-police-made-naked-protester-pose-photos-cold/357307/
Alasti retuutettu mies lavastetaan kameroiden eteen. Vaatiikin paavillista naamioritari rohkeutta!



Ylläoleva Pallywoodin
alastonkohtaus näyttää
toimineen. Kansa pillastui
suunnitelman mukaan...
Satusanomien Kiovasta löytämät
viharikolliset eli '700
äärioikeistolaista jäänevät pian
telaketjujen alle. Tämä oli
päämääräkin: seuloa rahvaan
seasta itsenäisesti toimivat
turpeeseen. Mielenkiintoista
onkin missä vaiheessa hesarin
'iloinen nuorimies
(kansallissosialisti) muuttuu
'äärioikeistolaiseksi.

Mielestäni lehmä muuntuu
härjäksi aina kun ritareilta lipsuu
kiristysote...

Yhtäkkiä paikalle pölähti myös STT. Lue Lisää -Nyt se on varmasti totta!
... kuten Yanukovychin 'oma' suunnitelma...

Kun luet seuraavanlaisen hesari 'uutisen' tiedät että rakas Roomanlähetti karvaturpamme on
saanut ritarisanomaa lausuttavakseen (IL 24.01.2014 15:53)...Tuomio Jan, siniverisuku hamasta
Loyolakerhon perustamisesta - kuin 'kaikki YLEn asiantuntijat':

"Tuomioja: Väkivallanpurkauksen uhka kasvaa Ukrainassa"



Kiyvpost.com pilakuvan päähenkilö tietenkin 33° ja Yanukovych...

Melik Kaylan: Putin destabilizes Ukraine ---> Unhottuiko jotain Melik Kaylan ?: [jesuiitta] Putin
hajottaa Ukrainan ... PutinPutinPutinPuti.... tekee mitä käsketään. kyivpost.com/opinion/op-
ed/melik-kaylan-putin-destabilizes-ukraine-335562.html Jan. 25, 2014, 9:57 a.m.

"Venäjän tunnetuimpiin oppositiopoliitikkoihin lukeutuva Aleksei Navalnyi on julkistanut
verkkosivun, joka kerää yhteen väitteitä Sotshin olympialaisiin liittyvästä korruptiosta.
Sivuston laskelmien mukaan olympialaiset maksavat 34 miljardia euroa. Venäjän presidentti
Vladimir Putin on väittänyt kisojen hinnaksi 4,8 miljardia euroa. Sivustolla käydään
yksityiskohtaisesti läpi, mihin miljardit hukkuivat ja kenen käsiin valtavat rahasummat päätyivät.
[vatikaanin laariinhan ne: sitä et toki näe...] Englanninkieliseen sivustoon voi tutustua tästä linkistä."
http://sochi.fbk.info/en/  IL 29.1.2014 11:49



Näin ne Tämän 'totuuden' tien -valinneet tähtäileevät pohjolassakin jos karvaturpakavaltajain
kähminnät paljastetaan ja aletaan vaatia huumekauppakerhon jäsenten eroa.

Miten Kiova aiheeseen liittyy? Niin. Eipä juuri mitenkään... Osiris osaamista Suo Mesta:



Ukrainan ritarien 'turvallisuus' viranomaiset kertovat aloittavansa "terror -ismin vastaisen
operaation" koko isän maassa.  IS 19.2.2014 17:00 ...Poliisin sala-ampujat murhaavat Kievin torille
siviilejä, kiikarikiväärein niskaan ja päähän. Jo 40-75 murhattua; luodinreikä päässä... 21.02.2014

"Kaikki Ukrainassa eivät halua sopua. Ukrainassa on liikkeellä voimia, jotka eivät ole kiinnostuneita
maan tilanteen rauhoittamisesta", - sanoo siniverinen ritari ulkoministerimme Erkki Tuomioja. IS
21.2.2014 11:24. Ulkoministerimme mielestä kymmeniä miljardeja valtion kassasta kavaltanut,
korruptio-poliisinsa avulla kansaa murhaava pressa edustaa sopua, kavallettu rahvas viharikollisia.

Punkki syö Punkin:  Erik Torkkelinpoika, etkö riennä jo apuun?
Ai jaa, vai että on 'kiireitä'...



Maailmanluokan osiris osaamista Marian ilmestylipun ääressä. Yhtäkkiä Yanukovich jesu pakeni
rohkiasti, Ukrainan hyväveliparlametti käänsi takkinsa: Kuka siis taas 'voitti taistelun'? Tietenkin
niskalaukausten MaltankRistilliset.

Mezhyhyria: Janukovitshin ylelliset puitteet herättivät suuttumusta väkijoukossa ja jotkut ehdottivat,
että se pitäisi muuttaa "Korruption museoksi", IS 23.2.2014 0:02 ... jesuiittarosvo pakeni kiireisesti:
niipä paikalliset poimivat joesta ammuttavain viharikollisten nimilistat (haloonen suomi!),
'korruptionsa kuitit' jnejne. Plompsis Kyv Sea ->Dnipro River.

"Lue Kaikki" - kailottaa hesarin herkkusienten Iltasensuurisanomat: Ensin se kaksi kuukautta
salaili ja vääristeli, jesuiitta-Yanukovichia ylistäin ... nyt sitten muka 'paljastetaan' kaikki.

EUvatikaanin suomisaamattomat rientävätkin heti uusien ryöstäjäinsä avuksi; edellisen
Yanukovich-jesuiitan satojen miljardien ryöstöt katsotaan maltanristin saaliiksi josta rahvas ei
tietenkään korviketta saa: "EU on valmis tarjoamaan Ukrainalle merkittävää talousapua, kunhan
maahan saadaan uusi [vatikaanin hyväksymä] hallitus, lupaa unionin talouskomissaari Olli Rehn."
kertoo ILTALEHTI valheet 23.02.2014

... joten IltaSatusanomain 'neuvonantaja'USAsta' kehoittaa seuraamaan suomen mallia.
Näet täällä Maltan Ristin kontrolli on 100%, yhtään osirissilmän valvomatonta
torikokousta ei pidetä kun Nokiaansa lörpöttäjät viedään Pasilan kuoppaan jo kauan
ennekuin makkaranpaisto alkaa.



Alla keikaroi lahkonsa päällikkö koulutettaviensa edessä julkeasti julistaen lähettäjänsä Valkoisen
Ritarikuntansa paavillista viestiä: nämä pojat jos mitkä suuntaavat piippunsa mistään tietämättä,
kuuliaisesti isän käskyjen mukaan kenen hyvänsä niskaan. Valat Vannoen Osiriksen Edessä:

TUOMIOKIRKON Taustat: www.slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli

Viktorin jesuiittavoittoisa golfbägi Mezhyhyriasta: päällimmäisenä 'paavin atrain', merkki siitä
että tätä miestä ei parane golfkentällä voittaa ... olisiko ylempänä yön sudet putinpaavin
moottoripyöräjengin logot? Sitä pitääkin kysyä Aarniolta josko jesupytystä hengissä ulos pääsee.
Telegraph 23.02.2014

Jatsenjuk: Yli 70 miljardia euroa Ukrainan valtion varoja siirretty ulkomaille. Ukrainan
valtion kassa on tyhjä ja ryöstetty, sanoo maan tuore päänministeri Arseni Jatsenjuk. ... "Ulkomaille"
tarkoittaa jesuiittain sanavarastossa Vatikaanin kultaholveja.



Kiyvpost com 20.03.2014 kertoo tässä kuvassa
että Ukrainan laivaston komentaja kuuluu
vatikaanillisen Valkoisen Ristin ritarikunnan
valvontaan. Kuin ystävämme muinoin...

Kiyvpost com, 20.03.2014: Punatähti johtoautossa. Autossa lipputanko jossa Temppeliherrain
Valkoisen ruusuRitarikunnan Risti. Taustalla toriseinällä koriste: osiriksen sisässä turvonnut
punatähti ja tietenkin CCCP.



Veljesten valtionkassan kavallus ... kuin suomexicon 'tiukat hätäsopimukset' tänään.

PyrΔmid pilsnerit: G-miesten neuvottelut käynnissä CCCP-osiriksen IHS-loisteessa.



Kyllä sillä on vaikutusta mitä lahjomaton yksilö tekee; eivät paavin ritarit kaikkea hallitse.
Ukrainan mädän johdon pakosalle ajanut liike sai polttoaineensa mm. tämän naisen päättäväisestä
toiminnasta. Hän oli päättänyt selvittää 'honkrakenteen' elikkä Yanukovitchin milardiryöstöt. Hän
systemaattisesti valokuvasi ja etsi kaikki palatsit ja julkaisi niistä nettiin artikkeleita. Suomexicon
tönkkölahjotut ritarilehdistö niitä ei julkaise, mutta laita tutkimustuloksesi nettiin. Aloita vaikka
"kataisen sukutilan" porstuan alta; siellä lienee vielä enemmän kuvattavaa - luurankoja - kuin tähän
mennessä on haluttu löytää... tai paateroisten linnoista.

Mutta varaudu sitten pysymään piilossa julkaisuun asti, ja sen jälkeen. Tatjanan salamurha
epäonnistui - sekös sai Yanykovichin vatikaanirosvo ritareita vastustavat sotajalalle... Nyttemmin on
paljastunut Yanykovichin vartijoiden päiväkirjat jotka kertovat yksityiskohtia tatjanan
murhayrityksestä. Lue kyivpost.com ... Alla kuvansa yanukovichin linnasta, kasvot vielä ruhjeilla
kun hänet oli kuolleeksi luultuna heitetty metsään.

.........Plus Plus ja Pallo.



Onneksi Ukraina viimein alkaa harjoitella puolustautumista ritareja vastaan...



Öljyhintakupla puhkesi vihdoin: 1.12.2014 tänä vuonna raakaöljyn hinta pudonnut jo 38%.
Suomilainen ei siittä tiedäkään, hesarimediassa 100% täyssensuuri. Dollarikin heikentynyt 20%
mutta bensiinin hinta vain 10%. LUE: slideshare.net/syottovasikka/oljy-luonnontuote-6-2012-018

Toisin sanoen jesuiitta Putinin ristiryöstöretket ovat pulassa ellei pian aloita sotaa.

Päätän Ukrainaveljeyden tarinan 'tämän totuuden tien' päähän: "Ukraina valjastaa totuuden
sodassa CCCP:tä vastaan" kertoo ritarilehti kyivpost.com



Ukrainasta pääsemmekin takaisin ritarileikkeihin jotka Orweollillaan Suomea syövät.

Ajankohtainen kuva Ukrainasta murennetusta Donetskista. Siellä wanha kunnioitettava paawin
ritari Yrjö loistaa mainostauluillaan massamurhaaja jesuiitta stalinin kera: St. George

Lue isän ismien pahasta yrjöstä lisää 'Berijan Tarhat'.

Kuvassa oleva vatikaanin St. George'n nauha on hiukka jatkettu - jottas ymmärtäisit isänmaansa
jujun. Tämä yrjöpyhimys löytyy 'elävänä' Vatikaaninsa torinreunasta 140 messu murhaajainsa lailla.
Vatikaanin pohjattomain rikkauksin salaisuus on sen aivopesu 'ismit' ja niitä rahvaalle tarjoilleet
pyhimykset: mitä suurempi pyhimys, sitä isomman ruumiskasan päällä seisoo. Jesuiitta Stalinin
kohdalla luku ylittänee eräiden lähteiden mukaan  jopa 300milj. Tutustu 'Pahan Pietarin Basilli'in,
sieltä linkit mm. virtuaalivaellukseen jossa voit ykää ihailla. Alla kuvaa paraatista 2014:

(Ukrainan peilaus suomexicoon loppuu tähän.)



Ritarit Rakastavat Rikkauksia✜ Ryöstöjä
He rakastavat myös rauhaa ja ykseyttä - siksi ryöstöretket pitää sopia rauhassa yhdessä etukäteen,
rauhanomaisesti saattaa kansakunnat sotimaan - jolloin ryöstön jälkeen voidaan kutsua ritarit esim
sahtivaari ja ystävällinen setatati tuomaan tämä totuuden tie ja rauha, rakkaus, ykseys ja EUkumenia,
direktiivit hiomaan kaikki loputkin...

Jo 1800 luvulla illuminaatit sopivat kolmesta maailmansodasta - niinpä kehityksen saavuttua
tähän high tech huippuun, perä-aukon laajentumaan, on aika aloittaa kolmas WW-III ryösteretki...

Ensimmäinen jesuiittain risti-ryöstöretki nk. 1. maailmansota alkoi näissä Schnuck -merkeissä:



Hassua ryöstökaluston yhteneväisyyttä alkaa löytyä kun lisätään värit:

Sturmpanzerwagen - nahkahousuille tehty ryöstöretkensä ritarihuijaus: kyllä, toki vor Vaterland!
Mutta mutta, kenen isänmaan puolesta?



Brittien isänmaan voitonparaatissa maltanristinsä hiukka✜-rosvoja hävetti, olihan kansa
nousemassa kapinaan kun paljastui että kuningatar on sukuaan Saxo-Coburg, vatikaanillista
siniverilinjaa. Noh, äkkiä nimensä käännettiin Windsoriksi, lehdistön painokoneet käyntiin ja britit
nielivät tämänkin sadun karvoineen kaikkineen. Niinpä ryöstöretken voittoparaatissaan risti toki
näytetään - vaan ei tankin kyljessä; kulkueessa on erillisessä ajoneuvossa ryöstöretken tekijän oma
kiltakilpi (✜väri lisätty):

Kolmas ryöstöretki siis on jo oman ilmoituksiensa mukaan käynnissä.... Toisen ryöstöretkensä nk.
toisen (paavin)maailman sodan huijaukset on dokumentoitu eri opukseen, Lue
hämmästyttävät paljastukset:

www.slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat

Seuraavassa tykkimiehillämme vannotetaan alkavaa WW-III :sta varten sokean tottelemisensa valat
osiriksensa edessä, ruåzinkotkan vahtiessa selustaa ettei kukaan lipeä riveistä.
(PS tämä allaoleva osirismaisema on 'niin ihana' että pääsi hyväveliseuran world heritage -
artikkelin kansikuvaksi 11/2014)



Yllä "suomi" -valanvannojan näkymä: Tutustupa tässä aiheessa myös mm. Evakkotie -artikkeliin.
www.slideshare.net/syottovasikka/evakkotie ja www.slideshare.net/syottovasikka/pyramid-pla



Media - ritarivallan väline
Suomilaisten maassa ritarit ovat ostaneet pois tai ajaneet konkurssiin kaikki 'itsenäiset
paikallislehdetkin; yhden yhtäkään esi-sensuroimatonta uutista ei sallita.

Olisiko Telegraph muita parempi? Heh...

Viimeisten paljastusten mukaan BBC toimituksissa raiskaukset ja kavallukset ovat arkipäivää -
tähdet saavat pikkutyttöjä 'joka välitauolle'... Puhumattakaan valtiontakuu budjetin sallimat
tulonsiirrot eri looshien 'yrityksille ja konsulteille'.

BBC:n suurin tähti raiskasi kaikki eteensä tulleet avuttomat. BBC rakennuksessa Jimmy-
Savile'lla oli oma pukuhuone jossa aina pikkutyttöjä. Työntekijöiden raportoidessa alaiukäisten
raiskauksista, johto sanoi että 'sehän on vaan Jimmy'. Jimmy, ritariksi kruunattu sai myös kultaiset
avaimet - Englannin tiukimmin vartioituun mielisairaalaan. "Omituista että Jimmyllä on pääsy
kaikkien tyttöjen huoneisiin..." pohtivat potilaat.

Hyväntekeväisyyskingi Jimmy myös raiskaili kaikkia avuttomia rullatuolipotilaita ympäri
Englantia hoitsujen kohauttaessa harteitaan: "olin silloin liikuntakyvytön 13v tyttö, Jimmy tuli
raiskasi minut", kertoo Caroline Moore. "Vanhempani eivät välittäneet senkään vertaa mitä hoitajat,
Jimmyhän oli ritari kansallissankari". ... Nyt on paljastumassa että käytös onkin 'ritarillinen maan
tapa BBC-kulttuurissa' kuin vatikaanissa ikään, hyväksikäytetyt ovat alkamassa vaatia tekijöitä tilille

9v partiopoika Kevin Cook, nyt 45, kertoo kuinka Jimmy raiskasi hänet, telegraph
co.uk/news/uknews/9608466/Jimmy-Saviles-youngest-victim-9-speaks-out-against-King-
Jimmy.html ... telegraph co.uk/news/uknews/crime/9603136/High-profile-soap-star-linked-to-sex-
abuse-claims-at-BBC-as-scandal-over-Jimmy-Savile-grows.html



Kultaisia avaimia putoilee vatikaanin taivaasta valituille, palkkioksi parhaista operaatioista.
Vasemmalla jimmy tuulettaa maltanristi-kuningattarensa ritarimerkkiä ja uusia avaimiaan...

Paavim Globaalimedian homppaStrategia alkoi 1960-luvulla

1960 luvun alussa vatikaanin satanisti ritarit aloittivat POP-kampanjansa mm. beatlesien jne
johdolla. Jimmy oli vain yksi kuninkaallisen ritarikunnan pop-show julkkiksista. Kuolemansa
jälkeen hänet onkin nyt helppo löytää ja syyllistää... Walesilainen laulaja, Meic Stevens sanoo Jimyn
tarjonneen pikkutyttöjä hänellekin, sehän kuuluu pop-laulajain kulttuuriin... Sir (!) Michael, BBC
Trust pj 2007-2011, sanoi Sky News’s Murnaghan ohjelmassa skandaalin olevan paljon laajempi
kuin BBC. Liz Kershaw: "minua hyväksikäytettiin rutiiniomaisesti BBC:llä".

Pedofilia Britannian hallituksen, kuninkaallisten, POPpareiden
selkäranka.

Duncroft Approved School oli suoran sisäministeriön kontrollin alainen sisäoppilaitos. Sinne
vietiin itsemurhayrityksen tehneitä tyttöjä. Ainakin viisi tyttöä kertoo ritari Jimmy Savilen
raiskanneen heitä: Jimmylle oli johtajaopettajatar järjestänyt yläkertaan oman yksiön... Lienee ollut
koko pyramidin kerman ahkerassa käytössä? Koulu oli säännöllisten viranomaistarkastusten kohde;
Jimmy piti sitä pedofiliansa tyydytysten namukauppana.

Ritari Jimmy luuli olevansa - ja oli - koskematon. Hän oli käsi Kuninkaallisten ja Pääministerin
hansikkaassa nimeltä Hospital - sairaala. Rooman ritarijärjestelmän alku onkin hauskasti Knights of
Hospitallier järjestössä...



Jimmy Savile treated school like 'paedophile sweetshop' :The Home Office has been dragged into
the Sir Jimmy Savile abuse scandal after it was revealed he was allowed to stay overnight at a school
for disturbed girls. Jimmy Savile-  Richard Alleyne and Rowena Mason the telegraph 9:08AM BST
17 Oct 2012

BBC-POP kuningas Savile, katolisritari:
Savile syntyi roomalaiskatolisena - ja itse kuvaa itseään "juutalaisimpana katolisena mitä koskaan
löydät". Hän kuoli 2011, viime syksynä 84 vuotiaana: haastattelussa pari kuukautta aiemmin hän
totesi kryptisesti että kuolemansa jälkeen hänet muistettaisiin rikollisena - kuulema kaipasi nyt
puhelinta taivaaseen ( - sitähän ei porttokirkon jäsenillä ole, ei tule)... Eläessään Jim kelasi rahaa
lukuisille juutalaisten hyväntekväisyys järjestöille - juuri luit niistä pikku pilkahduksen... Nyt BBC
pedofiilipaljastuksien alussa on kuusi VIP henkilöä syytettynä: Savile, näyttelijä Wilfrid, Gary
Glitter jne. Jimmy Savile said he was 'not a straight punter' By Gordon Rayner, Chief Reporter The
Telegraph 10:50PM BST 18 Oct 2012

Savilen insestiVatikaanin Jesuiitta-Orderien ritarimerkit avattuna:
- Britannian Imperiumin Ritari - Order of Britannica -1974
- Order of Knight Bachelor -1985
- Order of Victoria Commander - 1991
- Order of Honor - 1996
- Ordine al Merito del Regno Unito 2005

Suomexicon medialooshin jäsenet vapisevat vaieten, pelosta jäykkinä: paljastuuko
suomihomppitehdas YLEn kööri? (Homojen lisääntyminenhän onnistuu ainoastaan rooman
aivopesukylvön ja em lapsiväkivaltaisen 'toiminnan' avulla...) Ei hätää, kaanin aivopesukone
pysyy tiiviinä - niinkauan kun sinä luet uskollisesti aamuhesarisi, annat YLEn illalla ja
ennenkaikkea tuet äänestysteatterin Puoluetta.

OHO 2014 - rapparipedofiilien vapinaa kohta jo kotoSuomessa !?

"Selvitys: BBC:n tähtijuontaja hyväksikäytti jopa tuhatta lasta Britannian yleisradioyhtiön BBC:n
henkilökunta ummisti silmänsä tähtijuontajansa Jimmy Savilen harjoittamalta lasten seksuaaliselta
hyväksikäytöltä. ...Savile raiskasi ja ahdisteli jopa tuhatta tyttöä ja poikaa BBC:n studioissa ja
pukuhuoneissa. ... BBC:n johto havaitsi Savilen toiminnan, muttei puuttunut siihen. Savile oli
Britannian suosituimpia tv-juontajia 1970–80-luvuilla. [valhe: jo beatles-POP 1960-luvulta] Hän
kuoli 84-vuotiaana vuonna 2011. ...Savile käytti lapsia hyväksi yli 50 vuotta. Poliisi löysi 450 uhria,
mutta Smithin selvityksen mukaan heitä saattoi olla jopa 1 000. Selvityksen uskotaan aiheuttavan
uutta kuohuntaa BBC:ssä, (tästä seuraa YLEnantoa) ... kunhan tulokset julkaistaan ensi kuussa.
STT-AFP IS 19.1.2014 4:07



Synkkää tässä 'raportin julkitulossa' on vain jesuiittalehdistömme salailu. Housut ovat YLEn
tulessa, kaikki faktat rooman pikkupoikain raiskausjuurista kätketään. Eikä tietenkään jutun 60-
luvun beatles juuria saa käsitellä.

Milloin YLEn lapsille yllätys-pornoesityksiä TV:n lastenohjelmien sijalle ajaneet
ritarit joutuvat oikeuden eteen? (kuten 1980-luvulla tehtiin kello 16:30 'olipa-kerran-
elämä' -lastensarjan tilalle, ja aivan oikein, nämä lasten raiskaajat nauroivat tästä
törkeydestä valittajalle!)...

Milloin Rooman ritaripappien ajamat homopuhemiehet saatetaan vastuuseen?

Milloin YLEn hirviömäinen lastenhyvksikäyttö loppuu?

Tuskin naurunsa loppuu ennen kiev-style Maidan-makkaranpaistoa, ritarien savustusta. Siihen
asti jokainen joutuu pakkoveroissaan maksamaan tästä YLE-saastasta - kiitos jesuiitta-kristitty Päivi!



YLEnantoa 13.4.2016 kuin suoraan pedofiilien oppikirjasta. Milloin nämä päivin siunaamat
vatikaanikätyrit laitetaan vastuuseen?

Vastuuseen näistä:

Kiihotettu kansa ei kohta voi kaupassa käydä ilman päällekäyntejä. Jokainen yksilö on syntynyt
tietyin ominaisuuksin - ja keneltäkään ei puutu ominaisuutta kiihottua kun kiihotetaan. Tämän tietää
Tarjalesbolan viides kolonna - joka jesuiittapäivien avustuksella ja verorahoillasi saa
homppipaavilan  agendaa viedä eteenpäin.

SALA-liittolaiset: Tarjan punikki-DDR aikainen homppiagenda yliopiston koulukaveri Dilma
esiintyy tässä:



Kitaransoittosi loppuu aikanaan - vaikka
kuinka osirikselle laulusi laulaisit. Iäinen vastuu
alkaa - jokainen syö salaattinsa... Paavimediaan
pääseekin vain systeemin viestejä virittävät
uskolliset hölmöt. Yksikin virhe - etkä enää
mikrofonia käteesi saa...

"Metalliyhtyeen solisti tunnusti: Yritti palkata
ammattitappajan. Kristittynä tunnetun
metalliyhtyeen laulajaa odottaa maksi-missaan
yhdeksän vuoden vankeustuomio. Lue lisää..."
IL 26.02.2014

Joko tässä IltaSadussasi tunnistit rooman
satanistiviestin? Lue Breivik niin tiedät...

Ison Veljen lauluja laulavat juoksevatkin silmästä silmään - jatkuvan 100% kontrollin alla.

Jokaiselle jotakin: Jesuiitta Murdochin FoxNews'in lehtiketjussa on laaja spektri 'oikeistolaisia'
aikakauslehtiä - joita vastaan paavin vasurilehdistö hyökkää raivoisasti. Kaikki tarkasti kaanin
kontrollissa... Eläköön Anna Ylen.



Ritariemme Limainen YLEnanto: väestönvähennysprojektit pysähtyvät jos rahvas saa vihiä.

Lue 'Sensuroitu Fibromyalgia'



Viimeisin paljastus pedofilian ja ritarikerman touhuista on syyte missä poliisi suojelee
yläluokan insestirinkiä parlamentissa, pikkupoikien murhia jnejne. ... ja ei tietenkään koske Suomea!
Ja miksikö poliisi suojelisi pedofiilejaan ja murhia? Koska ovat itse kaksin käsin mukana näissä
kauheuksissa. Jopa ritaritelegraphin on ollut pakko ottaa näitä juttuja sivuilleen - paise on
puhkeamassa, tilanne sietämätön - viranomaisringit harjoittavat nuorten naisten kaappauksia
paritteluringeille ja tekevät kaikkensa että asiasta valittavat kansalaiset vaiennettaisiin.

Nick Clegg: 'Claims Scotland Yard covered up boy's murder are grotesque' Telegraph; By Bill
Gardner, 9:58AM GMT 19 Nov 2014
    Westminster paedophile ring investigated over murder links -     14 Nov 2014
    Westminster paedophile ring allegations: timeline     11 Nov 2014
    Father claims police covered up son's murder by Westminster paedophiles     18 Nov 2014
    Westminster 'paedophile ring': Scotland Yard traces 'victim'     06 Jul 2014
Tory MP 'murdered' boy at orgy, abuse victim claims, Scotland Yard is investigating three 'possible
murders' linked to a Westminster paedophile ring By Martin Evans, Crime Correspondent
11:18AM GMT 16 Nov 2014

Joko tiedät kuka tätä väkivaltaista mopopoikalaumaa johtaa?



No tietenkin ritarikunnan ritarit. Nyt heitä tutkitaan vaan ei koske tämäkään tutkinta suomea.

Koko suomen keskujohdettu erkkolehdistö vaikenee kolmella kielellä: jos tämäkin ritarien
toiminnan olellinen osa, pedofilia, julkaistaisiin suomessa, voisi minun totuuteni tie alka valjeta
myös rahvaalle. Vaarallista eikövaikka. Tässä Isän maan operaatio 'kolminaisuus' tutkii isän maan
ansioituneita ritareita. Mitä luulisit löytyvän?

"Viisi pedofiliarinkiä tutkimuksen alla Englannin parlamentissa" - kertoo Telegraph vähätellen
tietenkin kaikkea mistä kykenee. Eikä siis koske suomea. Vaikka lapsiaan YLEnsyötetty 50 vuotta:



Alla Paavin KCSG Ritariorganisaationsa kokkoos - jonne sa vilevainaakin olisi mennyt jos... Lue
lista riatreistaan w w w papalknights org uk ... (vaan todenn löytyy enää pelkkä error404)



Ilmapalloja Britanniasta
- kai sen sentään olet lukenut hesaristasi.

Yllä YLEn ikävä kuva-satu savilen karanneista ilmapalloista. Minnekä ne putoavatkaan?
Kauhulla odeottelen löytäjien löytöpalkkioita.

Vasen kuva kertoo sairaaloista joissa Savile, velipoikansa, lääkärit, hoitsut polliissit ja poliitikot
raiskailevat lapsia päivätöikseen. No luepa sanatarkasti linkit niin tiedät paremmin.

Yllättäin suomilinkeistä puuttuu kaikki kytkökset Katolisissn ja ritareihinsa. Ja kummasti on
ritarien tittelitkin 'muuttuneet' 2v aikana, kadonneet hakukoneen sanavarastoista... Ja Wikipedia
kertoo että ei edes olemassa listaa paavin ritareista. Noh tässä sitten papalknights org-on.

Telegraph: "Eräs nuori kertoi Savilesta, joka on harras katolinen, systemaattisesti hyväksikäytti
häntä sairaalan kappelissa. Toinen (silloin 8v.) kertoo, kuinka savile raiskasi hänet ainakin 10 kertaa.
Eräänkin kerran savile hipelöi 17v tyttöä kameraryhman edessä, kaikkien nauraessa
hyväksikäytölle.Eräs 11v. tyttö kertoo syntymäpäivästään: meni pyytämään Savilelta nimmaria,
joutui raiskatuksi.

Alla muutama linkki - jotka varmasti 'katoavat' mystisesti:



Jimmy Savilen skandaali syvenee. Jo edesmenneen televisiojuontajan hyväksikäyttöskandaali saa
yhä kammottavampia piirteitä. iltalehti fi/ulkomaat/2015022619264625_ul.shtml 26.2.2015 14.51
- huom. YLEN ihana harhautus. 'Vain' Jimmy...

Raportti: Poliisi mokasi - Savile olisi voitu pysäyttää 50 vuotta sitten IL 12.3.2013 klo 07.28
- psst. mokaPoliisit on mukana tässä hauskassa huvissa.

"Emme saa antaa tämän toistua" BBC:n häikäilemätön saalistaja iski sairaaloissa ja tv-studiossa
IL 11.1.2013 klo 17.39 (päivitetty klo 19.06)
- BBC. Jahas, että BBC antaa vain lausuntoja ...

Jimmy Savile abused at least 60 people at Stoke Mandeville hospital
By Martin Evans, Crime Correspondent9:30AM GMT 26 Feb 2015
- Siis tämän verran tämän 'ilmapallon' allah. Montakohan ilmapalloa puuttuukaan parlamentin,
lääkärein ja polliissien kartoista?

Why was sex predator Jimmy Savile allowed to roam Stoke Mandeville hospital at will? Savile
wearing a Stoke Mandeville Hospital t-shirt after running a marathon in aid of the hospital in 1981
By Steven Swinford, Deputy Political Editor10:00PM GMT 25 Feb 2015
- niin. Savile kaikkeen syypää. Vaikka tekstit kertoo pedofiilis glopaavin ritaripuuhista aivan muuta...

Jimmy Savile scandal: Stoke Mandeville hospital report. Live. Official report finds that Savile
assaulted and raped 63 people, including seriously ill children. Follow latest coverage
telegraph co uk/news/uknews/crime/jimmy-savile/11436303/Jimmy-Savile-Stoke-Mandeville-
hospital-report. By Victoria Ward10:25AM GMT 26 Feb 2015
- jimmy jimmy. ei koske suomea.



Hautakivi ristiraatoineen - joka oli 19 päivää: "Se Oli Hauskaa Niinkauan Kuin Sitä Riitti"

Mehukkaimmat hauskanpitopaikatkin listattu:

Sir Jimmy Savile, OBE, KCSG, LLD

OBE: Officer of the Most Excellent Order of the British Empire- Queen's Order
KCSG: Knight Commander Saint Gregorius - Papal Order
LLD: honorary doctorate of law (LLD), University of Leeds

Philantrophist, TV Presenter, Marathon runner, cyclist, wrestler, Chieftain of Lochaber
Highland Games
Friend and supporter of: Stoke Mandeville spinal injuries unit, Leeds General
Infirmary, Broadmoor Psychiatric Hospital, Little sisters of the poor, The Royal
Marines ... and many others

No tietenkin. Paavillinen Maltanristeihin hukkuva kuningashuone, mitaliensa lähde:

Tuleva kuningas (?) kuulunee hymyilevään ruskeitten ritarien linssilude kööriin. Mietipä kuka
linssilude telkkarissasi ei kuuluisi - siellä minne brittipallot putoilevat...



Paavinpallojen vartijat yössä: kännipäissään ottivat kiinni kaksi syytöntä öistä kulkijaa - ensin
hakataan potkitaan yhdeltä (A.) taju kankaalle, jätetään öiselle kadulle odottamaan yliajoa... sitten
toinekin saadaan kiinni: pää toimii paavinpotkupallona kunnes sekin raato jää odottamaan josko joku
lopettaisi autollaan kärsimykset. Ja sitten 'kunniallisesti' pötkivät pakoon kuten jesuiitoille kuuluu.

Mikä mielenkiintoisinta ja yllättävintä - ritarien murhaa lähentelevät urheat tajuttomien
maassamakaavain potkimiset ovat tuomariston mukaan ihan ok. Palkankorotus ja paavilaiselta
siniveri Saxo-Coburg suvun mummolta palkkio?Huom. Mummon sukunimi aiheutti joskus
kapinanpoikasta - ja kas, vaihdettiin nimi ... rahvas on senjälkeen hänet nähdessään haljeta onnesta.
Jaa että mitäkö merkitystä: kaikki telkkarista bongattavat siniverisemme kuuluvat samaan
ritariperheeseen ... 'samat' nimet löytyvät nk. 'itsenäisyyden' alkupäiviltä kuin tämänpäivän
ministerilistoilta.
Video on paavinpalloin poliisileimattu - ismin takeena kaaosta ja sydänläpätystä.

Warning: video contains footage some viewers may find disturbing. A Buckingham Palace guard
and a fellow soldier have walked free from court despite being captured on CCTV repeatedly
stamping on the head of a victim in the street. Shaun Smith, 25, and Jason Collins, 22, attacked two
men near their barracks at Catterick Garrison, North Yorkshire in April last year. ...

Shaun Smith, & Jason Collins, Buckimham palatsi✜vartijat olivat iltavapaalla ... kuulema
opetettu tappamaan: 18 potkua maassa makaavan tajuttoman joutosuun päähän näemmä kuuluu
normaaliritarin iltaharrastuksiin. Mustan jesuiittaristin✜kantajat tekivät sen näin:

"...Ilta-Sanomien Natsien tuho -erikoislehdessä Paakkari (os. Rytkönen) muistelee,
kuinka [jesuiitta Adolphin] SA-joukot valtasivat perheen pitämän ravintolan juhlasalin,
ja kuinka kadulta tavattuja kommunisteja hakattiin ja silvottiin perheen tytärten silmien
edessä. Kun Rytköset pääsivät lopulta natseista eroon, nämä valtasivat läheisen
keilahallin. Sen omistaja tuli myöhemmin järkyttyneenä kertomaan näkemästään:
– Siellä pelattiin keilaa ihmisten päiden kanssa, Paakkari kertoo keilahallin omistajan
sanoneen."  (Psst. Ig-nazi-us Loyola - ritariemme ✜ pyhimys, presidentistä alkaen)



Maltanristin Kuningattaren 89-vuotisjuhlat - osirista unhoittamatta:

Iloinen pyramidi vahtii osiriksen alistavaa voimaa. Milloinkahan juhlissa aletaan käyttää
plutoniumia tehosteissaan...



KCSG: Knight Commander Saint Gregorius - Papal Order:

Rt. Hon. The Lord Alton of Liverpool, KCSG, KCMCO, H. J. Azzouz, KCSG,
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Pontifical Order of Saint Gregory the Great - KCSG

"Suurin osa paavillisista ritareista Britanniassa tänään kuuluvat Equestrian orderin Saint
Gregory the Great -looshiin. Tällä looshilla on mielenkiintoinen historia. 19.ta vuosisadalle kun
koko EU oli kuohuksissa Ranskan vallankumouksen katastrofaalisten tapahtumain jäljiltä ja
napoleonin invaasioista. Traditionaaliset hallitusmuodot, feodaalisysteemin keskiajalta olivat
vanhentuneet ja reformia vaadittiin. Paavi oli yhä hallitsija  Italiassa. Hänellä oli oma armeijansa,
mutta kun vallankumaouselliset elementit tekivät omia hallituksiaan hänen alueilleen, Itävallan
joukot kutsuttiin apuun.

"Tuona (?) vuonna Joulukuun 1pnä Paavi Pius kuoli. Hänen korvasi Camadonese munkki,
Bartolomeao Capellari josta tuli Paavi Gregory XIV. Nimi on tärkiä, sillä juuri Paavi gergory I,
Pyhimys Gregory Great -suuri sattui olemaan myös Englannin apostoli. Hän perusti Patrimonia
Petrin. Uuden paavin päätös oli tietenkin pitää perimänsä hallintavallan, pitää vallan itsellään ja
seuraajillaan.

"Eräs ensimmäisiä asioita oli palkita Itävaltalaiset ja Italialaiset
jotka olivat palauttaneet hänet valtaan. Niinpä oltuaan vallassa vain
7kk, hän perusti Equestrian Saint Gregory the Great -looshin joka
toimisi palkkiona palvelijoilleen. Niille jotka olisivat osoittautuneet
paavillensa uskollisiski palvelijoiksi, ja jotka siniverisinä aatelisina
olivat siihen arvollisia. Tälläisille Pyhä Istuin Holy see antoi tämän
kunnia-arvon. sen merkkinä tulisi olemaan kandeksankärkinen risti
jossa sisällä Pyhimys Gregoryn kuva. (Tämä sama kahdeksankärki
risti löytyykin kaikkialta: Vatikaanin 600-L kehittämä uskonto -
muslimit, brittipoliisi, Norjan poliisi, tulli, suomen viran omaiset-
armeija- no missäpä ei maa pallosella paavinvalta kaikkea ryöstäisi -
siellä aina tämä valtaansa osoittava merkki)

"Siinä oli mottona Pro Deo et principe joka killuu
punakeltanauhassa. Näissä kunniamerkeissä esiintuli tietenkin
pakanallinen kolminaisuuskeksintönsä -  trinity eli kolme eri luokkaa.
Merkkien haltijoiden tuli aina osoittaa itsensä arvollisiksi (kuten
Savile, pedofiilipaavien tavoin näytti kuntonsa, yhä kuuluu
kuoltuaankin ao. ritariklubiin). Kaikki valta oli mitalin kirjoituksen
mukaan annettava suvereenille maailmanherralleen, Paaville.

"Paavi Pius X asetettiin 4.8.1903. Hän oli Giuseppe Melchior Sarto,
ensimmäinen Paavi keskiajan jälkeen joka oli tavalline
maajussilahkolainen. Hän oli pyhän elämää elävä mise, energinen

asettaen Katolisen elämän reformin päämääräksi. Vuona 1905 hän asetti pyhän ehtoollisen kaikille
pakolliseksi. Samana vuonna hän julkaisi "Multum ad excitandos" apostolisen kirjeen  ja uudisti
kaikki Paavilliset looshit - orderit - ja asetti 'johtokunnan' - Chancerry -  joka jakoi dirktiivejään
kaikille loosheille (mitä nämä tietenkin valat vannottuaan pelosta vavisten henkensä uhalla tottelivat).
Vuoteen 1905 asti, vain  Equestrian orderin Saint Gregory the Great -looshilla oli johtajana
Kardinaali-Valitosihteeri looshikanslerina.

"Equestrian orderin Saint Gregory the Great -looshi jaettiin siviili ja sotadivisiooniin. Uniformu
oli tarkkaan kuvattu, takki, housut jnej hopeanauhoin jne. Valkoiset hansikkaat, töyhtöhattu, mitä
korkeampi raitari, sen enmpi röyhelöä...



"Equestrian orderin Saint Gregory the Great -looshimerkin saajina on mm. Helmut Kohl,
Saksan Kansleri. Menneitä merkinkantajia ovat Suurlähettiläs Sir Ashley Clarke, Katolismies Sir
Harold Hood ja lordi Lovat. Tämänhetkisiä jäseniä ovat Lordi Brennan of Bibury, Sir Richard
Lawson, uskontojenvälinen johtaja Sir Sigmund Strenberg, Lordi Nolan, Paronitar Masham of Ilton,
ex. Pohjois-Irlannin PM Paul Murphy, Kenraali Lordi Guthrie of Craigienbank ja Lordi Alton of
Liverpool. (Lähde: w w w papalknights org uk)

The Supreme Order of Christ - looshi on varattu
valtiojohtajille, niille jtoka soinin tavoin ovat julkikatolisia
eivätkä häpile näyttää alamaisuuttaan Vatikaanin Eukkulalle.



Kuka näitä raiskausritareitten orgiatutkimuksia viitsisi lukea? No ei kukaan - mutta pointti tässä
esityksessä on aiempi pallomeri-kartta: on aika herätä ja pistää YLEn ritarien 1980-luvulla
alkaneille lapsi-pornoseikkailijoille piste. Ja tekijät kalterien taakke.

Pääministeri Gordon Brown pyysi v.2010 anteeksi (ehe. matkoilla ollessaan) tuhansilta
brittilapsilta joita hyväksikäyttäjä katolis rapparit olivat kaapanneet orjaleireilleen mm. Australiaan.
1950s. bbc co uk/news/uk-england-nottinghamshire-12818070 22 March 2011 Margaret Humphreys
on Oranges and Sunshine film.

KOOSTE:

Kooste kaikesta ylläolevasta sadasta sivusta löytyy tiivistelmänä alla näkyvän BBC aktivistin
videolta. Suomalaiste mikään ikinä koske - tuskin edes sitten kun faktat ovat ensin leijuneet
kotoutettavien maahan ja saastapallonsa haljenneet katsojain silmille.

Pedofilian vatikaanin rapparit ovat sisällä instituutioiden okkultismissa - mikä merkitsee lasten
pahoinpitelyä ja murhaa. Pääpelurit joista kuulema kaikki johtuu, jesuiitat Adolph, Stalin, Church ill
jnejne - ovat kuolleet. Enää ei suomikodossa kuulema tarvitse murehtia kuin putinin
mielettömyydestä. Vaan minne katosivat nämä pahaintekijäin armeijat jonka avulla kaikki tehtiin? Ei
minnekään; tuijottakaa kouluttamiansa ohjelmointivälineistänsä, laulakaa laulujansa tajuamatta
viestiä. Antakaa YLEn.

Mitä pitäisi vielä tälle kansalle tehdä että kääntyisivät parannukseen?



Ooodi Ransulle ja ohjemoijillensa: Ymmärtääkö suomilainen mistä lastenohjelmissa on kyse?



Kyse ei tietenkään ole hyväksymisestä, hauskuudesta tahi
mauttomuudesta vaan ylen ohjelmoinnista. Tänään nämä satanistit
esittävät 'uutisissaan' sitä mitä lapsille ovat jo 30v syöttäneet
murhaaja haloskan johdolla. Suunnitelmallisesti, päivästä toiseen,
pitäen peräaukkonsa otsikoissa ensimmäisenä. Tokihan, siinä
ruskiassa reikelissä on heidän tärkein omaisuutensa, aivonsa,
ajattelunsa keskipiste, tieteensä ja ihmisyyden ja haisevan
rauhanpetoksen huippusaavutus.

Mikäli yhtään heraldiikasta tiedät, näet että tähänkin
vatikaanin IL-kanavan 7.3.2015 agendan iljettävyyteen on
laitettu vatikaanin insestin ja pedofilian tärkein tunnus,
rakkaudenjumalattaren leima. Mikäli et sitä tunnista, tämän
lukemista on turha jatkaa: siirry seuraamaan jesuiitta Disneyn
tuotoksia...

Kyse on haureudesta, lasten hyväksikäytöstä, murhista, kidutuksista, raiskaussarjoista joita
aivopesukone ylläpitää lastenohjelmia myöden 24/7 - ja sinunkin taskustasi viedään rahat väkisin
tähänkin saastaan. Päivin poliisitakuu ... Tätä ransua ja lastenpornoa on pikkukakkasen posti saanut
aina lorottaa pappein siunauksin lasten sydämiin - loppua ei näy. anna YLEn.

Tämä insestiRooman aina omistama takapuolimerkki ei ole koskaan muistuttanut sydäntä - eikä
tänäänkään muistuta siitä yhtään enempää kuin omistajansa jesuiittain risti, daagonin kalanpäähattu.



Kabbala - Hamza.

Onnekalu Hamza - jota ilma musutaxi ei uskalla ajaa. Tässä toki kabbala juutalaisille sovitettuna:
osiris, jesuiitta Loyolan pisces, satanistien kuus-kuus-kuus tähti jota davidiksi valhettelevat jnejne.
Kabbala = epänormaali seksi. Lue Lisää 'sellaista oli Jeesuksen ajan palestiinassa'

"Ai jaa. Että tässäkin muka rooman pikkupoika takapuolirakkautta?" Niih, sinä mitä näit, en minä.



Paras Messumurhaaja Pääsee Pyhimykseksi

Massamurhaajapyhimys Junipero Serra, kaikkien
siniveristemme looshiemme esikuva häväisty!
Olihan hän(kin) aikansa tehokkain ryöstömurhaaja, Isä pedofilian kultavarastoin täydentäjä...

Mamulansa Timon ylipäällikkö, Vatikaanin jumala, julisti ex. kansanmurhaajansa Junipero Serran
pyhimykseksi. Siitä eivät kaikki viharikolliset pitäneet vaan tervasivat tämän pyhät muistopazaat ...
Nyt paavin poliisilooshien armadat jahtaavat tätä pöyristyttävää rikosta, kohdistuuhan se suoraan
Timopoikamme looshipäällikköön, argentiinan ex. kiduttajaan.



Ja koska on jo näin kauan aiheesta menty - mennäänpä vieläkin kauemmas. Suomilaiset Maon
kannatajat tuskin tietävät ketä palvovat. Määrä lienee romahtanut ... mutta satojen miljoonien
tappamiensa määrän kunniaksi - jesuiittain ehdoton pääkallomäärä- ykkönen - laitan tähän
NYTimesin sivuilla tänään ihannoidun kuvan.

Public awe: Tutustumme vielä tähän perä-ruusuritarien looshiin joten tiiraa symbolinsa tarkasti.

Kuinka moni käy orgioissa silmät kiinni? Ei ainakaan paavien ritareiksi lyömät rebekat...



RUSKEAN REIÄN RITARIT
Knights Templar, kotoisammin Temppeliherrat,

bongaa ne 'Tawastian perinnepäiviltä'.

"Poliittisen johdon ja poliisin on väitetty järjestelmällisesti peitelleen pedofiilirinkiä, sillä jopa
114 vuosia 1979-1999 koskevaa asiakirjaa katosi jäljettömiin. Sky News: Thatcher oli tietoinen
Smithin pedofiliasyytteistä...
Sky News: 19-sivuinen [SALAINEN] asiakirja Thathcerille kertoo Smithin lyömisestä ritariksi.
Poliittisten kunnianosoitusten valiokunnan jäsen kertoo poliisin tutkineen vuonna 1970 Smithin
osuutta "teinipoikien siveettömään pahoinpitelyyn" vuosien 1961-66." IL 9.3.2015 klo 03.07

"Tähän asti paljastuneet ovat vain jäävuoren huippu" 13.03.2015 - toteaa saappansa soppaan
sotkenut ministeri Theresa May. "Seksuaalisen hyväksikäyttö menee koko yhteiskunnan lävitse kuin
kivinen keppi." Home Secretary Theresa May: Sex abuse runs through every level of society like a
'stick of rock' By Peter Dominiczak, Political Editor 10:00PM GMT 13 Mar 2015 Telegraph

Jäätyminen jatkuu, vuoret lisivät: Theresan mukaan New Zealand High Court judge Lowell
Goddard - uusi, jo kolmas, hyväksikäytetyille naurava naama - alkaa käsitellä tätä orgiaa - johon
kaikki ovat ottaneet osaa. "Joten jos on ollut peittelyitä, me löydämme ne" ... jos. Onneksi ei ole kuin
jäävuoren huippu, loppu on (yllättäin) sulanut. Eikä tietenkään koske suomen ruåzin jne lain
yläpuolisia ritaririnki pedofiiliksiä. “So if there has been a cover-up, we will uncover it. And if
perpetrators of child sexual abuse are found, they will be brought to justice; " Theresa May.

Jäävuoren huippu näkyvissä! Paavinmerkein varustellut Templaritarit 2015. Kaikki kaikkiallah
haluaisivat kuvaan mutta kun ei etes suomilaisritareita huolita mukaan: jäävuoren
hyväksikäyttömerkit toki bongaat kotoisista YLEn oksetus paraatikuvista joka päivä.



Vielä Armon vuonna 1972 homot laitettiin vankilaan. Kunnes lesbotätimme räjäytti itsellensä
lejoniemme avustuksella valta-aseman Juurusvedellä ... kaikki jotka eivät ajattelunsa ja viisautensa
keskipistettä, perä aukkoaan palvo, ollaan tänään julistamassa viharikollisiksi.

Homppilan 'kansanedustaja' britteinsaarilla vaatii pyhän isän homo-ohjelman vastaiset opettajat
ilman syytettä eristysselliin lopuksi ikää ... Daily telegraph 2015

..."alkaa tutkia" ... kuolleen tekosia. Elävät elävät isän globaalin sinilooshin ristisuojan allah.
Suomess aletaan myös tutkia. Mitäpä luulet jotta mitäh.



"Pääministeri on homppilauman paras" kailottaa ritarien oma kuninkaallinen Telekategraph. Pyh,
tuo on vain ministereille (kaikkialla) pakkoritarikerhon menojen mukaista normaalia eläimiin
sekaantumista... Jos hänen käytöksensä on esimerkillistä, mitä se kertoo muista?

Onko sillä väliä peuhaako pääministeri sikojen kanssa - kysyy menoissaan rypevä Telegraphin
valioritari. Onko sillä väliä josko suomilaiset kuuluvat samaan ritariyhteisöön? Ei tietenkään mitään
väliä, ole hiljaa ja äänestä puoluetta...

Kaikki tapahtuu isän itämertakin lämmittävän koneiston valvonnassa, kaikki saman kiristyksen
ja terrorin sätkynukkeina:



RitariMafian YdinMafia Viihdettä

Aihe on tarkemmin puitu 'Chrenobyl Raporttivuoto' ym.
plutonium mafiaamme käsittelevillä  fukushimasivuilla.
Koska aiheesta on tehty uusi juuri 6.11.2015 julkaistu
dokumenttifilmi, tätä tulee mainostaa. Ydinmafian rahoittama
IL ei ole uskaltanut asiasta tähän asti hiiskuakaan, tämäkin
uutinen julkaistiin yön pimeydessä kadoten bittaivaruuteen jo
aamun valjetessa:

"IL-Viidettä Arvio: Atomin paluu antaa tukkapöllyn ydinvoimalle
Torstai 5.11.2015 klo 21.22
Dokumenttielokuva seuraa Olkiluoto 3 -ydinvoimalan pitkäaikaista
rakennusprojektia. ... "Sitten nauru vaihtuu suruksi, kun elokuvassa kerrotaan millaista
vihaa ja vainoa ydinvoimaa kritisoivat ihmiset saavat Suomessa osakseen. Sen verran
ahdistavan kuvan Atomin paluu antaa Olkiluoto 3:n rakentamisesta ja kaikista siihen
liittyvistä epäselvyyksistä, että ... iltalehti.fi/viihde/2015110520617805_vi.shtml

Kuten tavallista, 'IL arvio' katosi samantien: aivopesukoneemme ei tästäkään
kertoisi - ellei filmi olisi aiheuttanut maailmankohua Toronton filmifestivaaleillakin:

'Return of the Atom' ('Atomin Paluu'): TIFF Review - The ...
A black eye for the nuclear-revival movement, Mika Taanila and Jussi
Eerola's Return of the Atom watches patiently as the West's first new
nuclear power ...
hollywoodreporter.com/review/return-atom-atomin-paluu-tiff-820832

Tälle poliisilooshimme suojaamalle mafialle ihmishengellä ei ole merkitystä; filmin taustalla
päävikuttajana ydialan tunnetuimman paljastusten tekijän luona vierailija saa varautua yöllisellä
pikatiellä autonsa petroolikylpyyn, tuhopolttoyrityksiin... puhumattakaan videoiden tekijöiden
haastateltujen satanistis-supolooshin terroriin (kuin tämän blogisivun kirjoittajallekin). Juutuubi
sensuroi; katso traileri vimeolta:



EUspanja 04/2011

EUspanja 04/2011; Malta hetkinen: puheenjohtajan nuijasta maantien tallaajaan, kaikki
valvonnan alla, salaa...
Vuosi 04/2012; kurkkaapa www telegraph co
uk/news/picturegalleries/worldnews/9188601/Hooded-penitents-take-part-in-Holy-Week-
processions-in-Spain.html

Suomexicon valvojasi ovat pelkureita, eivät kadulla uskalla kulkea edes huppu päässä
ristiänsä kantaen EUspanjan rappariviran omais veljiensä tapaan - niinpä kaikki vakoilusi
tehdäänkin kameroilla ja majakkasi kulkureittiä (kännyköiden käyttöprofiiliasi) seuraten, paa
villiciat röhkien nettihuppunsa googlehajujen alla.



Tositarinan mukaan eräänkin valtion virallisen totuuden vastaisen bloggarin kohtalona oli juoda
Ruåzin laivalla kuppi LSD-vahvistettua hoitoa - nyttemmin hourulaan pakotettuna omituisen
käytöksensä vuoksi... siellä pakkohoitona pidetään annos korkealla, ei pääse yhteiskuntarauhan
ohjelmoimia vahingoittamaan. (Tämä "syö pillerisi" keskustelupalstat lannoittavan kerhon blogisiipi
onkin mafian palkkaama keskustelupalstojen häirikköklaania)

En malta veljet olla pasteamatta AREVAn säteilevän ydisaastan uusinta paljastusta tähän,
katso ihmeessä dokumenttivideo www. youtube .com/watch?v=oHvnmcaOnCU

Mainitsinpa tuossa paawilliset pillerikauppiaat joiden perustarkoitus on saada forumit
haisemaan. Kaikki sitä varten ettei kukaan täysjärkinen jakaisi mitään asiaa, vaan pelkkää ylenantoa.
Eräänä päivän istuskelin pihakiikussa kameran teleputken kanssa. Kas silloinpa, kuinkas sattuikaan,
alkoi kesäpäivän kunniaksi infernaalinen jyly. Siinä koko suomalis laivue 'harjoitteli ylös alas eteen
sivulle jne, suurkaupungin yllä. Miksi köhän? No kuvasaaliini saatuani ja kuvista spektrin pois
leikkaamalla asia selvisi.

Olin saanut kuvattua vihdoin nuo ainaiset pillerit! Joo, ja koska mulla oli tietenkin kuten
tavallista foliohattu päässä, tuo veljesten pilleri 1 tahi pilleri 4 ei tehnyt yhtääs kipiää... tahi edes
kipinää. Se foliohattu onkin niin tehokas etten etes tiedä osuiko ne minuun vaiko johonkin vielä
arvokkaampaan 'kohteeseen'... (Siis alla olevat tähän leikatut liitetyt kuvat ovat muokkaamattomia -
muutoin kuin spektrin osalta, eli väärävärikuvista puuttuu joitain värejä. Muokkaamattomissa
kuvissa ei näy kuin kohde ja sininen taivas). Anteeksi: Kuvat hieman tuhrusia... nääs kohteet
liikkuivat 800kmh tai yli, käsikin kiikussa tutisi. Ei vissiin pitäs mennä kunnan kiikkuhun, aikuisen
immeisen.

Hörhöläiset pilleripalloja jakamassa kesäpäivänä kaupungin kansalaisille: joko pääsi pehmeni?



Mistä lähtien lentokorkeus on ollut alle 100m? ...plasmapallojen vappupäivät sattuivat tähän
juhlaan. Kuvasarjassa näkyy ainakin 10kpl, kaikki liikkeessä.

suomi-Gestapo-hodorovskis:
Win capitalin 'yrittäjä' toimi kokoajan Nordean laitepohjalla käyttäen Nordean infraa - kaikki
nyanssit Nordean hallinnassa... ja tahkosi rutkasi rahaa. Voih! Ilmeiseti häviäjinä olivat vati kaanin
EUkkurosvot - eräänä yönä gestapo potkaisi oven sisään ja ukko vietti ensmäiset 3kk pimeässä
kopissa eristyssellissä.

Vuosi vierähti pytyssä ilman syytteitä. Mikä lie tilanne tänään?

Kaverilla oli ilmeisen pätevästi viritetty ohjelmistopaketti valuuttakauppaan. Sopimukset pankkien
kanssa. Saatoit liittyä omalla panoksella; tuotoista palautui jäsenille voittojen mukaan. Kaikki
tapahtui Nordean valvonnassa...
Ilmeisesti ei ? maksanut suojelurahoja jessuBuilderperteille? Poliisit laitettiin jahtaamaan jäseniä ja
pakottivat nämä tekemään rikosilmoituksia 'pyramidista' ;
Poliisille ynnälaskutaitoa 'ei ole' ennenkään suotu...Näin kertoo videolla eok
www. eok.fi/eok/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=50
Wincapita
www. youtube com/watch?v=hEF6cNwI_Hk&feature=related
www. youtube com/watch?v=RjuDeneEK0I&feature=related

Jostain syyyyystä linkit ei toimikaan ennekuin poistat niistä ylimääräisen välin. Koeta kestää...



.
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Oikeus?

Vaasanhovin "oikeudessa" P0liisttistoiminnasta todistaneen
henkilön kotitalo palanut mystisesti.
Anneli A u e r joutui ennennäkemättömän törkeän peitepetostoiminnan uhriksi ja vangituksi -
aiheetta - nyt j€ssuiitat käyvät jo A u e r i n puolustajien kimppuun... Ja kas, samat komissarovichit
"tutkivat" nyt omia tekemisiään - palotarkastaja, sytytettiinkö oikein? Näytelmää kuin 1920-luvun
Neukkulasta: "Tulipalo sattui 10 päivää hovioikeuskäsittelyn jälkeen. Vakuutustarkastaja oli IL:n
mukaan heti tuoreeltaan pohtinut tapauksen mahdollista yhteyttä Ulvilan surmajuttuun." IS
07.06.2011 07:23

Vievätkö koko tässä "tulipalossa" jäljet sylttytehtaaseen ELI POLIISIN jesuKILTAAN; tai
jopa (?) sen ylijohtoon joka tässä aiemmin, "mystisesti sekin", järjesteli poliisipiirit täysin
järjenvastaisesti (=vat-i-ican) uusiksi ja kaikki tulipaloihin ja peitetoimintoihin sopimattomat
tutkinnonjohtajat eläkkeelle... - koko operaation lienee polliisin häikäilemätöntä peitetoimintaa
alusta loppuun? "A u e rin mukaan poliisi piti tutkinnanjohtajan vaihtumisen jälkeen häntä syyllisenä
niin hanakasti, että syyllisyyttä vastaan puhuva aineisto salattiin tai jätettiin huomiotta.

- IS: Nainen huijasi miehen lastensa isäksi - isyyden kumoaminen ei onnistunut IL 10.02.2014 07:46
Raiskaustapauksesta miehelle 2v linnaa - mies tekohetkellä 100km päässä - ei vaikutusta tuomioon...
- Kortiton ajoi naisen kuoliaaksi Lahdessa - tuomiona 26 tuntia yhdyskuntapalvelua ...
Kuskilla ei ollut ajokorttia - oli otettu pois rattijuopumusepäilyn vuoksi... Oikeuden mielestä
kuolema ei johtunut tahallisuudesta eikä törkeästä huolimattomuudesta ja hylkäsi korvaus&vankeus
vaatimuksen. IS 31.1.2014 15:25
- jnejne

'Oikeuden' toimintamalleista Paavin mailla antaa blogisivu "Ne Tulivat Yöllä" hyvän läpivalaisun.
Tutkipa.



"Ajokortti ja rekisteriote" - vaiko ylhäältä organisoitu - tunnistamattomien maantierosvojen
toteuttama koulupojan pahoinpitely?

Tiedotteen mukaan kyseessä oli erittäin vakava oikeusvaltion ja oikeusturvan periaatteita loukkaava
toiminta. A u e r uskoo, ettei syytettä olisi edes nostettu ilman poliisin tekemiä virheitä. A u e r
muistutti tiedotteessa, että hän menetti vapautensa ja joutui olemaan erossa lapsistaan lähes kaksi
vuotta. Tapahtumapaikalta löytyivät muun muassa veriset kengänjäljet, kurainen kengänjälki sekä
ruskeankirjavat tekokuidut, joiden alkuperää ei pystytty selvittämään. Pariskunnan sängystä löytyi
halko, jossa oli tuntemattoman miehen DNA:ta.Yksi syyttäjän todiste oli A u e rin poliisille syksyllä
2009 tekemä tunnustus. Oikeus ei pitänyt lausumia aitoina tunnustuksina. Auer myös peruutti ne
myöhemmin. Syytettä vastaan puhui myös perheen vanhimman tyttären johdonmukainen kertomus
ulkopuolisesta tekijästä". IS 01.07.2011 17:57 Aikaisempien kertomusten mukaan poliisi
suunnitelmallisesti tunkeutui (miehen murhan jälkeisen heikkokuntoisen) naisen ystävyyteen ja jopa
änkesi (!?) sänkyyn saadakseen "todisteita" - sitten kyykytti vuosia kopissa. Onko opit saatu Stalinin
jessuiitta Berijalta?

"Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi aikaisemmin, että A u e r in
korvaus henkisistä kärsimyksistä on reilusti yli sata euroa päivältä eli yli 100 000 euroa.
Mahdolliset ansionmenetyskorvaukset voivat vielä nostaa kokonaissummaa huomattavasti.... Anneli
A u e r haluaa kuitenkin todeta, että hän on ollut vapautensa menettäneenä ja käytännössä erossa
lapsistaan lähes kaksi vuotta sen vuoksi, että esitutkinnassa tutkinnanjohtajan vaihtumisen
jälkeen tutkintaa esitutkintalain vastaisesti jatkettiin siitä lähtökohdasta, että Anneli A u e r on
syyllinen aviopuolisonsa surmaamiseen, sekä samanaikaisesti tietoisesti salattiin ja jätettiin
huomiotta kaikki syyllisyyttä vastaan puhuva aineisto."

Vaihdettu tutkinnanjohtaja olikin täysin sopimaton ELI alusta asti vakuuttunut Annelin
SYYTTÖMYYDESTÄ."Vaihtaja" tulisikin asettaa syytteeseen ... vaan ei tämä autereinen unelma
tule stasilandiassa toteutumaan sillä silloinhan valtakunnaoikeussalia jouduttaisiin ensin
laajentamaan ja varustelemaan erityiskopit kaikille DDR-myyrille.



Nobel Laureate Sanger: prove your right to exist! by kyiv post
Nobel palkittua väestönvähennystä; Sanger: "osoita että sinulla on elinoikeus"!

Sanger testimony - Katso youtube.com/watch?v=-4FgDVcQvnI



0xettava suomiGESTAPOn johto peittelee - työntämällä kai
ken alaistensa niskaan:
"Poliisin peitetoimintapöytäkirja: Seksi Auerin kanssa kiellettiin; Anneli Aueria peitetoiminnalla
tarkkaillutta poliisimiestä ohjeistettiin pitämään suhde kaverillisena. Julki tullut osa
peitetoimintapöytäkirjasta paljastaa, että seksi kohteen kanssa oli kielletty". IS 05.07.2011 14:11 ...
Saastaisin osa siis pidetään salaisena... mitä tästä opimme? Varo vokottelevaa housut jalassa
toikkaroivaa sinitakkia - kyseessä voi olla rapparipolliissein peittely yritys.

.

KYYKYTYS JATKUU: Poliisi vei Auerin kotoa 19.08.2011
-tietokoneen,
-puhelimet
-yrityksen kirjanpidon.

Poliisi on tehnyt 19.8. kotietsinnän oikeudessa syyttömäksi todetun Anneli Auerin kotiin
Turussa. Poliisi vei asunnosta IS:n tietojen mukaan mm. Auerin tietokoneen, puhelimet sekä Auerin
yrityksen kirjanpitoaineistoa. ... Auerin asianajaja Juha Manner on hämmästynyt poliisin ja
syyttäjän toimista. - "Tässä rikotaan nyt oikeusvaltion periaatteita eikä kunnioiteta
tuomioistuimen päätöstä, Manner sanoo". IS: 25.08.2011 12:51

Seuraavan nostetaan syyte kirjanpitorikosesta? Poliisin aiheetta ottama, konstain sotkema kirjanpito
ei tietenkään ole peruste virheisiin...

IS 29.02.2012 12:13, "Varsinais-Suomen käräjäoikeus on määrännyt osan Anneli Auerin
seksirikosepäilyihin liittyvästä aineistosta salaiseksi 60 vuodeksi. Aineisto on salaista kahta
poikkeusta lukuun ottamatta: kahta valokuvaa ja korkeimmalle oikeudelle lähetettyä
valituslupahakemuksta lukuun ottamatta. Päätöstä pohdittiin puolitoista tuntia. Syyttäjä vaati, että
aineisto on pidettävä salassa." Auer sensijaan itse halusi asiat julkisiksi... Täytyy olla täyspimeä
syyte ja syyttäjä kun ei päivänvaloa kestä, Juurusveden luokkaa.

2/2014 Iltalehti: "Maan tapa" ...
- Todistajien uhkailu kuulustelussa
- Poliisin, Käräjäoikeuksien Tunnistusfarssit

= Ovatko Vankilat Täynnä Syyttömiä?

"Poliisipäällikön mukaan [syylliseksi halutun] valokuvien näyttäminen ja useiden 'tunnistusten'
tekeminen on yleistä poliisin keskuudessa." [Petoksissa mukana myös oikeuslaitos]. IL  3.2.2014 klo
22.46 "Ei sitä [huijausta] huomanneet muut poliisit, eikä käräjäoikeus", Poliisipäällikkö totesi.
Päällikön mukaan "on yleistä, että poliisi näyttää [syylliseksi halutun] valokuvia [todistajille]
esitutkinnan aikana."



Poliisipäällikön petoksen kautta syytetty vaatii korvausta - poliisin törkeän käytöksen ja
syyttömänä pidätyksen takia 10 000 euroa. Porin käräjäoikeudessa syyte virkarikoksesta;
Valtakunnansyyttäjä vaatii rangaistusta virka-aseman väärinkäyttämisestä: poliisipäällikkö oli
etukäteen lähetyttänyt alaisellaan Auerille kuvan lavastamastaan 'syyllisestä'. Yllättäin (!) Auer
'tunnisti' miehen valokuvatunnistuksessa ja rivitunnistuksessa ... Muun muassa [=eli poliisien
rikosten määrällä ei rajaa!] syytetyn naisystävää kuultiin todistajana ja häntä uhkailtiin ...

Auerin omat muistiinpanot levitetään julkisiksi: ... "Salakähmäistä tutkintaa: aavistan pahaa.
Poliisit. Taas sähköpostissani yksi kuva mahdollisista epäillyistä. Tällä poliisi päättää
yksinkertaistaa asiaa ja laittaa kuvat skannattavaksi. Minua vannotetaan olemaan kertomatta tästä
mitään edes lähipiirille". Tässäkin maan tapapoliisilooshin uhkailurikos!

Auerin "tunnistama" syytön mies: "Minua huudellaan murhaajaksi" - sehän oli looshin
suunnitelma... oppitunti tottelemattomuudesta?

"Rauhallisesti oikeudessa syytettynä esiintynyt poliisi, ex-tutkinnanjohtaja, kiisti syytteet
virkarikoksesta" IL 3.2.2014 klo 09.39

Rauhallinen. Tokihan ... onhan tässäkin poliisipetoksessa kyseessä kataisenkin
julkituoma virallinen viran omaisten 'maan tapa', taustalla looshin tuki. Tulossa
palkan lisäys ja virka Cayman saarilla. Ainoa omituisuus tässä onkin asiain julkitulo:
tokihan faktat peitetään ja syytetään mystisesti vain yhtä 'miestä', ex-tutkinnanjohtajaa,
unhoittaen väkivalta-viran-uhkailu-osastonsa ja poliisiammattinsa, rajattoman
valvomattoman, vastuuttoman valtuutensa.

Looshin maineenpelastustalkoot eli kuinka bussin alle tönäisty poliisipäällikkö muuntuu "ex.
tutkinnanjohtajaksi": Ulvilan murhajutun ex-tutkinnanjohtaja Juha Joutsenlahti Satakunnan
käräjäoikeudessa Porissa maanantaina. iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288649193835.html Tässä
esimerkki ritarijohtoisen maan tavasta: heti kun vallan omaisia uhkaa petostensa paljastusvaara, he
ritarillisesti tönäisevät oman looshinsa jäsenen säälimättä lähimmän auton alle, looshimerkit pois.

Eipä tämän jälkeen ihmetytä stasimummon maassa 100% laiton kamerakontrolli/vakoilu ja mieletön
veronmaksajain nyrkkisakko-ajojahti maanteilläkään: koko johtomme on paawin j€sumatojen syömä
palvellen vanhaa toimivaksi havaittua inkvisitiolaitosta. Looshin petoksista vuotanut, julkisesti läpiä
päähänsä puhunut 'ex. tutkinnanjohtaja' grillimestari laitetaankin torkkupeiton sijasta rautoihin?

"Yhdysvalloissa kumottiin viime vuonna lähes ennätysmäärä vääriä rikostuomioita. ... Yli puolet
vääristä tuomiosta johtui joko syytteiden tai todistajalausuntojen vääristelystä". Eläköön pimeät
poliisilooshi kuulustelut: "Osa vapautettavista oli myös tunnustanut rikoksen, jota ei ollut koskaan
tehnyt." IL Tiistai 4.2.2014 klo 18.15. Ritari Käteinen: "pidän huolen että EI Koske Suomea!"



Kupletin autereinen Juoniko Tässä?
En tietenkään nyansseja tiedä, ne pysyvät Looshin kassakaapissa. Yleisellä tasolla juoni pysyy
kuitenkin aina samana: Tunteita manipuloiva (vrt Emil Cohenin haastattelema jesuiitta-Stalin)
raflaava paljastus tehdään aina suuremman kavalluksen peittämiseksi. Siinä 'aitouden todisteeksi'
heitetään muutama Looshin epäsuosittu rahvaan revittäväksi... tässä se on Poliisiritarimerkit
riisuttuna nimike on 'ex. tutkinnanjohtaja.' - Tunteiden värisytys-artikkelissa Looshinimen
mainitseminen olisi toimitajalta nk. km-tehtaalle vievä Roomalaisen lain mukainen kardinaalirikos.
Sivujuonena voisi olla joku Looshin juoksupoika - kieltäytyikö (?) hänelle osoitetusta tehtävästä
tappaa hankala mies. Palkkioksi tottelemattomuudesta päätyy pyttyyn, maan ritaritavan mukaan
lavastettuna. Parhaiten tämä peli luistaa valaansa pelkäävillä nappuloilla jotka eivät siirtäjää näe...

Mikä sitten olisi se suurempi kavallus? Auerin mies vaiennettiin. Mitä hän oli nähnyt? Pelkkänä
spekulaationa arvelen hänen törmänneen Temppeliherrain bisneksiin - Aarnion tahi veh viläisen
miehen tavoin... Mies kuulema olikin ollut kiivaissa puhelinkeskusteluissa oman luottomiehensä
kanssa, porvoon poliisilooshista. Siellä ritarillinen ydin luuraakin: jos miespolonen on kaiken
näkemänsä tiedot kaatanut suoraan 'Temppelin pataan', loppu onkin haudallaan vain ns. triviaalia IL-
tason maantapa '-paljastuksia'.

Temppeliherrain keitokset vilahtavat tuolla alempana.

Ultramontane: Mitä hyvänsä paljastuukin - Temppelin keittokirjan reseptit pidetään piilossa.
Alppien tien takana kaikki onkin toisin: 'totuuskin'  pysyy isän ismille kuuliaisena.

Tämän 'totuuden' tie  = Syyttäjä: Poliisipäällikkö lähetti valhekuvan  todistajalle. 1. Petos. Eräs
todistaja  joutui uhkailun kohteeksi maan tavan mukaan. 2. Poliisi-Väkivalta-Petos. 'Tämän totuuden
tie' ei tuonut esille 1. petosta=kuvan lähettämistä  myöhemmässä 'ryhmätunnistus 3. -farssissa,' eikä
oikeudelle vangitsemis-oikeudenkäynnissä 4. ... eikä tämän totuuden  'oikeus' 5. olisi voinut
vähempää välittää - olihan 'tämä totuuden tie' jo saunassa sovittu.



Ulvila-tutkijapoliisi kehuu 4.2.2014: "Poliisipäällikköni hyvä tutkinnanjohtaja"

IL: "Ensimmäisenä kuultiin Ulvilan surman entistä Poliisi-päätutkijaa, joka oli kutsuttu
todistamaan Poliisipäällikkönsä puolesta. 34 vuoden uran poliisina tehnyt Poliisitutkija
kehui Poliispäällikkönsä  toimintaa esimiehenä. Hän oli oikeudenmukainen, totuutta
hakeva, pätevä tutkinnanjohtaja, joka paneutuu asioihin. Poliisitutkijan mukaan Ulvilan
surman Poliisitutkinnassa asiat tehtiin sääntöjen mukaan." Tiistai 4.2.2014 klo 09.43

---> Yhteenveto: Poliisilooshin jäsenille ...
- oikeudenmukaisuus tarkoittaa todistajain uhkailua, kotien polttoa,
- totuus, yllämainittua 'tätä totuutta' Lait ohittavaa veljes-yhteyttä,
- pätevyys täydellistä kuuliaisuutta,
- paneutuminen yöllä looshista annetun reseptin noudattamista,
- säännöstönsä näet yllä...

Pekka Santtila, ritariProfessori, pitää tietoja huolestuttavina, koska Poliisin junailemalla
tunnistuksella on niin suuri rooli rikostutkinnassa. Poliisi 'ei tiedä'
- miten tunnistus pitää tehdä
- mikä sen tarkoitus on.
- Poliisien tiedot tunnistamisesta ovat melko hatarat.
- Raastuvan oikeuden syyttäjien tiedoissa on isoja puutteita.

Herra Santtila: Miksi pitäisi? "Syyllinenhän" tiedetään etukäteen. Kyse vain Looshin jo
antamaan tuomioon - rahvaan vaatimista  nk 'todisteista' ...

Ritari tottelee aina kyselemättä Looshinsa käskyä - kuten Adrian Michaels kirjoittaa Colonel
Muammar Gaddafista;  Mad Dog - Gaddafi's Secret World, Telegraph 04 Feb 2014 7:00AM GMT:
Kaddafi määräsi erään matkustajakoneen pommituksen (liekö kyydissä 'auerin' mies?). Kun
tyypillinen ritaripommi ei toiminutkaan ajoissa, tihutyöhön määrättiin ilmavoimien lentäjä-ässä, ritari
joka kuuliaisesti kuolemanpelossaan kävi ampumassa koneen alas, tappaen eliminointikohteen ja
muut 159 Libyan siviilikoneen matkustajaa. 'Onnekkaammin' kävi DDR-tarjan maassa pari vuotta
aiemmin kun Rissalassa 3.10.1978 pyyhkäistiin 15h. puolustuslakikomitea pommilla Juurusveden
pohjaan. Tuonkin tutkimuksen tunnollisesti pimitti poliisilooshi: tutkimuspöytäkirja on yhä salainen...
lue alla jutusta tarkemmin.

__________________________

Tietoisku Pooliisi-looshin hallitsijasta ja 'tämän totuuden tiemerkeistä'... suomessa tämä
johtoportaan heraldiikka on rahvalta piiloteltu - TOP SECRET - näistä kerrotaan vain Tawastian
Temppeliherrain (Knights Templar) heraldiikkaseminaariessa - ja vain valaistuneille kutsuvieraille.
Mene sinäkin sinne verhon taakse kurkkimaan - tälläistä tulosta odotettavissa:



Norjan Poliisin Virkamerkki; kaikissa työvälineissään, hihamerkkinä jne.

Väkivalta POLITI ikan Heraldiikka avattuna:

1. Ylimpänä Kuuliaisuus Kaikkivaltiaalle maanpiirin hallitsijalle Ristipallo (vrt. Vatikaanin
Pietarinkirkko). Tuttu ja paavinturvallinen merkki lutter-jesuiittain jokakirkon katolta...
2. Konstantinus Looshin mikkihiirikruunu
3. Kiukkuinen kunkku, myös alamainen Konstakerhon 'tälle totuuden tielle'
4. Fasces 2x. Tutkipa mitä Magna Carta -anarkiaa se merkitseekään...
5. Paavin ✜ pelikenttä: tämä omistajansa 'aluemerkki' löytyy niin Karjalasta Runolaulajapatsaan alta
kuin jesuittain oman Pohjois-Korean seiniltä - ja kaikkialta maailmasta missä 'tämän totuuden tie' on
johtajillaan valittuna. Täynnä piispaa, marttakerhoa ja pärinäpoikaa, jalkapalloa ja ilmailuclubia...
6.a Daagonin kalanpäähattu. Hattu juttu myös lompsastasi, vrt. omistajakeisarinsa 20€ukkulan seteli.
6b. Vaakunakuutosen sisällä oleva, laista piittaamaton Templarien väijyvä mestaaja-leijona: Ps. 10:9
alkukielestä "Väijyä naamioituen kuin leijona temppelissä! [pavilion, tabernacle]. Tässä päästäänkin
tämän Templar temppeliherrain yms looshien raamatunväärennös Hiiram-valepuku-juurille...

Psst. Piilo-seiska: 7. Samat eväät rahikaisella ... milloinhan paateroiset uskaltavat ulos
(?) kaapistaan...

Joku viisaampi laskeskeli tämän pyramidin komentoketjun vasteaikoja ja oli tullut tulokseen että
kymmenen päivää. Kymmenen päivää kestää ennekuin kupolin ylimmäinen silmäsynodi sanelee
pyramidilleen viimeisen tuomionsa miten kussakin tärkeän jutun yksityiskohdissa tulee toimia... siis
niinkauan rahvas saa odottaa - usein yllättävää ja järjenvastaista saneltua muutosta, lehdistönsä
täyshiljaisuutta kuin taannoinen Sellopaateroisen piilottelema shukopollilan messumurha.



Fasces ja 'tonttulakin tarina' ... sinulle jää tehtäväksi löytää nämä valtansa merkit suomen
Temppeliherrain temppeleistä.

USAn Senaatin virallinen leima: Tomppeliherrain tonttulakki ja Fasces tässä korostettuna keltaisella
ympyrällä. Rooman verimessujen Fasces on myös kongerssin pj. korokkeen molemmilla puolilla
muistuttamassa valaistujansa kuinka vatikaanin verimessut vaanivat tottelematonta. (wikimedia)

Tonttulakkinsa valtapiirin hämmästyttävät salat, Lue Lisää:
slideshare.net/syottovasikka/hyvn-ja-pahan-evankeliumi

Rooman Fasces-valta kelpaa jopa obamau -sokeille witsiksi.



AARNIOMETSÄIN KÄTKÖISSÄ HORSMAT SUHISEE:

"Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Aarnion ympärillä vellovat rikosepäilyt paisuvat jälleen.
Nyt valtakunnansyyttäjänvirasto (VKSV) epäilee, että huumepoliisin jutulla on kytkös myös poliisin
salaisten rekisteritietojen vuotamiseen julkisuuteen. Putin-kohu paljasti, että keskusrikospoliisi oli
kirjannut Venäjän - YönSudet -prätkäjengin suojeliajan - Vladimir Putinin poliisin salaiseen epäillyt
rekisteriinsä: joka on 'työväline' järjestäytyneen ja ammattimaisen rikollisuuden torjunnassa."

Tästäkö rikostutkinta = aiheeton poisto? "Putinin nimi poistettiin rekisteristä pian MTV3:n
paljastuksen jälkeen. Vuototutkimukset mallia MTV3: epäilyt kohdistuvat Aarnion juttuun liittyviin
henkilöihin (oho. rikos Poliisi muuttui taas 'henkilöksi'). VKSV liittää Putin-vuodon tutkinnan osaksi
Aarnio-tutkintaa. Rami Mäkinen IS 5.2.2014 13:12" Tokihan: Maailman huumekaupan
Temppeliherrakingi (vrt. The Economist 2000) -vastaan- suomiverkostonsa paljastaja sankariJari.

Kehitys kehittyy: nyt salaiselle rekisterille on keksitty rahvaan piilonimike, epri ... "on syytä epäillä,
ettei rekisterin koulutus ja ohjeistus sekä käytön valvonta ole ollut asianmukaisella tasolla... rekisteriin
on merkitty havaintotietoja ilman asianmukaisia perusteita, Hämäläinen täsmentää." ... siis havaintoja
valtionhuumekaupasta ei saa ohjeiden mukaan epri'in merkitä? Hyvä Iltis: tässähän rahvaskin oppii
käyttämään epri'ä .
"Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Aarnion nimi on yhdistetty epri-rekisterin ongelmiin.
Aarniota epäillään törkeiden huumerikosten lisäksi nyt myös tietovuodoista. IL Keskiviikko 5.2.2014
klo 13.42."

Put in putputin: VKSVALPOV liittänee Auerin jutun todistajan talon tuhopolton (paljastajan)
samaan Putin-tutkintamappiin? Maltahan: ettei vaan Aarnion sydän pettäisi kuin Milosevicillä Haagin
kenguru 'oikeudenkäynnissä' - tämän iltiskarusellin Poliisiristien kolina on ny senverta kiivasta...
Katso oikean reunan listasta slideshare.net/syottovasikka/haagin-kenguruoikeus-milosevic

Ilta-Lehti: "Aarnioon liittyvän vyyhdin tutkinta alkaa saada vakavia seurauksia.

Yksi kolmesta keskiviikkona 5.2.2014 pidätetystä poliisivankilasta sairaalaan hänen saatuaan
yöllä vakavan sairauskohtauksen (Haloo Milosevic: herättääkö Aivoverenvuoto mitään kysymyksiä
maan tapa -kuulustelumenetelmistä?). Suoraan putkaan: Huumetutkija oli sairauslomalla, kun hän
sai määräyksen tulla heti kuulusteluihin; myös yli kymmenelle muulle Aarnion alaiselle. Hän olisi
voinut (heh) kieltäytyä sairauslomaansa vedoten, mutta halusi kuitenkin auttaa tutkinnassa ja saada
asian omalta osaltaan ohi. (Näinhän se aina on: bussin alle heitettävä haluaa auttaa viimeiseen asti -
uskonsa puhtoiseen kartelliin, 'tähän valittuun totuuden tiehen', säilyy viimeiseen laukaukseen asti)

Keskiviikon pitkien kuulustelujen jälkeen (sairas) mies allekirjoitti lausumansa. Hän oletti
pääsevänsä kotiin - tutkinnanjohtaja määräsi pidätettäväksi. Vakavasti sairaana yritti selittää, ettei
voi jäädä yöksi putkaan. Juuri päässyt sairaalasta, esitti lääkärintodistuksensa ja kertoi tarvitsevansa
lääkitystään. Lupasi tarvittaessa tulla seuraavana päivänä takaisin. Selittelyt eivät auttaneet
(päinvastoin: tässäpä tilaisuus saada 'lopullinen' ratkaisu Auerin tavoin jäljille päässeen kohdalla?).

Vaikeasta leikkauksesta toipuva vakavasti sairas epäilty suljettiin Espoon poliisivankilaan.
Yöllä hänet jouduttiin kuitenkin (heh) kiidättämään sairaalaan ilmeisen aivoverenvuodon takia ...
Aamun tietojen mukaan hän olisi kuitenkin tajuissaan.  (Kauheata. Nämä ymmärtämättömät
yövahdit taas tyrivät, kuulustelumenetelmät - saattavat nekin vuotaa!? Espoon yököt laitettaneen ?
eprin lisäkoulutukseen) IL:n tietojen mukaan syyttäjien tekemästä pidätysmääräyksestä harkitaan



parhaillaan tutkintapyynnön tekemistä. Kyse olisi siitä, rikkoivatko he lakia määrätessään epäillyn
pidätettäväksi vastoin lääkärintodistusta. (heh. Mitä 'lakia' ) risto.kunnas@iltalehti.fi 6.2.2014

_______________________________

Laitetaanko 'oikeus' ministeri Paateroineen nyt putkaan?

Oikeus: Kotietsintä huumepoliisin työtilaan perusteeton!

Vähemmästäkin seuraa veronmaksajille vuosien linnatuomio: tässä väärinkäytettiin
kymmeniä konetuliasein varustettuja poliiseja, tulitaistelun uhka oli ilmeinen: Kansanedustaja
Teuvo Hakkarainen (ps) on tehnyt kirjallisen kysymyksen keskusrikospoliisin joulukuisesta
tutkintaiskusta Helsingin poliisin huumerikosyksikön tiloihin: "koska poliisit ovat aseistettuja, niin
"mahdollisuus aseiden molemminpuoliseen käyttäytymiseen on ollut ilmeinen" ja Krp:n on
"aiheuttanut toiminnallaan vaaratilanteen".

Rikostarkastaja Petri Rainiala halusi Helsingin käräjäoikeuden ottavan kantaa siihen, oliko
keskusrikospoliisin tekemälle kotietsinnälle lainmukaiset edellytykset ja perusteet. Helsingin
poliisin rikostarkastajan Petri Rainialan työhuoneeseen tehdylle kotietsinnälle ei ollut edellytyksiä,
arvioi Helsingin käräjäoikeus. Oikeuden mukaan etsinnälle ei esitetty epäillyn rikoksen
selvittämiseen liittyvää tarkoitusta. Asian vei käräjäoikeuden käsiteltäväksi Rainiala, joka halusi
puolueettoman arvion kotietsinnän laillisuudesta. Käräjäoikeuden mukaan "on varsin vaikeasti
hahmotettavissa", mitä puheluun liittyvää selvitystä työhuoneesta olisi voinut löytyä. Sekään ei
käynyt tuomioistuimen mielestä ilmi, miksi Rainialan tavoittamiseen olisi tarvittu kotietsintää.
Oikeus kiinni huomiota, että kotietsintä tehtiin noin kuukausi Aarnion vaimon kanssa käydyn
puhelun jälkeen. Keskustelun sisältö oli myös tiedossa, koska puhelin oli ollut kuuntelussa. STT
Julkaistu: 14.2.2014 13:27, päivitetty: 14.2.2014 14:01

Asianajaja Riitta Leppiniemi pitää Jari Aarnion asemaa epäoikeudenmukaisena. - Tässä
Aarnio-kokonaisuudessa lienee viisi tutkinnanjohtajaa ja kymmeniä poliiseja. Päämieheni on
vangittu. Tähän mennessä hän ei ole saanut edes soittaa kenellekään muulle kuin minulle ja hänelle
on määrätty yksi puolustaja. Leppiniemi arvostelee myös muun muassa hänelle asetettua
ilmaisukieltoa. - Aarnion asianmukainen puolustautuminen ja puolustaminen on hyvin hankalaa.
Tässä asiassa toimitetaan aina vaatimukset ja niihin liittyvä materiaali viime tipassa niin, että
vangitun päämiehen kanssa niiden kunnollinen läpikäynti on mahdotonta.

psst 8/2015. Ei putkaan laitettu vaan 'eläkkeelle'.



Päivitys 23.11.2014

NÄKÖKULMA

Aarnio-vyyhdissä vahva voittaja [shh. valtion✜huumekauppa]
IL Sunnuntai 23.11.2014 klo 07.45

Lavastukset aarnimetsässä saavat yhä huvittavimpia piirteitä.
Köörin eräs pää-näyttelijä kertoo että rahakätkö yms (2000 euros!)
sotkuista on jo yli 14.000 sivua raskauttavaa dokumenttia. Liekö
suomess yhtään niin hesariohjelmoitua että tähän satuun uskoo -
yksi A4 syyte riittää siis jos se asiaa on.

Asia sinänsä, valtion✜huumekauppa ja
syöpäläisritarijohtomme tomppeliherrain osallisuus on vakava.
Huvittavaa onkin se hätä millä tavoin tämä vatikaanillinen
mafiamme kaikille ohjelmoiduilleen juttuaan yrittää peitellä. Jaria
pahoinpideltiin (kuten tossa aiemmin ennustin) pytyssä,
murhayritys johti hänet vain taas täyteen eristykseen tekosyyllä
että 'turvallisuus'. (hyvä hyvä veljekset taputtaa toisiaan selkään)

Alla otetta Iltasatulehden toimittajan kirjootuksesta josta jokainen tajuaa irvien välistä että
sitten kun oikeus tapahtuu (=päivä-uni), Aarnimetsä istuu tuomarinpallilla ja telkkarinaamat eli pliis,
tajuathan, siniveriset huumetomppeliherrat kaikkinensa 3000hlö - telkien takana. Eihän kirjoittaja
voi käyttää oikeita sanoja - muuten juttu jäisi julkaisematta, kirjoittaja joutuisi töihin km-tehtaalle...
Tutustu tähän maailmankattavaan Templar huume✜cartelliimme jutussa alempana.

Otteita IltaLehdykkä - RISTO KUNNAS - Hakasuluisssa kommenttini:

"Aarnio-myllerryksellä on jo vuoden ajan ollut yksi [valtionhuumekauppa]
voittajataho , kirjoittaa rikos- ja oikeustoimittaja Risto Kunnas. Kilokaupalla
amfetamiinia hävisi poliisin silmien alla ... noin 200.000 käyttöannosta;
[valtionhuumekauppa]Poliisi-johdon vähättelystä huolimatta jo maalaisjärjellä oli
ymmärrettävissä, että se heikensi pahasti kansalaisten turvallisuutta. [ritari-suojeltu
kauppa se on joka kannattaa].

Poliisijohdon asenne [valtionhuumekauppa]huumerikollisuuteen näyttäytyi entistä
oudommassa valossa viikko sitten esitetyssä Ylen uutisissa ja A-Talkissa. Uutisten
selvityksen mukaan Helsingin huumepoliisissa tutkittavien törkeiden [valtion-
huumekauppa]huumerikosten määrä oli tänä vuonna romahtanut alle puoleen viime
vuoden vastaavasta ajankohdasta. [hyvä pojat!] Samaan aikaan [valtionhuume-
kauppa]huumeiden määrä on lisääntynyt. Studiossa haparoiden esiintynyt Helsingin
huumepoliisin uusi päällikkö sanoi, ettei ole lainkaan huolissaan [valtion-
huumekauppa]tilanteesta... [eihän toki, jatkuu ja kukoistaa nyt häiriöttä vaikka Aarnio
yritti sen katkaista]

Poliisijohto tietysti toistaa mantraansa, että [valtionhuumekauppa]tilanne on
hallinnassa. Tosiasiassa Helsingin ja sen myötä pitkälti myös muun maan



[valtion]huumerikostutkinta ei koskaan ole ollut näin hakoteillä ja lamaannuksissa.
[TOSI ON sanoi ORAVA✜PANKKI ja kavalsi valtionkassan, muistatkos, 1988]
Maan tehokkainta [valtionhuumekauppa]tulosta tehnyt Helsingin huumepoliisi on
pantu täysin uusiksi, väki on vaihdettu. [ritarit huokasivat helpotuksesta]
IL Sunnuntai 23.11.2014 klo 07.45 RISTO KUNNAS risto.kunnas@ilmedia.fi

Aarniota on nyt kyykytetty toista vuotta kopissa. Muutamia otteita iltasatujemme sivuilta 2015
josta lukemalla selviää myös suunnitellun murhayrityksen taustat ja tekijät:

- Aarnion 'syynä' nk. Trevoc laite ostohuijaus - Aarniolla kuitenkin valtuudet vain 1000€
hankintoihin. Oston päätökset ovatkin tehneet isommat herrat... Syyttäjä on tässäkin leikki iässä.
Kun Aarnio viimein pääsee 5.3.2015 vastaamaan itse, tämä pelle takertuu konttorin paperiklipseihin.
- Kyseessä valtapolitiikka poliisigangsterien kesken: Trevocin pomo oli kehittänyt laitteen joka toimi
ja toi kunniaa EUn sisällä - (niin ei saa polliissi tehdä) ja sai sentakia pikapikaa KRikosPotkut.
- Aarnio hauskuutti yleisöä - "olen yrittänyt selittää, huonolla menestyksellä" ... mistä löytyykin näin
järjestä vapautettuja syyttäjiä? No, kyseessä arvovaltataistelu rikosjengien kesken - nk. maan tapa.
- Herlinin suvun panttivankidraama havahdutti poliisin johdon: housut kintussa -KRP vihastui kun
Trevoc hoisi seurantalaiteongelman ohitse protokollan. Torstai 5.3.2015 klo 10.47
- Aarnion mukaan sisäministeriölle tehdyn esityksen jälkeen alkoi "show". ... olihan törkeää että
KRikosP ei saanut itse vetkutella omia lahjuskanaviensa kautta venäjänromuja polliisin peräkonttiin.
- Jari Aarnio "Minä olin Trevocin toimitusjohtajan kaveri ja olen edelleen" kertoo tunteneensa tj
Pasi Pataman 2000-luvun taitteesta lähtien - työskenteli KRP:ssä, kunnes irtisanottiin. Miksi? Koska
oli kehittäjä, teknisesti äärimmäisen lahjakas ja ykkösmies poliisitekniikassa. "Sitten hän putosi
kuoppaan mihin aurinko ei paista, eikä kukaan ollut enää hänen kaverinsa. Tässä tilanteessa minä
olin Pataman kaveri ja olen edelleen." Aarnio pitää varsin luonnollisena, että piti yhteyttä Trevocin
toimitus johtajaan ja he viestittelivät usein. 5.3.2015 11:47
- KRPn tätä ajojahtia vetäväjohto rikollisesti halusi ryöstää yrityksen itselleen. Tämähän vaatii
haasteen poliisjohtoa ja ministeriötäkohtaan: "Krp olisi halunnut ostaa Trevocista 50 prosenttia.
Todettiin, ettei sitä ole välitöntä hyötyä. Sen jälkeen ei mennyt kauan, kun sivutoimilupani
peruutettiin, t.j. Patama kertoi". 6.3. klo. 14.20
- Helmikuussa 2009 poliisijohto kutsui Pataman lounaalle Tikkurilaan. Mummon baarin takapihalla
mulle lyötiin irtisanomisilmoitus käteen. Sanottiin, ettei tarvitse enää palata. Väärin perustein tai
perusteetta tehty irtisanominen? vrt. yllä. 6.3. klo. 14.20
- Supo-miehen väite Aarnio-käräjillä: Poliisissa seurattiin vaimojen autoja Perjantai 6.3.2015 klo
17.50 (päivitetty klo 18.19) Tämähän vaatii haasteen poliisjohtoa ja ministeriötä kohtaan
"törkeästä petoksesta, avunannosta törkeään virka-aseman & välineiden väärinkäyttämiseen,
törkeästä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ... mitä vielä?
-  Ymmärsin, että jotain pahaa oli tehty tämän työsuhdekeksintöilmoituksen myötä. Supon
apulaispäällikkö ei puhunut minulle kolmeen vuoteen, Supo-mies sanoi. - Meistä tuli Pataman
kanssa hyvin epäsuosittuja henkilöitä. Se, että me tuotiin uutta tekniikkaa, tarkoitti, että ihmisten
tulotaso tippui. Kun me mentiin kahvihuoneeseen, se tyhjeni, mies kertoi. ... Supon ylietsivä oli jo
90-luvun puolivälistä lähtien haaveillut helpommasta ja halvemmasta tavasta tehdä seurantaa. Siihen
aikaan ympärivuorokautinen seuranta vaati yli 20 henkilöä. ...



"TREVOC Kehitys tarkoitti sitä, että kustannus yhden vuorokauden seurannasta
putosi noin sadasosaan." ... KRP tulot putosivat, KATEUS iski.

- Sitten rupesi käymään selville, että näiden laitteiden käyttöä harjoiteltiin perheen autoissa eikä siitä
kerrottukaan perheenjäsenille. Pyrittiin vähän selvittämään, että mitähän se vaimo iltaisin tekee. ...
6.3.2015 klo 17.50 törkeästä petoksesta, avunannosta törkeään virka-aseman & välineiden
väärinkäyttämiseen, törkeästä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ... mitä vielä?
- Supon ylietsivä kritisoi voimakkaasti Trevocista tehtyä esitutkintaa Helsingin käräjäoikeudessa.
Poliisitaustaisen osakkaan mukaan esitutkinta oli erikoinen ja jäävi kolmesta syystä.
Ensinnäkin viranomaiset, keskusrikospoliisi ja Supo, yrittivät hänen mukaansa estää Trevocin
perustamisen jälkeen yhtiön kaupankäyntiä olemalla yhteydessä sen mahdollisiin asiakkaisiin ja
kieltämällä näitä ostamasta tuotteita. [TÖRKEÄ POLIISIVIRANOMAISEN TEKEMÄ RIKOS
x3], Toisekseen lähdekoodit oli siirretty epämääräisesti kolmannen osapuolen haltuun ja Tullilta oli
pyritty saamaan Trevocin laitteiden käyttöohjeita niin, että se muistutti teollisuusvakoilua.
Kolmanneksi miehen mukaan krp:llä on tutkinnassa tavoitteena saada Trevoc pois markkinoilta
yhtiön ylivoimaisuuden vuoksi, jolloin KRP saisi sen asiakkaat.
- Syyttäjän uusavuttomuus paistaa: - Tässä on koko ajan se olettama, että me käydään kaikki
keskustelut sähköpostitse. Tässä on asioita, joita [toinen osakas] ja minä olemme hoitaneet
perhepiirissä, Patama perusteli sitä, miksi sähköposteja ei lähetetty hallituksen jäsenille.
Juttua muokattu 6.3. klo. 14.45.
- Trevocin osakas oikeudelle: Tutkinta oli erikoinen ja täysin jäävi. Perjantai 6.3.2015 klo 16.21
Osakkaan mukaan keskusrikospoliisi haluaa Trevocin pois markkinoilta, jolloin krp saisi sen
asiakkaat. Poliisitaustainen osakas kritisoi voimakkaasti muun muassa krp:n motiiveja esitutkinnassa.
Tässä kähminnässä on yös ministeriö mukana:  Ensinnäkin viranomaiset - keskusrikospoliisi ja Supo
- yrittivät hänen mukaansa estää Trevocin perustamisen jälkeen yhtiön kaupankäyntiä olemalla
yhteydessä sen mahdollisiin asiakkaisiin ja kieltämällä näitä ostamasta tuotteita. Toisekseen
lähdekoodit oli siirretty epämääräisesti kolmannen osapuolen haltuun ja Tullilta oli pyritty saamaan
Trevocin laitteiden käyttöohjeita niin, että se muistutti teollisuusvakoilua. Kolmanneksi miehen
mukaan krp:llä on tutkinnassa tavoitteena saada Trevoc pois markkinoilta yhtiön ylivoimaisuuden
vuoksi, jolloin krp saisi sen asiakkaat. 6.3.2015 klo 16.21

ENNENKUULUMATONTA! Syylliset vastuuseen:

"Ensinnäkin viranomaiset - keskusrikospoliisi ja Supo - yrittivät hänen mukaansa
estää Trevocin perustamisen jälkeen yhtiön kaupankäyntiä olemalla yhteydessä
sen mahdollisiin asiakkaisiin ja kieltämällä näitä ostamasta tuotteita.



Isän Iltasatu mainos - Taattua Virallista Laatua. Tässä 'kakkanäyte':
'viisinkertainen' -sana on 'ihan tott'a. Ihmettelyä vain herättää että mikä x viisi = kaksi. Siis kaksi
peli-kaania... Jutun mukaan koko Californian voisi kuvitella olla paniikissa - vaan luulenpa että siellä
ei kukaan vielä edes ole huomannut tätä juttua. Luepas linkistä öljyloppuu -sadun Virallisen
Totuuden toinen puoli... IltaLehdelle son onkin erikoisen vaikeata: keskustelupalstansa moderaattori
kunnostautuukin väärennöksin, banaalisti väärennetään mielipiteiden kirjoittajien tekstit
päinvastaisiksi.

---> LATimes: "...kaksi pelikaania tahriintunut..."



HELSINGIN POLIISI = MAFIA
...siis ainakin jos uskoo syyttäjää: Koko Aarnion pääshow lehtien mukaan pyörii siinä, että
jonkun tuttu on rikollisen veli.  Tähän hirveään viharikokseen johon Aarnio ei ole mitenkään
osallinen, hän viimein toista vuotta myöhemmin saa vastata julkisesti:

"Sisar on täysin oikeustoimikelpoinen ja fiksu, varakas ihminen. Hän ei ole syyllistynyt
mihinkään rikokseen. Jos sukulaisuudesta vedetään tällaisia johtopäätöksiä, ollaan
vaarallisilla vesillä. Myös Helsingin poliisin ylimmässä johdossa on sellaisia
henkilöitä töissä, joilla on vastaavanlainen sukulaisuussuhde." 5.3.2015 11:56

Toisin sanoen, suomen poliisin tehokkain rikoskomisario kertoo tässä kansalle että Helsinkiä
Hallitsee Poliisimafia - joka on samaa rikoslaumaa kun kaikki alamaailman gangsterit!

Nyt jos milloin paateroisten ja päivien tulis paeta jonnekin mistä ei rikollisia voida tuottaa takaisin,
olisko Indonesia hyvä paikka?Sen päälle pitäisi lämmittää valtakunnanoikeussalin penkit, puhdistaa
poliisit ritarimafiasta - halosesta alkaen. Poistaa poliisein sakkopalkkaus ja muuttaa löyhkäävä
autoilija-rikoslaki - edusvätyksillä pakotettu oikeuden irvikuva - kansainväliset mitat täyttäväksi.
Telkkarissas irvistelevät ja poliisimafian avulla ryöstämälleen rahvaalle ohjeita jakavat nilkit on
saatava vastuuseen: ensin pariksi vuodeksi Hilut Kinttuun ... sitten keräten 14.000 sivua syytettä.

Koko Aarnio jupakka on mafian ohjelmoima valhefarssi alusta loppuun. Asiapapereita
näkemättä, väitänkin että Jari iski kyntensä kansainvälisen templarimafian huumekauppaan - sehän
on jo poliisvalassa kielletty! Ihmeenä pidänkin jos uutta murhayritystä ei Jarin päälle tule...

Tälle isän maan Or-wellin kauhomiselle ei loppua näy = katkaisen jutun tähän.

________________________________________

Aarnion Asianajaja 5/2015: "Tämä on elämän ja kuoleman kysymys" ... kun en enää jaksa asiaan
syventyä, jää minulle auki mitä tarkoitti. Mutta ilmeisesti sanoilla oli merkitystä? Joten pitänee
toistaa viimevuotinen ex. ILOtoimittajan otsikko, sillä hän oli selvästi puolueeton - eikä se tietty
asiaa tutkivalle ja asiaa ajavalle, tutkintaa suorittavalle taholle sovi:

Ilta-Lehti: "Aarnioon liittyvän vyyhdin tutkinta alkaa saada vakavia seurauksia."

Vakava juttu: Trevocin 14.000 paperipinon 'näyttöjen' haihduttua tuhkana taivaalle, remmiin
astuu uutta tuoretta toivoa satutoimittajista työkavereihin. Erään herkkupaloistaan toimittaa
JOHANNA MATTINEN

Tämäkin iltasatu otsikko näyttää pahalta - mutta on Hkipo liisin suunnittelema, todenn
yksittäisen kateellisen väite - eikä tulle valoa (?) kestämään:  "5. Syyte: Aarnio järjesti
jäätävän kovistelukeikan - tappouhkaus ja insestihuhu 21.05.2015 14:48"

Kuten jo totesin, poliispäälliköksi ei yksikään puhdas pulmunen nouse, enkä jarista pyhimystä
tekisi (mm. massamurhat uupuu IL-satulistalta) - mutta viimeset syytteet voitaisiin huoletta
suunnitellusti päällesi kaataa etkä kykenisi mitenkään ämpyilemään tuomiotasi vastaan...



Tietoisku: Yle: "Isäehdokas joutui kahdesti dna-testiin – kaksi eri tulosta. Julkaistu: 19.12.2014
22:25 Dna-testeissäkin saattaa tapahtua joskus virheitä". (Eheheh DNA:Tässä virhemarginaali 50%)

Iltasatu sai uuden toimituksen ja koulutusta, laitettiin tehtailemaan DNA:ta - joka on
kuulema aukoton todiste. Virallinen Totuus - jonka tukena joko valheistaan kärynnyt
FBI, NASA tahi valeheistaan kiinni jääneen Prostituoidun Taru...

Kaikki 'Emmerdalen sadut ovat taattua DNA-tutkimusta. Josta tavan kansalainen voisi vetää sen
johtopäätöksen että Helsininginpoliisinsukulaismafia pitää sitäkin osastoa hallussaan...

Voinemme yhtyä syrjäytettyyn toimittajaan?:
Ilta-Lehti: "Aarnioon liittyvän vyyhdin tutkinta alkaa saada vakavia seurauksia."

psst. Kuolemanvakavia.



Teatterissa tapahtuu, rikolliset 'pidätetty' ... onneksi 'vain Oulussa'.



Saatko sinäkin (verotonta) rahaa postiluukustasi? Ai et. Ehken sitten et
kuulukaan siniveristemme palkkalistoille...

Aarnio-vyyhdin lahjusmopon ostanut kanteli poliisi-iskusta oikeusasiamiehelle

KRP tarjoaa todistajille lahjuksia - mitä uutta siinä olisi, maan tapa.
Vaan jos asiat käsiteltäisiin muualla kuin huumekauppa-banaalivaltiossa, ministerit poliisilooshien
päällikköjä myöden olisivatten jo katereitten takana...

KRP lahjusmopo: "Yöllisen kotietsinnän kohteeksi joutunut mies on kannellut poliisin
lahjusmopon pakkokeinoista eduskunnan oikeusasiamiehelle, nykyinen omistaja on närkästynyt
aiheettomasta poliisi-iskusta. "Haluan tietää, toimiko poliisi lain mukaan. Ei ole ihan oikein herätä
viikonloppuyönä siihen, että rivi poliiseja seisoo sängyn päädyssä! Se oli aika paksua. Aarnio-
vyyhtiin liitetyn mopon uusi omistaja on enemmän kuin tuohuksissaan vajaa kuukausi sitten
tapahtuneen kotietsinnän johdosta. Keravalaismies teki perjantaina kantelun siitä, että poliisi teki
aiheettoman iskun hänen kerrostalohuoneistoonsa.... Rikoskomisario Kai Vepsäläinen sanoo, että
tutkinta on lopetettu "ei rikosta" -perusteella: "Kotietsintä on tehty pakkokeinolain säädösten
mukaan eli ei iltayhdeksän jälkeen."

"KRP lahjuksen saanut nainen kertoi oikeudessa keskusrikospoliisin sopimattomista painostus- ja
lahjomistoimista, joilla hänet yritettiin saada todistamaan Aarniota vastaan. Rahalahjojen ja
alkoholitarjoilujen lisäksi nainen kertoi saaneensa KRP:ltä mopon, jonka hän oli pian myynyt
eteenpäin. Naisen mukaan hän oli saanut KRP:ltä moitteita myytyään mopon.

- sisälsihän se (?) joko kalliit paikannus/jarrujen/kaasu yms kauko-ohjauslaitteet: tyhmä ettei
lähtenyt KRP-ajelulle...

"Mopon tausta selvisi nykyiselle omistajalle vasta Iltalehden otettua yhteyttä häneen. "Mikä siinä
mopossa kiinnosti poliisia? Liittyikö kotiimme tehty isku siihen, sen haluaisin tietää", mies sanoo.IL
Tiistai 6.10.2015 klo 07.47

........Hei kuule hyvä mies, jos hengissä haluat pysyä, lopeta jo ihmettely.



Aarniometsäin Päivitys 11.1.2016

Vuoden 2015 ihme: Aarnion pääsi hengissä pois pytystä, poliisilooshien kulissit alkavat sortua.

Lue haastattelunsa: ...  Aarnio: "Matkan varrella on tarttunut mielenkiintoisia tietoja yhteyksistä
muun muassa valtamedian ja oikeuslaitoksen välillä. Ei tavatonta, mutta lukuisia kysymyksiä
herättävää toimintaa. Ja lisäksi paljon, paljon muuta. ... Koko ajan on huomioitava, missä liikkuu ja
millaista väkeä on lähistöllä." IL-erikoishaastattelu Jari Aarnio: "Pitää yrittää pysyä hengissä"
Maanantai 4.1.2016 klo 10.11

Tuomarikomisariolooshi paniikissa kun Aarniosta ei satukaan syyllistä:
todistajille ehdotettiin 'diiliä.'

RIKOSVALEPOLIISIN DIILIT: "valehtele niin pääset vapaaksi - paateroismeiniki"

"Tynnyrivyyhdissä aiemmin yli 12 vuoden vankeuteen tuomittu Raine Sievälä kertoi Jari Aarnioon
liittyvässä huumeoikeudenkäynnissä joutuneensa hengenvaaraan sen jälkeen, kun Aarnioon
kohdistuva rikostutkinta alkoi. - "Olen huomannut tässä jutussa, että kaikki joutuu ihan
käsittämättömään liemeen, jos nimiä mainitsee. En aio kertoa mitään nimiä tässä, hän sanoi
päättäväisesti." Tynnyrivyyhdissä tuomittu: "Aarniosta ehdotettiin diiliä".     Sievälä kertoi
oikeudelle, että poliisitutkinnan aikana hänelle ehdotettiin diiliä Aarniosta. "Minun olisi pitänyt
keksiä tarinaa Aarniosta ja puhua Aarnion päälle. Poliisin kuulustelija ehdotti sitä." Sievälän
mukaan hänelle luvattiin etuisuuksia siitä hyvästä, että hän olisi puhunut tutkinnassa Aarniosta.
Perjantai 8.1.2016 klo 16.02

AARNIO ✜ JAHDISSA rebekat MUKANA:
Helsingin poliisitar-tuomaritar ja puolisonsa KRP:n poliisi ...

Eräs parhaimmista (?) 'näytöistä' on tähän tynnyrivyyhtiin sotkeentunut - aarniota maksusta
vihaava(?) - naiskomisario toimii jutuissaan myös tuomarina (!?) ... kuin suoraan CCCP jesuiittalasta
jossa 15V pakkotyötuomio tiedettiin jo ennenkuin syytön saatiin kiinni.

"Sievälä sai tuomionsa varsin erikoisin perustein. Vaikka valokuvasta tunnistaminen oli tehty
lainvastaisesti, se laskettiin näytöksi häntä vastaan." ... tokihan jos lainvastaisuudet tehtailee
tutkivakomisariotuomari! Paljonkohan lainvastaisuuksia ja vankiloissa lojuvia syyttömiä onkaan
pelkästään tämän yhden sinilooshirebekan tilllä? Vain ylhäältä ohjattu ja auojeltu systemaattinen
looshikorruptio kykenee tälläiseen aarniometsäin kokoisiin huumelaittomuuksien läjään. Torstai
7.1.2016 klo 20.23
"Jari Aarnioon kytketyssä tynnyrivyyhdissä aiemmin tuomitut henkilöt vaativat nyt Korkeinta
oikeutta (KKO) purkamaan tuomiot. Raine Sievälä katsoo, että tuomari oli jäävi, koska tällä oli
samanaikaisesti virka Helsingin poliisissa. (RISTO KUNNAS) ... Operaatio Duoksi kutsuttu
tynnyrivyyhdin tutkinta oli Helsingin poliisin ja KRP:n ✜tiivis yhteisprojekti "= ei voida tietää, mitä
Helsingin poliisi-tuomari ja puolisonsa KRP:n poliisi keskenänsä juonivat!!!!!!!!!!

"Poliisipomon Aarnio-puheet selvittelyyn: Uhkailusta tutkintapyyntö 22.12.2015 klo
19.08    ...poliisipäällikkö Lasse Aapio oli pitänyt palavereja, joissa todistajina kuultavia
poliiseja oli kehotettu valitsemaan puolensa. ... Useita poliiseja epäillään yrityksestä tarkastella
Aarnio-tietoja perusteetta 16.12.2015 klo 13.26"



Kysyn koska tämäkin tieto salataan: onko tässä maan tapa -naamari näkyvissä ... poliisilooshin
'Saara-Sisko' joka toimii omassa jutussaan tuomarina. Tämä käytäntö paljastaakin kaiken tästä
Helsingingin rikosmafiasta; jesuiittalooshi CCCP malliin ... kun mafioisi näkee kadulla ikävän
naaman, se nappaa sen pimiään yksinäiskoppiin vuodeksi: kun oikeuden irvikuva sitten viimein
istuutuu, tuomio on selvä ilman todisteitakin, 15v siperian leiriä. Jos jostain syystä aletaan vaatia
todisteita, otetaan porttolat ja postiluukkumopot mukaan valhetehtailuun. Tässä huijauksessa (ah
niin luotettava) porttolantyttö itkee pelkojaan poliisisuojauksessa: ei pelkää kuollakseen niinkään
rikostovereitaan kuin Aarniota jahtaavaia kateellisis keskenään tappelevia rikostelevia
huumepoliiseja.

"IL Aarnio-vyyhdin käynnistänyt prostituoitu Saara: "Pelkään henkeni edestä"
Perjantai 15.1.2016 klo 21.02    (Huom ajoitus: 'uutinen katosikin justheti)

Suomexicon Mafian 'oikeus' käytäntö on selvästikin yleinen ja hyväksytty - koska se solahtaa
uutisotsikoissa läpi ilman kenekään kannanottoa tahi vastuuta: vastuuhenkilöt laitettaisiin jopa
katolis-ameriikan kummisetä-mallissa oikeustuomion eteen, ehken katoaisivat mystisesti ennen
istuntoa ... Tässä syylliseksi höynäytetty kukkahattu joutunee kantamaan kaiken vastuun - ja saanee
'ansioistaan' ylennyksen EU-tuomioistuimeen kavaltajaKataisen kaveriksi? Pöytäkirjat tästä
valtionhuumekauppiaiden ahvääristä tulee ainakin julistaa Rissalaisiksi!



Poliisilooshi vehkeilee rikoksia, menee todistajien sänkyyn, lahjoo, ostaa omalle todistajalleen
mopon, tunkee verovapaita setelikasoja postiluukuista jne ... päälle yöllisiä laittomia
kotiintunkeutumisia uhkaillen todistajia: Aarnio-jutun kuulustelija viestitteli Malmin
naiselle: ”Tunteistamme toisiamme kohtaan olemme tehneet asioita” Julkaistu: 15.12. 15:47

Kuulustelija Malmin naiselle: "Syytteesi menevät nurin" ... (kunhan valehtelet sovitusti aarnion
päälle) ... "Pus! I love u!" nainen tekstaa illalla 27.7.2014. Viime viikolla julkisiksi tuli yli 1 700
tekstiviestiä, joissa poliisi ja nainen olivat tekemisissä toistensa kanssa jopa kymmeniä kertoja
päivässä. Tiistai 15.12.2015 klo 08.20

Purkaako KKO nämä laittomuudet? Eihän toki sillä kaikki kuuluvat samaan looshiin jota
kuolemapelko vannottujen perustuslakienvastaisten valojen kautta yhdistää - ryöstöjen takeena
pyramidin huipulta tulevat ohjeet... No onko komisariotuomaritar jäävi? Ei tietenkään, hänethän on
voideltu poimimaan syyttömiä ja toimittamaan valtion✜huumekauppiaiden kilpailijat telkien taakse.
Joutuuko päevijesuiitta ja looshispäällikkönsä paateroispetoksistaan pakenemaan Caymansaarten
paratiisiin - ja tuodaan myöh. jalkaraudoissa Valtakunnanoikeuden eteen?

"Ei tietenkään" jyrähtää veljesrauhaa julistava ihana Franciskus1

Ja tukena raahvaan ryöstöissä koko veljeslooshi: "Auer olisi tuomittu syyttömänä murhasta"
Oikeusturvan asiantuntija ihmettelee valtakunnansyyttäjän puheita: Eurooppalaisen Oikeusturvan
Keskusliiton toiminnanjohtaja kritisoi valtakunnansyyttäjän ehdotusta. Juntunen kuvailee
valtakunnansyyttäjän ehdotusta "ällistyttäväksi". Tiistai 22.12.2015 klo 00.10

Huomaa kellonaika: aamulla tämä 'uutinen' oli kadonnut. Että et tietäisi, että syöpälaiset saisivat
yhtäti alati ryöstöjään jatkaa, rikokset nähneiden todistajain eli syyttömäin tyrmäänlaitto ei saa estyä.

Tässäkin aivopesukooneesi viesti on kaksipäinen: ikäänkuin jesuiittain EU 'oikeus'käytäntö olisi
jotenkin suo mestan looshien rikostelua parempi.

Toinen törkeä poliisilooshien junailema petos: Jukka S. Lahden veljen asianajaja: "Osoitan
sormella Satakunnan poliisilaitosta" Surmatun Jukka S. Lahden veljen asianajaja Seppo Kauppila
uskoo, että viimeisinä päivinä oikeudessa esitetyllä uudella näytöllä olisi voinut olla vaikutusta
tapauksen lopputulokseen, jos se olisi ollut alusta asti mukana.... hovioikeuden viimeisinä päivinä
tuli esille uutta näyttöä, joka oli ollut poliisin arkistoissa alusta saakka. Perjantai 18.12.2015 klo
10.24

Ritaripoliisit Vaikenevat "Hirttoköyden, miekan  ja liekin [fire]" pelossa

"Palohälytys Aarnio-käräjillä "I see fire" -tekstiviestin jälkeen: Uskomaton sattuma!"
kirjoittaa ritarien oma iltasatusanoma. Perjantai 4.12.2015 klo 14.32"

Pane merkille kuinka monta uskomatonta sattumaa looshipäälliköillä onkaan vielä varattuna - ja
kuinka looshin lehtimiehetkin osallistuvat pyhään vala-ulvontaan: Oikeussalissa veli hyväveli painaa
palohälytysnappia malmin naisen tekstiviestieluennassa - ennaltatiedetyssä tulikosto txt-viittauksessa
- ja tällä tavoin julkisesti uhkailee syytettyjä looshin hirttoköysi-miekka-tuli-valan nimeen.: Viesti on
selvä kaikille looshilaisille joihin aarnionkin täytyy kuulua: et selviä hengissä koska olet noussut
globaalia huume✜syndikaattiamme vastaan. Syndikaattia, joka myös rikollista epri-rekisteriä
ylläpitää - ja jonne myös maailmaluokan huumepäällikkö jesuiitta putinin nimikin kirjattiin - tosin
aivan oikein- tyytymättömäin aarniometsäläisten toimesta...



Härskiä poliisivaletta sarjatulella: Tämä poliispartio oli saanut käskyn noutaa kansanedustaja
kammarille. Poliisit olivat salaa seuranneet ja selvittäneet rikollisilla vakoilukameroillaan ja
rikollisella salakuuntelulla Oinosen olinpaikan... mutta Oinonen kieltäytyi kyydistä, eikä tuomaritäti
(?, ratissa) uskaltanutkaan tällä kertaa koskea kansanedustajaan ... Maan tapaan kuulu kuitenkin
nämäkin teatterin pellet pistää putkaan... vaikka kansanedustajat nauttivat koskemattomuussuojaa
ollen yläpuolella kaikkia poliiseja.

Arvaapa minkälainen kyyti sinulla olisi jos noissa housuissa olisit ollut ... Nostaako kukaan
oikeusjuttua Oinosta lehdistössä vastaan uhittelevaa mafiapoliisloshin jäsentä kohtaan? Tässä onkin
kyseessä härski mafiamme kansalaisten pelottelu: mikäli puhut mamu raiskausasioista mitä tiedät, se
on lähtökohtaisesti 4vk pimiää koppia ja pamppuja riippumatta mistään ja ilman tuomiota.
Poliisisalailun anarkia tulee riistämään kansalaisilta kaikki ihmisoikeudet - ellet ala tämän looshin
rooma-EU-ohjattua kampanjaa vastustamaan. Todellinen tilanne 'Oinosen tyttötarinassa' onkin
1000x pahempi enkä pampulla peloteltuna uskalla näistä sinulle kertoa [SALAINEN].

En Oinosta sen enempää kuin muitakaan PSjesuiittoja kannata: todenn tämäkin oli vain
teatterinsa eräs näytös jonka taustat odottavat paljastumistaan... Ennemuinoin kun DDRTarja
Halonen vielä oli raskaana, silloin suomilainen sai kadulla huutaa mitä tahansa. Mutta kun tämä
setatati nousi valtaan, suvaitsevaisuutensa kilahti kuin sirkkeli kallioon: Nyt suvaitsevaisuutensa
irvikuva-anarkiansa kuristaa EUkkulan DDR:ssä, poliislooshiensa väkivallan suojasta.



IL iltassatujarahvaalle; nuku hyvin. Samaan aikaan naapurinsetä Konstantinuksen ritari sopii
wahhabien laajennussuunntielmasta: montako miljardia pistetään mamutehtaille, mikä on WW-III
vallankaappauksen aikataulu?

Bin salman, pyhän isän agentuurista - wahhabi-looshi operaation taustapeluri. Vla on hiukan
peloissaan - koskaan ei tiedä milloin grilli-illassa joutuu 'juhlan' kohteeksti...



2015/2016 yö: Kautta euroopan mamut saivat tekstiviestinsä kokoontua provosoitumaan.
Kyseessä nk. miekkalähettin koe-ajo; kuinka mamukoneistonsa toimii ja ryösgtettävä rahvas
käyttäytyy. Isän aito ✜ työkalu, Char-Lie Hebdokin laitettin provo-otsikoihin. Päälle jesuiittain oma
PS alkoi kerätä mamupisteitä odin-looshinsa uholla: Kautta suomenniemen kielletäänkin
suomilaismiehen kävelyoikeus kadulla. Milloin tahansa hurauttaa pandapartio ja vie koppiin -
viharikollisena ... ellet käy kadullasi maahan makaamaan kun sipiläin mamupartio haluaa päältäsi
kävellä. (Aylan - osa isän operaatiota jolla vetistelevät sinisilmäkukkahatut ansoitetaan

*tripoteur -sanassa [tri] kolminaisuus on pyhä...

Asymmetrinen WW-III
Isä insesti, aka jesuiitta Videlan kiduttajapappi Franciskus1 julisti että "III-maailmansota on
alkanut". Asymmetrinen sota: tässä muhamettien nuorilla miesjoukoilla ensi miehitetään
Pohjolankin maat. Sitten joukot testataan, luodaan ordo ab kaaos ja aktivoidaan sodan näkyvä vaihe.

Operaatioita toteuttaa mitään asiasta ymmärtämätön osiris-looshi - sinitakkien pamppuin
anarkialla. Erittäin tärkeä osuus on oinosien avulla terrorisoida kansa vaikenemaan. Terror -ismi,
isän ismi ismiensä joukossa.



Osiris valvoo.

Hki. Köln, Tukholma, Pariisi, Lontoo - 'Bin Salman' joukkojen kauko-ohjausta kaikkiallah



Mikä olikaan päämäärä? Ai niin, isän terror ismillään tuottama kaaos. Tässä MC Maltan ristiritarinsa
kiihottamassa rahvasta kaaokseen. "Isän maan puolesta! ...raiskaajille EI!"

Kaikki Kölnin osiris -auktoriteetit mukana valheessa: poliisilooshi, viranomaiset, paavilehdistö...
"välttäkää miehiä" kehottaa myös ihana kaupunginjohtaja kukkahattutäti.

Hulabaloon tarkoitus on piilottaa mamutuksen tarkka EU:n laajuinen ohjelma.

Haaska peli:



"Tämähän on vain äksöniä ... 'palvelua' itseasiassa": kuin isä GOOGin kameroiden jo suorittama
laiton kokosuomen kuvaus tulevaa ryöstöretkeään varten.

Onneksi poliisilooshimme tuomarityttösillä on tähänkin jo innostunut palvelu akti-ratkaisu:
koskettelevat palvelupoliisit...



Voitonmerkki vatikaanin heraldiikasta: tällä merkillä tykinruoksi viety suomipoikakin vannoo
isän maalle valansa ... tässä messumurhaaja viestittää että kohta kalifaattimme vie sinut
lahtipenkkiinsä... Lue Lisää "Neljäs Peto" -dokumentista.

Rakas suomityttöseni: vielä saat säkkejä tarjouksesta, osta ristisuojaa heti ja pelastaudu
Kalifaatin katupartiolta!

Pelastu tältä islamin täydellisyydeltä: www.rawa.org/gallery.html
Täällä allah pääsi valtaan, katsopas kehityksen huippu



Samaan aikaan kun Iranin islam kirkuu länsimaiselle kulttuurille ydinkostontuhoa, sen karaistut
kurkunleikkaaja sotilaat miehittävät EUkkulan pohjan perukoita myöten - samaan aikaan sen tehtaat
tuottavat vääräuskoisille kostonputkiaan. Kas asymmetrisen  WW-III yllätyskauppa -laivasto pian
valmiina kostonpurjehduksille - synkronissa armeijojensa eri osastojen kanssa. Samalla tavoin kuin
9/11 ... amerikkalaisten saatua em. laivoista vihiä ja estettyä ohjusten laukaisut - .

Iranin pyhän arjalaisen ydinkostonputkitehtaan varastoa: isä insestin oma YK poisti kaikki
esteet teettää omilla musillaan seuraawa WW-III osanäytelmä. Tämän massamurhanäytelmän
murhaosanen osasikin ylpeäneä tuulettaa paavimerkkejä tietäen pian olevansa vastasyntyneen
pohjolan Kalifaattinsa johtotehtävissä.
jewishpress.com/news/breaking-news/iran-humiliates-us-on-ballistic-missile-sanctions/2016/01/17/

Ja kaikki ['pakolais'] lapset taputtivat karvaisia käsiään - odottaen isän käskyä. Onneksi
poliisilooshin terrori suojaa
heitä vihaisilta suomilais
viharikollisilta - jotka yhä
väittävät maatansa
omakseen. ...

DELETED: islam-
katolisuus-mamu-
maailmanvalloitus tieto
salataan ...

Alla katolis-mslim rukous



Virallista totuutta 100% toitottava suomilaislehdistökin on hätäohjelmoitu todistamaan että
raiskaukset ovat aina olleet Suomen arkipäivää. Tehtailtujen juttujen mukaan mitään osuutta sadoilla
tuhansilla tänne roudatuilla muslimimiehillä ei ole. Ohjelman mukaan - toimii kuin kello. Rajat on
avattu, kukaan ei tiedä eikä saa edes tietää mikä onkaan kiimaisen yli-ihmisten määrä: uskontonsa
käskee lyödä ja kivittää dhimmi sikoja. Niitä ovat kaikki jotka eivät alistu --->allah=alistu.

"Organisoitu invaasio"
sanoo Tsekin presidentti  Milos Zeman, 71, EU:n kasvavista pakolaismääristä.

Zeman kehottaa Irakin ja Syyrian nuoria miehiä tarttumaan aseisiin äärijärjestö Isisiä
vastaan sen sijaan että pakenevat [mm. Suomisipi jesuiittamafian - sinulta anastamin
raharepuin lahjomina] Eurooppaan.

"Muslimien integraatio Eurooppaan on mahdotonta" sanoo Zeman: "heidän tulisi
pitää kulttuurinsa omissa maissaan." 18.1.2016 klo 09.23

Vain anarkistinen sinitakkilooshi pitää vallankumouksen vauhdissa: Onneksi Zeman sanoo näin.
Sillä jos itse kirjoittaisin tämän, pian olisivat viharikospoliisin panda ja sinitakki mafiatuomarittaret
pihassa - kohteliaasti taser kourassa availemassa                       ovia sammakkoselleihinsä.

Ylhäältä organisoitu - invaasio - vallankumouksellisen toiminnan eri ilmiöiden takana. Koska se
toiminta on laajempi kuin yksilön näkökenttä, koska se on wanhempi kuin kukaan lukijoista, koska
sen tarjoillaan ihanan tutun hesarin kera (YLEn typeröitetty kansa: synnyit hesarin päälle, pyyhittiin
hesariin, syötetään hesarilla) - siksi suomisammakot odottelevat leppoisasti iittalan lämpimässä,
hellästi kuumentamassa kattilassa odotellen                               mitä tuleman pitää.

Keitettäväin suomisammakoiden logiikka: miksipä hypätä hyvästä hesariseurasta tuntemattomaan
- siellähän voi olla vaikka punahehkuinen toinen hellanlevy ... ja kuollapa sitten sinne lehdistön
ohjelmoituun valat vannoneen toimittajalepakkoparven pilkkaan. Yksin. Ohjelman mukaan pilkan,
työttömyyden, konkurssin, sairauden avulla eristettynä.      Kannattaa siis pysytellä hiljaa
valhekeitossa reippaana ja filmaattisena...

Pysy hiljaa, vaikene ja tee         kaikkesi että                         joka ikinen satanistinen direktiivinsä
täyttyisi, lobotomia orjan                  nuhteet                       tomuutesi häikäisisi Orwellin
tarkkaamonkin. Näin                        varmistat                             sen, että olet isän vapaudenriisto-
vallankumouksen ensim                   mäinen                                 uhri. Puhdas ja syytön kuten asiaan
kuuluu ...

Kumarra
orderia
jo nyt::



Toki sinua autolija-kävelijä-viharikollista tulee rangaista kaikesta tästä: 1800-luvun alussa
tyhjästä polkaistun maailmanlaajuisen ritarilooshin sinitakkisolttujen palkkaus onkin sidottu
pamputuksesi määrään...

Jo vuonna nolla kävi Rooman KeisariPaavilta käsky että kaikki maailma oli verolle pantava, ja
anastetut kullat kannettava Pahan piertarin Basilikaholveihin... Sen jälkeen kaikki mikä liikkuu ja
kiinni saadaan, on verotettava, rajoitettava ja estettävä kaikin haittakeinoin mitä milloinkin orjainsa
mieleen pälkähtää. Pelkkä verotus ei tietenkään riitä, totetutus kaikin terror isminsä metodein on
erityisen tärkiää: nyt britteinsaarten orjarappareilleen on tullut uusi 'ilmianna naapurisi' fiitseri.

Lakeja ja säädöksiä muutetaan yön pimeydessä, suomexicossa esim. kaupunginghallituksen
hätäistunto heinäkuun puolivälissä määrää lumenaurausmaksun elokuun alkuun kaikille ... jos ei
ajoissa maksa, vero tuplaantuu. Briteissä autoverolait väsättiin uusiksi ja kas mikä kertymä salaa
yllätetyiltä viharikollisilta saatiinkaan.

Brittein viharikostelijain autoihin ketjutetaan tietenkin keltainen Δpyramidi muistuttamaan
rooman ukaaseista. Akkunaan liimataan lähes lähtemätön saatesanoma Maltan Ristiritarein
Paavikaulusmerkeillä - Pannaanjulistettua viharikoslaa kutsutaan tästedes nimellä SORN.



Kautta aikain on kaikki vapaus, erityisesti liikkumisvapaus anastaa vahvempien toimesta.
Kätevää eikövaikka: Tällätavoin saadaan kaikki paavinmaitten kateellisten joutoenergia käyttöön,
poliisilooshit egoaan pönkittämään ja tukkimaan kaikki yhteiskunnan elintasoa nostavat toiminnot...



Aarnion viruessa linnassa, sakotetuille viharikolliskansalaisille on
alkanut virrata halpoja pizzoja.

FBI DNA-tutkijat väärensivät tuloksia silloin & tällöin:
uusimman jutun mukaan ainakin lähes tuhat tuomiota joudutaan käsittelemään uudestaan.
Näin siis sinilooshin perhepiirissä - mutta kuten tunnettua, 'ei koske suomea'. Siis
uudelleenkäsittely.

FBI:n tutkijat antaneet virheellisiä todistajanlausuntoja jo 20 vuotta –
syyttömiä on saatettu teloittaa



RIKOS Hiusanalyysiyksikön 28 tutkijasta 26 liioitteli näytteiden vastaavuuksia. Yhdysvaltain
oikeusministeriö ja liittovaltion poliisi FBI ovat vahvistaneet, että FBI:n rikosteknisen hius
analyysiyksikön tutkijat antoivat virheellisiä todistajanlausuntoja oikeudenkäynneissä yli kahden
vuosikymmenen ajan ennen vuotta 2000. latimes.com/nation/nationnow/la-na-nn-fbi-hair-analysis-
20150419-story.html IS 20.4. 3:33 2015

Corruption by Kyivpost: Tämä uljas rehellinen ✜ poliisiritari jäi myös kiinni kukkapenkin
hunajapurkeista. Ilmeisesti 'setelitäytteiset muoviämpärein jälkisijoittelu kukkapenkein oikiaan
kulmaan' kuuluu looshin perusoppeihin? Tai ehken kirjoitteli paperiinsa vääriä asioita - isän maan
suojellusita huumekaupoista joihin koskea ei saa tms.
Eläkepäivät isän maltan ritarimme saa (mikäli wanhat merkit toimii) viettää paratiisirannoilla,
hänen puolestaan ei surra tarvitse.



Kiev'issä isän maan sinilooshi ratkaisi naispoliisituomarikorruptionsa tällä tavoin - lisäämällä
vannoutuneiden valehtelijain määrää. Kyivpost.com kuvassa osirksen uusia kovaksikeitetyttyjä
taserinkäyttäjiä - tottele tai täriset ja tottelet:

'Ongelmaa Ukrainan poliisivoimien uudistuksessa'

No nyt ongelmat ovat jääneet pian uudelleenkirjoitettuun historiaan. Mutta vielä toistaiseksi voit
verrata osirismerkkejään nahkahousujen Polizei -veljesten looshimerkkeihin.



Poliisi kadotti yli 1 300 aseen tiedot Torstai 27.2.2014 klo 20.42

Poliisi on kadottanut aseliikkeeltä takavarikoimansa asekirjanpidon. Kyseessä on Jokelassa
sijaitsevan Teräasekeskuksen asekirjanpito kahdeksan vuoden ajalta. Se sisälsi täydelliset tiedot
myydyistä liki 1 300 aseesta ja niiden ostajista.Asia tuli ilmi, kun Teräasekeskuksen edustajat
pyydettiin vuoden alussa Järvenpään poliisilaitokselle selvittämään muutamien aseiden kohtaloa.

Outo pyyntö
- Ihmettelimme, mistä oli kysymys. Poliisi oli vienyt vuosi sitten koko kirjanpitomme. Sieltä noiden
tietojen olisi pitänyt löytyä, kertoo Teräasekeskuksen asekauppias Sami Raunio. Hän pyysi nähdä
firmansa asekirjanpidon, jotta voisi osoittaa, mitä kyseisille aseille oli tapahtunut. Kirjanpitoa ei
kuitenkaan löytynyt. - Kävivät tuloksetta läpi koko poliisitalon, Raunio sanoo.
Kyseinen kirjanpito on aseliikkeelle sen tärkein tiedosto. Teräasekeskuksessa se oli lisäksi tehty
käsin kuulakärkikynällä, jotta sitä ei voitaisi jälkeenpäin epäillä manipuloiduksi.

Kun kirjanpito oli kateissa, Raunio ei pystynyt osoittamaan, mitä kysytyille aseille oli tapahtunut.
- Toivoimme, että kyseessä olisi ollut inhimillinen virhe. Annoimme poliisille yli viikon aikaa löytää
kirjanpitomme. Mitään ei kuitenkaan kuulunut. Emme myöskään ole saaneet asialle mitään selitystä,
Raunio sanoo.

Selitystä katoamiselle ei löytynyt myöskään keskiviikkona Iltalehden tiedustellessa asiaa tutkinnasta
vastanneelta Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta. Tuntien selvittelyn jälkeen poliisijohdosta kehotettiin
kysymään asiasta Poliisihallituksen asehallintoyksiköstä. Sielläkään ei asiasta tiedetty mitään.
- Meillä ei ole eikä ole ollut tällaisia yksittäisen elinkeinonharjoittajan rekistereitä, sanoo
ylitarkastaja Mika Koponen ja kehottaa puolestaan kysymään asiaa Itä-Uudenmaan poliisilta.
Teräasekeskus on tehnyt katoamisesta tutkintapyynnön.
- Tuntuu uskomattomalta, että poliisi voi hukata noin tärkeän materiaalin, sanoo asekauppias Sami
Raunio.

Juttu onkin yksittäin ajateltuna uskomaton. Mutta.
...Operaatio kuuluukin suurempaan päämäärään tehdä suomen kansasta puolustuskyvytön.
Niinkauan kun kansalaiset voivat puolustaa ritarien aina haluamia Pohjois-Korean -leirejä ei saada
pystyyn.



__

______________

_____________________________

________________________________________

Jatkuuko? Poliisilooshin  Johdon_____ Takuu ... = jatkuu:

Poliisijohto kärähti taas maan tavasta eli tälläkertaa vääristellyistä luvuistaan: "Tiedämme
antavamme vääriä ylinopeustilastolukuja Tilastokeskukselle. Petokset ovat maan tapa, emme korjaa
tai kadu tätäkään !
Poliisin tiedot ylinopeuksien määristä vääriä Heidi Piiroinen Julkaistu: 4.2.2014 6:57
Poliisihallituksen mukaan tilastovirheellä ei ole suurta merkitystä lukuihin eikä virhettä voida
korjata. STT iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288649307525.html

Itselleenkö poliisis rangaistuslappu-tulot saa? Ei tietenkään, kaikki valuua kataisen koriin jonka
kiikuttaa kuuliaisesti isännälleen:

- "Minulle ilmoitettiin, että minulla on liian vähän sakkoja kirjoitettuna ja että minun
pitää kirjoittaa enemmän sakkoja tai palkkani putoaa," konstaapeli kertoo. IL
iltalehti.fi/uutiset/201403310053737_uu.shtml

Sakotusta hälytystehtävien kustannuksella, hyvä veli -järjestelmä, öykkäritouhua...
Poliisikonstaapeli kertoo tuntojaan Hämeen poliisilaitoksesta Etelä-Suomen Sanomille.
"Työskentelen itse Hämeen poliisilaitoksessa ja haluan tuoda julkisesti tietoon muutamia asioita.
Poliisia on saneerattu [Lue: Halosen putzch] monta vuotta ja viimeisin vaihe PORA3 on saatu
päätökseen. ... silti tulosta vaaditaan esimerkiksi sakottamisen lisäämisellä.

"Vaaditaan, että tulosta (eli sakottamista) täytyy lisätä edellisvuosista tai pysyä ainakin samalla
tasolla. Liikennevalvonta on katsottu tarpeellisemmaksi kuin hälytystehtävien hoitaminen ja
järjestyksen ylläpitäminen." ... Loma/työ-aikoihin tehdään muutoksia, ilman neuvottelua ja avointa
keskustelua." ... Isolla osalla päälliköistä palkka nousi uudistuksen myötä useammalla sadalla eurolla,
jopa 1 500 eurolla kuukaudessa, toisin kuin miehistöllä, että se siitä säästöistä." ... Sukulaisuus- ja
muilla päällystösuhteilla eteneminen talossa tapahtuu nopeasti. Johtamismalli alkaa muistuttaa yhä
enemmän itänaapurin öykkäritouhua. Julkista mielipidettä vastustava ei ehkä joudu Siperiaan, mutta
johdon suunnasta tulevaan puhutteluun kyllä. IS 30.3.2014 9:31

Suo✜ Metus - niin se on aina ollut - teatteris jatkuu tänään, muistakin äänestää: "Suomen
suurin vaali- ja puoluerahoituksen lähde oli Neuvostoliitto. Kommunistit saivat suoraan Moskovasta
rahaa, kommunistien tukisummat olivat valtavia", vuosina 1971-89 jopa 160 miljoonaa. Korhosen
mukaan Suojelupoliisi ja keskusrikospoliisi sulkivat silmänsä vaikka havaitsivat laittomuudet". -
Toki toki, pyramidin säätelemät ✜ iitat steppaavat kuviolattian ruutuja kuolemanpelossaan. (Lainaus:
Jarmo Korhonen / Valtataistelu ... NL vaali -rahoittajana.)



1800-luvun alussa tyhjästä polkaistun paavin terrorin väline, eräs Loosheistaan on
kansainvälinen joten kaikilla on samat säännöt suoraan rooman haisevista kellareista. Olet
verotettava rikollinen jos omistat jotain - viharikollinen jos omistat auton... Kustannuksellasi
vitsailee MSM paavimedia kautta maailman, tässä laadun takeena Telekategraph:

"Juntti! Ajatte kokoajan alle nopeusrajoitusten (vaikka roikumme takapuskurissa kiinni). Yritättekö
näännyttää perheemme nälkään!?"

Vitsi tulee pitää witsinä - poliisin lakin risti ja - tunnukset eivät saa tässä näkyä...



Police = Vatikaanin Vapaamuurari Salaseura
1800-luvun alussa joka valtioonsa 'tyhjästä' polkaistu globaali organ-ismi. Toki pelosta vapiseva
systeemi on nyt jälkikäteen alkanut tehtailemaan satuja 'historiastaan', liekö paras hihipedian
'löytämä' norjalainen seriffi jo 1300-luvulta...

Teletieto-£iisin Pinging Kings

EU:n Datakauppiaiden Liitto ry:n kevätkokkoos, 2kpl, a'300£/kpl; (NEW! LapLand Special -50%).
Alempana tutustutaan näihin hassuihin hattuihin, panepa nyt jo merkit ✜ merkille...

Daily telegraph kertoo kuinka erään lehtitalon toimitukseen oli palkattu rikollisia. Uutisia
saadakseen nämä hakkeroivat puhelimia - poliisien avustuksella. Aika hyvä kauppa; Poliisiseta
sai 300£ verovapaata puntaa, rikollinen vastineeksi puhelimen paikannustiedon eli sijainnin
'asiakkaansa' tappamiseksi tahi muuten vaan 'todistusaineiston' järjestelyjä varten... Näitä tietoja
Poliisit siis jakelevat rutiinilla rikollisilleen kussakin maassa kunkin maan tavan mukaan.

On tietenkin huomattava että liisien fraternity veljesjärjestöt eivät myöskään tunne
vasemmisto oikeistoa tai itä/länsi tai UK/Fin raja-asetelmia: rajoja ei ole kuin YLEn teatterissa -
vedätettäville herkkusienille ... teletietokauppa lieneekin liisien globaali liisingbisnes.

Kingit erikseen: Isommille rikollisille seta taasen myy isommasta rahasta isompaa tietoa:
vaikka puhelin on suljettu, sen sim kortti on paikannettavissa erityisellä ping -signaalilla. Sen
avulla (suljettukin) puhelimesi muuttuu eniten maksaville mikrofoniksi... Tähän toimintaan kuulema



tarvitaan oikein 'lupa' ja tietenkin operaattorien kanssa saumatoin yhtei$työ. Kuka luvan saa ja mihin
hintaan, kaikki on kuulema jutun mukaan kirjattuna [SALAINEN].

Kyseisessä tapauksessa nämä  poliisit luovuttivat myös luottokorttien käyttötietoja vierihoito-
rikollisilleen em. tarkoitusta varten. Mutta. Vedä Foliohattus syvempään ja syö pillerisi: tälläinen
toiminta ei koskaan koske suo mexicoa....
Pinging': how phone hacking targets were located with help from the police, www.telegraph.co.uk,
By James Kirkup, and Christopher Williams  (13.07.2011 6:45 AM)

Perjantaina pidätettiin Scotland Yardista mr. Wallis (- yksi rikollisista ?) ... ja nyt jo kaksi
ritaripoliisydän£-ystäväänsä erosi. Milloin suomi saa näiden rötösherrain £-palkatut kollegat km-
tehtaalle, ylipäälliköstä alkaen kuten tässä:

"Poliisin yhteydet lahjusskandaaliin (=rikollisiin) - ovat syynä Scotland Yardin päällikkö Paul
Stephensonin eroon. Stephenson palkkasi aikanaan News of the World -pomon Neil Wallisin töihin
Scotland Yardiin. Hän toimi poliisilaitoksen osa-aikaisena strategisen viestinnän asiantuntijana.
Wallis pidätettiin perjantaina skandaaliin liittyen. IS-STT 17.07.2011 21:57 ... Lontoon pormestari
Boris Johnson kertoi, että Scotland Yardin apulaispoliisipäällikkö Yates olisi erotettu, mikäli hän ei
olisi itse eronnut ... Yates kieltäytyi salakuuntelututkimuksia vuonna 2009. IS 18.07.2011 16:53

19.07.2011 "Korruptiota valvovat viranomaiset tutkivat väitteitä, joiden mukaan
moottoripyörä -rikollisjengeille olisi Poliisista vuodettu muun muassa maan tavoitelluimpien
etsintäkuulutettujen lista sekä tietoja tulevista ratsioista." IS 19.07.2011 16:35 ...arvaapa minkä
valtion 'uutinen' tämä on?

BBC:tä uhkaa oikeusjuttu haudan takaa: Steven Sugar veti yhdenmiehen sotaansa (?) BBC:n
Israelinvastaisia je§uiittavalheita vastaan. Yllättäen asian edetessä Steven kuolee syöpään
(sellaista sattuu, eikövaikka. Halmeet aina yhdenmiehen armeijoille). Syytteen kohteena on 20.000
sanan raportti jonka BBC julisti salaiseksi. Raportin BBC uutisoinnin banaaleista ja jatkuvista
väärennöksistä teki  2004 Malcolm Balen, seniorijournalisti, Richard Sambrookille joka toimi BBC
uutispalstain johdossa. [Tännekin pesiytynyt ritaripoliisrikolliset!?]  ... BBC on jo käyttänyt yli
£270,000 estääkseen raportin julkistamisen - joka perustuu  Freedom of Information Act -
pykälään. (Samaan minkä perusteella myös Suomen STUK-murhamiesten salailema säteilykartta
tuli julki vuosikymmenten Chernobyl-salailupetosten jälkeen. kts. paljastunut STUKsäteilykartta).
Klikkaa loput täältä: BBC Faces Israel Bias Suit From Beyond the Grave

19.07.2011 Ei toki Mikään Koske Suomea: "Suomessa poliisi ei ole saanut tutkittavakseen
tapauksia, joissa toisen puhelinvastaajaan olisi tunkeuduttu. –Ei ainakaan keskusrikospoliisin
tietoon ole viime vuosina tullut sellaisia tapauksia ... sanoo rikosylikomisario Sami Ryhänen
keskusrikospoliisista." IS 19.07.2011 17:00 ... Oi sami hyvä - vaikka olisikin, rikosilmoituksen
tekijälle kerrottaisiin kysymyksessä olevan julkisen palvelun - kuten suo-miLiisi tunnetusti on
vastannut GOOGLEn salakuvaus-verkkoontunkeutumis-varkaus -rikosilmoituksiin.

Päivitys 03.05.2012: Ex. Metropolitan Police, Specialist Operations, London - eläkeukko -
pidätettiin lahjusten vastaanotosta. Kyseessä olevan jutun 27.s pidätys joka ylettyy katollis
Murdochin empiriumista Britteinsaarten vati kanin valvomiin ritarikuntiin. Pääministerin jakkarakin
on kuuma - mutta älä pidätä hengitystäsi, turha odottaa todellista selvitystä veljesten tekemisestä
sillä paawihan on katollisjuttunsa junaillut. A retired police officer has been arrested by detectives
investigating allegations that journalists paid public officials for information. Telegraph, By Martin
Evans, Crime Correspondent 11:36AM BST 03 May 2012



.
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Rikos-PoliiSi - nimikkeellä UUSi SiSÄLTÖ:
Yli 500 Poliisia ovat jäänyt kiinni tietokantoihin tunkeutumisrikoksista viime vuonna: 'luvaton
tunkeutuminen tietoverkkoon ja rikosrekisterien penkominen'. Paino asiassa onkin sanoissa JÄÄNYT
KIINNI. Vaikuttaisi siltä että kyseessä on maan tapa: Maa = EU. Kiinnijääneistä vain 84 poliisia on
rangaistu viimeisen 3v aikana tunkeutumisesta tietoverkkoon ... joka sisältää miljooninien ihmisten
tiedot: henkilörekisteri, omaisuustiedot ja autojensa kaikki ajoreitit ja paikat sisältävän
tietokannat.

Tämä paljastus ilmeni  Scotland Yardin 51v konstaapelin pidätyksen jälkeen (Likö ritareilla
käynnissä nk. valta taistelu? Poliisi oli erhettynyt arvostelemaan hallituksen toimia Lontoon
mellakoitten yhteydessä). Ällistyttävästi jopa yksi rikollinen on tuomittu: Vuonna 2009 rikos-poliisi
Mark Turner, sai 12kk vankeustuomion myytyään tietoja rikollisilleen. Jòs jäävuoren huippu
metodilla asiaan lisätään Fukushiman kolme nollaa, tilanne alkaa tuntua kotoisalta, eikövaikka?

... ja sitten tiedonpala pohjo lasta: "Myllylän tietojen urkinnasta sakot kymmenille rivipoliiseille"
Mikko Stig, IS 27.3.2014 17:26 Miksi tämä 'uutinen' sallittiin? Se näet palvelee erityisen hyvin
halos-putchia ja rikospolisrikoslaitoksessa kuuliaisuus on tärkiä. Toisaalta hesarinlukija pillerimiehet
saavat 'katetta' illuusioonsa oikeuslaitoksen 'toiminnasta'. Kaikenkaikkiaan tuttua hyvää hesarilaatua!

Rikos-Poliisi-Murtautujat hakivat - ja mitä ilmeisemmin myivät em. lehtimies
rikostovereilleen rikollisesti tietoja mm. seuraavista tietokannoista (em. kännykkä ja
luottotietojen lisäksi):
* QUEST (Querying Using Enhanced Search Techniques) - nimi-tietokanta, fyysinen kuvaus
tietokanta.
* VODS (Vehicle Online Descriptive Search) ajoneuvojen rekisteri tietokanta, omistajien osoitteet
yms
* ANPR (Automatic Number Plate Recognition) Automaattinen rekisterikilpitunnistus tietokanta
joka pitää kaikkien Euroopan kaikilla teillä salakuvattujen ajoneuvojen liikkumiset, sijainnit 100
vuotta rekisterissä. Liekö kyseisen rekisterin tietokoneiden fyysinen sijainti vatikaanissa?
* Property - PNC - varastettujen / kadonneiden esineiden rekisteri
* CRIMELINK - (Comparative Case Analysis Tool) Web -analyysityökalu joka hakee
yhteneväisyyksiä jne eri tapahtumien välillä.
telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8713194/Hundreds-of-police-officers-caught-illegally-
accessing-criminal-records-computer.html

Katsopas tämä:

1/2014 by Arto Lauri, New SUPO/police: www.youtube.com/watch?v=utYXevwGzOQ



Oikeudessa Oikeus Valehdella - jos on rikospo Liisi
Itseasiassa valehtelu on edellytys ja kuuluu vallananastaneiden kerholaisten toimenkuvaan.

Poliisipäälliköt käskivät salapoliisiensa valehdella oikeudessa - vaikka Totuus olisi muuttanut
oikeuden päätökset. Toisin sanoen poliisi toimii kuin Stalinin ohrana: päämäärä on alunperin
syyttömien kansalaisten vangitseminen. Ydinvoimalla säteilytettävät orjat on pidettävä hiljaisina,
tietämättöminä. Metropolitan Police officer Jim Boyling meni jopa naimisiin aktivistin kanssa ja sai
lapsia - ujuttautuakseen ympäristöaktivistien sekaan... mm. ennen tätä käyttäen salapoliisin
toimessaan nimeä Jim Sutton. ... Näinhä poliisimme toimi, johtonsa ritariohjauksessa, Auerin
tapauksessa.

Komisario Peter Black sanoo että tämä käytäntö ei ole mikään poikkeus vaan vallalla oleva on
maan tapa. Tänään aiheesta tehty ja  julkistettavaksi tarkoitettu raportti viivästyy uusien väitteiden
takia - kertoo napaansa tutkiva Her Majesty's Inspectorate of Constabulary. By Andy Bloxham
telegraph.co.uk 12:19AM BST 20 Oct 2011
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POLIISIN KURKUNLEIKKAAJAT -
MASONIC LODGE

Ajokortti ja rekisteriote, kiitos:

Vapaamuurari-Poliisit johtavat hyökkäystä Pääministeri Cameronin 'mellakassa'.
Vapaamuurarit eli Poliisit ovat pystyttäneet vapaamuu rarijärjestölleen erityisen mellakka-Looshin,
nimeltään "Sine Favore",  jossa voivat salaisesti hoidella ja koordinoida hyökkäystään mm.
Cameronia vastaan (Kansalaisten kyykytys ja todistusaineistojen myynti & järjestely, lehdistövuodot
jne hoituvatkin jo normaalistai Poliisien vanhojen mas0nic looshien kautta...)

Perustajina tässä uudessa vapaamuurari-veljeslooshissa on Poliisiliiton johtohenkilöitä (eli
vapaamuu rareita nekin), Poliisin Henkilöstöliitto (eli vapaamuu rareita nekin) joka 'tappelee'
henkilöstön vähennyksiä vastaan. (haloo mellakat?). Näitä Vapaamuu rareita johtaa John Tully,
Metropolitan Police officer. Salaseura "Sine Favoren" jäsenet koostuu: Metropolitan Police, Essex
Police, Thames Valley Police, Northcumbria, Dyfed Powys, South Wales, South Yorkshire ja jopa
Royal Gibraltar Police -ym. osastoista. Perustajahenkilöitä on mm. Poliisiliiton kirjanpitäjä Martyn
Mordecai, John Giblin, Poliisiliiton Upseerien Keskuskomitean puhemies, Steve Williams,
Poliisiliiton Tarkastajien keskuskomitea, lakimies Tristan Hallam,( Russell Jones and Walker
lakifirmasta) joka on specialisti poliisien yms liikennonnettomuuksien lakiasiain järjestelyissä.
Stewart Imbimbo, ex-Thames Valley, Milton Keynes council, finanssineuvoja Robert Taylor ,
poliisien luottolaitos Eric Misselke,  ja tietenkin Tohtori - Attilio Grandani, Metropolitan Poliisin
criminologi (wow. tämä takaa 'tasapuoliset rikosveljes 'tutkimukset').

"Sine Favore" lodge salaseuran jäsenyys on kuuleme avoin LOL ja siihen voivat liittyä  kaikki
poliisin ja lakimiesten aktiivit ja eläkeukot ... Parasta liittyäkin mikäli haluat urasi etenevän: Tämä
uusi idea salaseurasta nousi poliisin epävirallisista kokouksista; (kaikki salaiset pimeät teot tietty



pitää koordinoidusti valalla vannoen kuoleman uhalla salata, vuotoja ei voi sallia). Sääntöjen
mukaan kaikkien viran omaisten pitää tukea tosiaan - eli kaikki salarikokset pysytetään salaisina
salaveljesten looshissa lukkojen takana - kertoa ei saloista saa mitään missään kenellekään.

... Peilaapa tätä Auerin juttuun ...

Mas0nic "Sine Favore" Lodge perustettiin siitäkin huolimatta että parlamentin
vapaamuurarit (!?) olisivat aiemmin olleet tekevinään kyselyn siitä että "ovatko vapaamuurarius
salaseurat hyvä yhteiskunnalle vaiko ei..." Tämä kysely tehtiin banaalisten Rikospoliisien rikosten
tultua julki - jossa poliisit ampuvat tappaakseen. Tämän jälkeen Northern Ireland -sekä West
Midlands Serious Crime Squad -osastot lopetettiin hiljaa pimeästi salassa kuten salaseuroille
kuuluukin. Miehet saivat todenn. parempipalkkaisia salahommia paremmista sala-poliisi-Loosheista.

Uudet Poliisijäsenet vannovat "Sine Favore" lodge salaseuralle valansa ritarisysteemille
tyypillisesti säkki päässä, hirttonaru kaulassa:

"Kurkkusi leikataan auki, kielesi revitään irti jos rikot valasi".

Krriiitikoiden mukaan LOL tällä valalla ja vapaamuurareilla olisi jotain (!) ristiriitaa yleisön
palvelun kanssa... Siis Maan Tapa! Kuinka tämä voisikaan vahingoittaa maata? "Tässä tarvitaan nyt
suvaitsevaisuutta", kailottaa ylimmäinen jesuritari paljastusten paniikissa.

Parlamentin Home Affairs Select Committee vaati salaseuran jäsenluetteloa julkiseksi vuonna
1998, tämän sosialistihallitus väänsi suositukseksi ... eli "kehoitti Poliiseja ilmoittamaan
jäsenyytensä" öh siis rikolliseen salaseuraan. LOL. Tuo vaatimus jo osoittaa ettei tämä salaseurailu
ole ollenkaan uusi asia...  Mr Giblin kertoi aiemmin Poliisien vuosikokouksessa että hallitus vihaa ja
haluaa tuhota poliisit.
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"Sine Favore"  Looshin numero on 9856 -

- HALOO! ENGLANNISSA ON NYT 9856
LOOSHIA -

- JOKAISESSA 10-1000 JÄSENTÄ! -
.

Looshi sijaitsee 10 Duke Streetillä Lontoossa ... SATTUMOISIN SAMA osoite kuin -33 Asteen
eliitti vapaamuurarilooshin osoite: Supreme Council of the 33rd Degree... Tähän jesuiittatasoon
taasen kuuluu vain 75 kansainvälistä jäsentä. (Nämä myös looshia 9856 hallitsevat ylimmän asteen
vapaamuurarit ovat jesuiittoja ja siten suoraan R00man Paavin EUohjauksessa.)



Rapparien valta kunta, Windsorin kaduille ei juhlapäivänä ilman jesuiittain essua edes mahdu:
kaikki tietävät paawinvallan Windsor-huijauksen, kukaan ei uskalla kysyä Saxo-Coburgien perään...
Allaoleva teksti poisselittää pää-asian: paawinpallon väkivalta-jesuiitta salamurhakoneistoineen -
niinpä lisäsin kuvaan suurennoksen sydämellisen saxe-kokoelman ylimmän vallan merkistä.
Suomexicossa tämä näky odottaa vielä essujensa esiinmarssia: miten mahtaa marssijoille käydä?



"Sine Favore" Grand East by Masons -rakennuksessa on tunnetusti , "Musta huone, Punainen
huone, Kuoleman kamari" -joita käytetään salaisissa vapaamuurarien rituaaleissa (kuten
salaisuuksia paljastaneen Poliisin kielen irti repiminen?). Poliisiliitto tietenkin kohteliaasti vaikenee
yksityiskohdista - ettei kieli menisi, kurkku katkeaisi.

Virallisesti tämänkin Looshin perusti ylimmäinen masonisti, Metropolitan Grand Master
Russell Race, Grand Lodge of London puheenjohtaja, jättimäisen Lontoon Westfield
kauppakeskuksen johtaja ... hmm. Tässäkö vilahtaa myös organisoitujen mellakoijien Jokela-
moottori? Pitikö pahat kilpailevat pikkukaupat polttaa & polkea suohon mellakoilla? Nämä poloiset
taasen kiljuvat lisää poliseja - jotka kuitenkin 'tässä kohden jättävät hommansa hoitamatta.'

Uusi mas0nic "Sine Favore" lodgen motto: "Ilman Pelkoa, Ilman Suosimista"

P.S. Hei kokokansankyykyttäjät, suomiosastopäälliköt FYI: ylläoleva on suomennus The Daily
Telegraphista:
telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/8713343/Freemasons-in-the-police-leading-the-attack-
on-David-Camerons-riot-response.html

.

02.01.2012 Englannin ja Walesin poliisivoimissa on poliiseina miehiä ja naisia joilla on
rikostausta: murtovarkaita, autolla päälle-ajajia-tappajia, ryöstäjiä, huumekauppiaita,
väkivaltarikollisia, väärentäjiä ja oikeudessa valehtelijoita ainakin yli 944kpl. Monet
ritaripoliisipiirit "eivät kyenneet" toimittamaan taustatietoja elikkä "kukaan" ei tiedä rikospoliisiensa
kokonaismääriä. Metropolitan Police-yksikössä oli eniten eli 356 rikospoliisia. Suurin osa
ritarillisista rikoksista oli "vain" ylinopeus ja kännissä ajelu... Nearly 1,000 serving police officers
and PCSOs have a criminal record 9:57AM GMT 02 Jan 2012 telegraph
co.uk/news/uknews/crime/8987795/Nearly-1000-serving-police-officers-and-PCSOs-have-a-
criminal-record.html

Syyttäjä: "Hillsborough'n Massamurha -
Poliisi [ritarien] Historian Suurin Salaliitto."

Hillsborogh stadionilla poliisin ohjauksessa luotiin paniikki jonka tuloksena massoittain
ihmisiä sullottiin, 766 loukkaantui 300 sairaalaan - ja 96 henkilöä kuoli, tukehtui, ruhjoutui -
tahallisesti viran omaisten aiheuttaman paniikin tuloksena: katsojat litistyivät kuin kärpäset
verkkoaitaa vasten ja kuolivat hapenpuutteeseen. Verkkoaitaa ei avattu, päinvastoin ne jotka yrittivät
kiivetä pois puristuksesta, hakattiin pampuin takaisin alas kuolemaansa. Koirapartiot haettiin apuun -
ihmisten huutaessa apua massamurhaansa kameroilla vahtivilta poliiseilta... Tapahtui 04-15-1989.



Lux - Finn 15:23: Viimeinkin valoa suomen kansalle?

Poliisi tohtoroi myöhemmin raportteja peittääkseen murhansa:
- South Yorkshire Police 164 raportista 116 väärennettiin
- tappamiensa uhrien rikosrekisterin selaus jotta näiden päälle voitaisiin vierittää syy
- ambulanssimiehistön raportit väärennettin
- ei todistetta tapettujen väkivaltaisesta käytöstä tahi alkoholin osuudesta
- Sun-lehden kertomus katsojain väkivallasta ja riehumisesta oli poliisien 100% omakeksimä satu.
jne-

Ja 3v sitten Kingsnorth power station Kent'issä poliisraporttien mukaan loukkaantui 70 poliisia -
kaikki olikin pelkkää poliisivalhetta! - Tai Jean Charles de Menezesin silmitön pako poliisia
karkuun ja poliisipistoolin teloitus Stockwell metroaseman kameroiden alla... - Äsken
poliisipäällikkö Superintendent Rachel Adams, Medway Kent Police aluekomentaja pidätettiin 30£
meikkitavaroiden varastamisesta. jne jne.

"Voisiko sama tapahtua tänään" kyselee artikkelin kirjoittaja ja huomioi että "mikään ei ole
muuttunut" ... (Tätä aihetta voisi jatkaa kysymällä että Voisiko Jokelassa pimeät koplakarhut hillua
tänään, vierittää syyn poikaparan niskaan ilman mitään ulkopuolista selvitystä" ... vaan jätänpä
kysymättä, enhän halua tulla pamputetuksi.)
telegraph co uk/news/uknews/law-and-order/9542126/Hillsborough-Could-a-cover-up-like-this-
happen-now.html ja thestar com/news/world/article/1255420--secret-papers-on-hillsborough-
stadium-tragedy-released-in-u-k jne



Hauskasti tämänkin massamurhan mainos vaatii suomiselvitystä Juurusveden
puolustuslakikomitean, Jokelan jne ym ydinpoliismerien takana piileskelevien plutonium-mörköjen
kiinnisaamiseksi. Kentän reunalla teräsaita jonka taakaa poliiskoirin murhatut 96 syytöntä katsojaa
huutavat: FINLUX!

Mainostaulun kellon mukaan tuossa kuvanottohetkellä aitaa vastaan litistyneitä katsojia on tapettu
jo kohta 15min... parhaillaan, osa aidasta jo murtunut jolloin suurin osa katsojia = poliisin
agressiivisia huligaaneja - pääsi pakoon kentälle.



Hillsborough polliissien leski - tutkimuksiensa 'huligaani':

ꖅ Poliisin pieksämät eloonjääneet jäävät tyhjän päälle keräämään elämänsä palasia: kyseessähän
on paavin palvelutoimiston tuote uskottomille! Mutta 'onneksi' tämä on vasta alkua, kauhujen
kyykytys ilman valitusosoitetta jatkuu vuosikymmenten taakse, eikä paavinmailla tunnetusti ole
valtakunnanrajoja...

Telekategraph illujen ilkkumajuhlissa 12.03.2015

Mikäli koskaan olet miettinyt katolisAdolphin ja riteriensa puuhia, olet varmasti huomannut
että tässä satanismissa ei järjen häivää näy. Kaikki sulaa pahuutta - johon koko valansa vannonut
kööri osallistuu joko aktiivisesti tai passiivisella ilolla suklaata syöden. Samat uhrijuhlat tulee toistaa
määrävälein jokaisessa isän maan kolkassa. Tässä alempana alan viimeisin Breiviik juhla kuvattuna
ruusunhuiskutus 'surujuhlineen'. Aiemmasta Estonia terurastuksesta onkin joku tehnyt omat sivunsa.
Mäkiporon peijaisia vietetään monesti ja myöhemmin, tässä alla Hillsboro 24' -peijaiset... Katso ao.
artikkeli ja video joko juutuubista tai Telegraph sivulta.

Tämän brittiversion esitän suht tarkasti siksi koska Jokelan yms kotiteattereiden alkuperäiset
esitysvideot suo mesta on rajattu vain looshin 30-33 asteen ritareille, nk private videos... Hesarin
tuuban niistä operaatioista löydätkin netistä ihan ite.



'Poliisi kantaa vastuunsa' - Hillsborough pomo myöntää 'kauhian 1989 valheen 'kailottaa
Telegraph 12.03.2015. Jahas, vai niin. Vai myöntää: tänään käynnissä sen seitsemäs oikeudenkäynti
jossa meinasi koko paavinpuljun verimessu paljastua - siinä tämä 70v ukko 'otti vastuun' 24vuotta
massamurhan jälkeen selkäänsä. Sai sillä ehken vuoden lisää elinaikaa?

Lue tarkemmin: telegraph.co.uk/sport/football/teams/liverpool/11464983/Liverpool-news-
Hillsborough-police-chief-admits-terrible-lie.html

Aion ohittaa tämän paljastusvalheen olan kohautuksella (kuulitko?) ja mennä suoraan itse
valheitten valheeseen. Tokihan miekkosen lusikka on tässä(kin) sopassa lihapalat koukannut
pankkitilille, mutta vastuu suunnitelmista on korkeimman kruunun korkeimmassa huipussa.

Ritarien pääohjelmointiväline, täysvalhe BBC teki aiheesta tunnin videon jonka rivien välistä voi
haarukoida millainen hurmoshenkinen pirunpalvelus tämä paavinpallottelu on. Samalla selviää
poliisiresurssit - ja kuinka kaikki oli kokoajan tarkasti suunnitelmna mukaan. Kaaos oli tarkasti
ohjattu, siniLooshinsa näyttelijäpapit messuteurastukseen opetettu. Päälle 'oikeuden' käsittelyt -
messumurhat jotka tuomareitakin naurattivat... Ohjelman yhtäläisyydet Jokelaan yms
oikeusfarsseihin hämmästyttävät - toki mittakaavat pienennettynä.



Portti neljä on juuri suljettu... katso videolta/alta millä tavalla. Poliisit popsii porkkanaa
ihmisten (siis mm etualalla näkyvät 'huligaanit') tehdessä teräspiikkiaidan takana kuolemaa;
ensimmäiset juuri menehtyneet, 700 loukkaantumista parhaillaan menossa. Katsopa poliisilooshin
ennalta suunniteltua 'aktiviteettia'... samaan aikaan huligaanti pelastavat toisiaan kuolemasta:



Ambu poistuu: tätä ei tarvitakaan. Mänköön poies, kuolkoot rauhassa: vielä tunti myöhemmin
kentälle oli hylätty 'huligaaneja' jotka eivät saaneet hoitoa vaan kuolivat pois kuten oli tarkoituskin.

Portti neljä oli hetken auki, nyt se suljetaan. Taustalla rahvasta ajetaan kentän katsomon
porttikongeista katsoja-areenalle murskattavaksi kentän reuna-piikki-aitaa vasten. Tätä toimintaa ei
näytetäkään vaikka varmasti on peijaisiaan varten kuvattu.



Ohjelman toteuttajat 1-2-3 johtavat päättäväisesti porttien sulkemista kuolevien silmien eteen.
Näille ei pakoonpääsyä enää ole... Tässä nk asiantuntija -pipopää (2.) virittää lukkoja kyykistyneenä.

Päättäväistä tomintaa, köyhäin kidutuskuolemat ei näitä asiaan vihittyjä siniritareita hätkäytä.
Kuolevat putoilevat ihmismassan jalkoihin.



Ritari urhea - pipopää - kyykistynyt (ei näy) varmistamaan portin alasalvat: uhriteuraat eivä saa
päästä pakoon!

Katsopa videolta KOHDASTA 3:18. Mies yrittää huutaa ('joutosuu huligaani') tolkkua
sinilooshipyöveleille: "PÄÄSTÄKÄÄ MEIDÄT ULOS!" ... Merkitseekö järkevä asiallinen pyyntö
näille järjestä vapautetuille valansa vannoneille Looshiorjille mitään? No ei tietenkään.

Video katkaistaan kesken - että katsoja ei näkisi kuinka portit suljettiin, huligaanit teurastettiin
breiviik messujen lailla.



Messmumurha jatkuu ja jatkuu. Epähuomiossa (?) jäänyt kellonaika näkyviin: 15:15:05
Ruhjottujen ruumiit levitellään pitkin kenttää. Hyvin suunniteltu: Ambulansseja 'ei näy'...



Todistajalausuntojen mukaan, ulos päästettiin joitain ... omia huligaanipappeja, siviilipoliiseja.
Kuvassa portti 5 auki, poliisi pitää porttia kun toinen hakkaa joutosuuta uuniin kuolemaan. Rahvas
saa jäädä  kuolemaan verkkoaitaa vasten. Samaan aikaan nuoremmat kiipeävät yli.

Mikään ei ollut vahinkoa tahi 'sattumaa': CCTV järjestelmän kamerat kattoivat kaiken, vahdit,
poliisit olivat tarkasti koulutettu. Ohjelma eteni valvotusti, etukäteissuunnitelman mukaan. Jokaisen
messupapin naama tuli dokumentoitua mutta yhtään syytettä ei yhdellekään uhraajalle koskaan tullut.
Päinvastoin, murhaajapoliisit saivat 1,5mil £ 'korvausta kärsimyksistä!'. Onhan tuo tietty kovvoo
hommoo, joutosuiden listiminen ja kuolonkorahduksiensa kuuntelu...



Pyramidin pallotemppelin satanistiset alttarikuviot keskittyvät WEDNESDAY -sanaan ja
kellosynbolin numeroleikkiin: messumurha kesti kuitenkin lähes kaksi tuntia taukoamatta alkaen
ennen ottelun alkua: sisäänpääsyportit avattiin ja 'alttarille' syöksytettiin 2000 maksamatonta
katselijaa. Litistyneet uhrattavat saivat kuolla kentälle, ambulanssit pidettiin poissa 'riittävän' kauan.

Irvokas BBC 'dokumentti' onnistuukin piilottamaan vatikaanin verimessun taustat,
breiviikiläiset Templarinsa täydellisesti. Se tehdään esim 'pimeiden' valokopioefektien kautta
häivyttämällä kaiken kontrolloivan Maltanristilooshien merkit - merkit jotka ovat jokaisessa
parlamentin tuolissa, kuningattaren  päässä, poliisikypärässä viiteen kertaan = kaikkialla kuin
saastaiset liiskatut lutikat. Ja kuinka ollakaan, suomexicon valtaapitävien kunniamerkkeinä.

w w w dailymotion com/video/x102cp6_hillsborough-how-they-buried-the-truth-hdtv_news
tai juutuubista BBC hillsborough. Tunnin video tai pidempi.



Ruusuritarien peijais eikun surujuhlia 1996. Kuin breiviikijuhlat Norjassa, vertaapa breiviik
peijaisiin alempana...

Peijaiset naurattavat valheensa säätäjiä: syyllisenä tässä oli 'aita', Oulussa se on Fiskarsin kirves...
tätä 'oikeutta onkin käyty sillon sun tällön, viimeeksi nyt 3/2015 - syyllistä ei saa löytää vaikka tänne
asti näkyy.



Sattumaako kaikki? Ei tietenkään, ordo ab chaos vaatii verimessunsa joka vuosi. Looshi täyttää
pelonsekaisella raivolla kaikki ylhäältä tulevat käskyt. Se vatikaanin sinilooshille valansa vannonut
joka ei tottele, ei huomispäivää näe. Kas tässä looshivalheen 'totuuden tie jonka pappinsa ovat
valinneet' - paavin uskolliset orjat, kuolemanpelkoonsa vangitut. Lue linkeistä lisää.

älä osta hesaria! -KAMPANJA 96



Hillsborough Muistojuhla. Muutamille surujuhla. Hetken voisin jopa itkeä tämän uljaan sankarin
kanssa, vannoa etten ikinä osta SUN-lehteä joka kirjoittaa hesarimme lailla 100% tuubaa silloin &
tänään. Sitten aloin ihmetellä sankarimme mielettömän kokoisia taskuja. Sieltä taskustaan hän aivan
spontaanisti taikoi ison nenäliinansa johon tässä samalla ilmestyi kirjoitus taivaalta. Ja kas, BBC
kamerat - aivan sattumalta - ikuistivat tämän(kin) Hillsborough -ihmeen.

Oi kuinka uljas sattuma: Hetken tarkastaeltuani syykin selvisi. Ylikoko-nenäliinassaan on
tietenkin 666-ritarien kaikki tunnukset: osiris, "Hirttoköyden, miekan  ja liekin kautta" -jesuiittavala,
suomilais temppeiherrainkin Tawastian hospital-ritarimerkki ja allekirjoituksena isän maan oikeuden
irvikuvaa lisää -vaatimus. Aivan kuin päivittäin suomen kansaa kohtaan viritetty Iltasatusanoiman
YLEnanto - kansaa halveksivat, massamurhalle nauravat ritarituomarit. Jotka tässä bulvaanillaan
esityttävät 'toista syyllistä' rautakaiteensa lisäksi: pahiksena tälläkertaa the SUN.



Iittalan Luontokuvaus - 'Kuningataräiti'
Katso kuinka iittapistiäinen on ensin muninut (Suo-Englannin?) kuningatartoukkaan: vieraat
iittatoukat toukan sisällä kasvavat sossutukien turvassa - imien toukan elinnesteitä kunnes
paisuttuaan liian suuriksi puhkaisevat itselleen tien ulos puremalla reiän sen nahkaan... Toukan aivot
on myös direktiivein ohjelmoitu uudestaan, toukka pitääkin iitoista huolen tästedes suojelemalla niitä
kiivasti mm. kutomalla niille (ei omille poikasilleen) direktiivien mukaisen suojaverkon - kuollen
itse nälkään iittaipistiäisten ohjelmoimaan EUtyönorjuuteen ... voit myös laittaa DDR-
mummotoukan ajatuksissasi tähän 'teoriaan' - vertaus toimii yhtä hyvin. Body Invaders by

NationalGeographic youtube.com/watch?v=vMG-LWyNcAs

Pienen pieniä keltaisia (kuin franciscus1) temppeliherroja (vaiko breiviikejä?) ... lähdössä uusille
Knights-Templar-risti-ryöstö-retkille - 'imettyään suomimadon' kuivaksi. Joistakin niistä tulee isona
komistsaareja... Ensin ritaritoukat pitää toki kouluttaa rohkeiksi kaikkeen valmiiksi pistiäisiksi.

Kuningataräitisi irvistys ennen nielaisua



Poliisiritarit - Kanadan kansamurhan rukkanen
Jesuiittain himo, väestönvähennys, toteutuu tyhmänä pidetyn ritariarmeijan voimin: Inuit
eskimoiden koiravaljakoiden lahtaaminen alkoi jo 1950 RCMP:n ritaritoimiston aktiivisella
toiminnalla. Operaatio sankareille myytiin vuoden ekoteko mitaleilla - tietenkin, viherpipolan
maailmapelastusprojekti ... koirathan 'levittävät viruksia'. Kulkuvälineen = elinkeinon väkivaltainen
tuhoaminen onkin havaittu toimivan kaikkialla maailmassa Marxilaisjesuuiittain kommunistisen
kurjuuden ja sosiaalitoimen paisuttajana. Yllättäin koirat ovat jesuiittain vihan kohde: ne
suojelevat rehellisiä kansalaisia ritarien hallitsemalta [poliisi]anarkialta ja vakuutusasiamiehiltään,
systeemin kontrolloimilta varkailta.

Yleisemmällä tasolla rooman päämääränä on liikkumisen rajoittaminen syyttömiä
sakottamalla ja verottamallaa mielettömiin paawillisen Rooman Klubin päätöksiin eli CO2-satuihin
nojaten. Inuitien kohdalla systemaattinen koiravaljakoiden lahtaus murhasi väestöä ja ajoi nälkäiset
kurjuus-ohjelmalla tuotetut surkeat olennot ritarillisen hyväntekeväisyyden paapottaviksi, onnesta
paisuvain sosiaalilepakkoarmeijain syliin. Arktinen ohjelma onkin identtinen aktiivisesti toimivan
etelä-amerikan kommunistisen intiaanikurjuuden katollistoteutuksessa...

Em. korkeimman oikeuden ex. tuomarin ritari Jean-Jacques Croteau'n lausumia
[kansamurha]syytteitä RCMP tutki myös itse, ja arvaatko mitä - "syyttömiä olemme"... Yllättävä
tulos jatkuvasti rötöksistä ja törkeistä petoksista kiinnijäävä itse itseään 'tutkivan' paawin
poliisiritarikunnalta: Onneksi vihdoin viimein nyt sosiaalinen oikeus toteutuu ritarillisesti
soittokuntain säestyksellä sosiaalitoimen juhlapuheilla - kun poliisivoimin terrorisoiduille
Inuitien jälkeläisille syydetään seteleitä: QIA corp. on saanut tehtäväksi jakaa $3milj kärsineille.
Nunavikin 145 sosiaaliparakin asukin sanotaan saaneen 6700$ per nenä - mikä onkaan ritarillisen
naururemakan saattelema Caymansaarten 'totuus'? Ref. Inuit communities finally get compensation
for dog slaughter, Published on Friday June 29, 2012 , Richard J. Brennan, Thestar.com

Ylikansoitus Ongelma-satu kehitettiin jo 1500-luvun vatikaanissa; sen mukaan moottorit ovatkin
erityisvaarallisia ... päästö-arvot ovat sadun jalostunein ja kaikille pakko-opetettu ilmentymä.





Koska alkuperäiskansojen hävitys ei 'tiedemiehiltä' ja kansanmurhatyökalultaan RMCP
poliisiritareilta täysin onnistunut vileä 50-luvullakaan, jesuiitat jatkavat yhä isän maan vuosisataista
agendaa piiloistaan:

[Paljaaksi ryöstetyillä] "Inuit miehillä itsemurhia 7x enemmän [kuin eskimoheimoja
kyykyttävillä ritareilla]. Itsemurhaepidemia Ontarion Attawapiskat'issa, mm. 11kpl
itsemurhaliitto viime lauantaina."

DOUGLAS TODD vancouversun com April 14, 2016

Douglas onkin kunnostautunut tilastotieteissä ja analyyseissä - joiden avulla isän
väestövähennysprojektit saadaan siististi päätökseen: nyt ritaripoliitikot vaativat näiden riistettyjen
pakkosiirtoa 'humani täärisistä' syistä kameravalvottuihin betonikuutioihin ...

Mistä lie johtuu että Kuningatar Elisabetin ritari RMCP:n pieksämillä katoaa elämänhalu?
Hae isänmaitten susreservaatin eli Suomexicon ritarisävelet Lapista.

Kanada myöntää: Ainakin 6 000 lasta kuoli "kulttuurisessa kansanmurhassa" Ainakin 6 000
Kanadan alkuperäiskansojen edustajan lasta kuoli niin sanotun kulttuurisen kansanmurhan aikana,
kertovat Kanadan viranomaiset. Kanada eristi 1800-1900-luvuilla 150 000 alkuperäiskansojen
edustajaa perheistään. Nyt tutkimuksissa on paljastunut, että hyytävissä oloissa sai surmansa
huomattavasti useampi kuin aiemmin on uskottu. ...

Kanadan ensimmäinen pääministeri Sir (=jumalanarmosta brittein maltaritarirappari) John A.
Macdonald oli järjestelmän vankka kannattaja: "Kun koulu on reservaatissa, lapsi elää
vanhempiensa kanssa, jotka ovat villejä. Hän on villien ympäröimä, ja hän saattaa osata lukea ja
kirjoittaa, mutta hänen käyttäytymisensä, koulutuksensa ja ajatuksena ovat intiaanien. Hän on
yksinkertaisesti villi-ihminen, joka osaa lukea ja kirjoittaa", pääministeri perusteli CBC:n mukaan
vuonna 1883. 1.6.2015 klo 14.00.



Ashley smith, Kanada.
Tämä lapsi heitteli [lähetyksiä varastelevaa] postimiestä omenilla, siitä alkoi systeemi rulettaa.
Rooman direktiivit tokihan kieltävät kurittamasta tahi millään muotoa ohjaamasta lastaan: näin
taataan jatkuvat "omenanheittäjäin" sulkemiset laitoksiin eli seksipalvelut pyramidin huipulle. vrt
BBC - Jimmy Savile....

No tämä kauhia kapinoiva Ashley-tyttösemme joutui kyynisen ?koneen 'hoitoon'. Sehän
sisältää piikitystä pakkopaitaa, päänhakkaamista betoniin yms kidutusta 24/7 jne. Raiskaukset
lienevät näissä suljetuissa laitoksissa päivittäisiä? Joka tapauksessa lopulta hänen onnistui hirttää
itsensä v.2007. Siitä lähtien on käyty oikeustaistoa siitä saadaanko 'hoitoonsa' liittyvät ritariasikirjat,
videot ym tuoda suljetuista hoitolaitoksista esiin. Nämähän paljastaisivat koko kyynisen savile-
systeemin jossa koko kerho saa pikkulapsia himojensa mukaan niin paljon kuin tarvitsevat - kunnon
saatanan palvojain tyyliin. Saatanpalvojina julkisesti vilkuttelee pyramidin sarvipäämerkkejä lähes
kaikki popparit ja pyramidin ylemmän tason kansojen johtajat Mattivanhasta myöten. Tässäpä linkki
sivulle joka näyttää mitäkaikkea globaalin paavin hullujenhuoneet tarjoilevat 'hoitona'. Enpä noita
jaksa suomentaa, ovat sen verta oksettavia juttuja:
thestar.com/news/gta/article/1280837--shocking-ashley-smith-video-revealed

Eläköön salaiset suljetut osastot: 23h vrk suljetussa kopissa viettävä tyttö oli tuhma - kun
pudotti teelautasen. Olisiko Jim Savile juuri ollut vierailulla? Tai joku muu tähtirokkari eli/tai
Hallituksen ministeriritari? Ja Ashley päätti kostaa - pudottamalla teelautasen... Eniweis, pikku
lautanen putosi ja rikkoontui. Vietiin kostoksi rangaistusosastolle, sidottiin sänkyyn kiinni,
kahdeksan hoitajaa hazmat-pellepuvuissa hyökkäsi kahlehditun tyttösen päälle, uhkailevat (katso
video) kokoajan tyttöä joka ei vastusta -  ja toteuttavat uhkauksensa, piikittää 5 kertaa päivän aikana
antipsykoosipiikkejä 'tottelemattomuudesta'.
thestar.com/news/gta/article/1280821--ashley-smith-what-they-did-to-that-girl-is-indefensible

Tämä lienee jokapäiväistä äksöniä suljetuilla kaikkialla: Ashley odottaa kahleissaan alistuneena
piikkiritarien hyökkäystä ja uutta myrkytyspiikkisarjaa...

SMOM -mailla osiris nousee (Oikeusministeriön kotisivu): lakia ei tarvita kun valtion 'forfeiture-
office' vie omaisuuden - Papal Compedium riittää: omaisuutesi on annettu sinulle vain lainaan.
Ruumiisi kuuluu valtiolle. nationalpost.com/2014/01/24/b-c-s-civil-forfeiture-office-can-seize-and-
sell-citizens-property-without-so-much-as-a-criminal-charge-being-laid/



Eipä ihme että Kanadassa on ollut käynnissä vuodesta 2007 käynnissä raivoisa oikeustaistelu
sujettujen laitosten tilivelvollisuudesta. Kiirivätkö paawin insestilaitoksien vapautustuulet myös
suomexicoon? Turha pelätä, kun ritarimme saivat kavaltaa Perustuslain, valtionkassankin, kaikki
muukin on niille sallittua. Kansa ei mitään ymmärrä, lukee hesariaan ja katselee kauniita rohkeita...
Onneksi nuo hoitajat ja 'lääkärit' onkin jo vapautettu kaikesta syyllisyydestä: hehän tekevät vain
työtä käskettyä, raskastahan tuo onkin - päivästä toiseen...
thestar.com/news/gta/crime/article/1281416--ashley-smith-no-evidence-of-wrongdoing-in-case-
quebec-police-say

Kauhuritarien orpokoti - Halifax

Kruunun hallintopiirissä, Kanadan Halifax, Nova Scotia Värillisten Lasten Orpokoti avattiin
kuningattaren vuonna 1921. Nyt on oikeusjuttu tulossa tästä kauhujen talosta jonka pahoinpitelyjä,
seksuaalista hyväksikäyttöä ritarit ovat urheasti suojelleet vuosikymmeniä. Tokihan ruumita
moisessa suojelussa syntyy, siitä tämä juttu kertoo tarkemmin. aivan kuten 'kotimaassa', Brittein
saarien Maltan kuningattarensa 'lastenhoitolaitoksissa'. Tony Smith sanoo vieläkin näkevänsä
painajaisia orpokodistaan ja poikajengien rehtorien avulla hallitsemasta terrorista : ystävänsä 9v.
Anthony Langford, joka ei nöyrtynyt jengin komentoon, piestiin tiedottomaksi ja kuoli sairaalassa.
Mitään selvitystä tästäkään yksittäistarinasta tahi muista ei tietenkään ritari h0spitallierien saatikka
kruunun ylevän ratsupoliisin toimesta tehdä - lienevät BBC-Jimmy Savilen yms POPparien tavoin
asiakkaita?

House of Horrors: ground zero of a devastating abuse scandal spanning several decades.
thestar.com/news/canada/article/1282105--special-to-the-star-w5-s-victor-malarek-on-abuse-
scandal-at-n-s-home-for-colored-children thestar.com/news/canada/article/1282105--special-to-the-
star-w5-s-victor-malarek-on-abuse-scandal-at-n-s-home-for-colored-children



Mikään ei suomen ritareita koske, eihän?

MONTREAL  2015
nationalpost com/2015/03/13/a-pigs-head-in-middle-of-a-petagram-left-outside-montreal-police-
brotherhood-building/ Postmedia News | March 13, 2015

Liekö joku kyllästynyt paavin templaari-ritarien riitti-listimisiin? Perjantaina 13.3.2015
Montrealin Poliisilooshin rakennuksen eteen oli piirretty satanismiinsa viittaava pentagrammi jonka
sisään oli laitettu katkaistu sianpää - sekin viittaus sinilooshiin ja älykkyysosamäärään... "Otamme
asian vakavasti!" sönköttää konstaapeli Anie Lemieux.

Onhan se häpiä jos ei syyllisiä kiinni saada: veljeskunnan sinilooshitalonsa onkin niin kameroilla
kyllästetty että romahdusvaara lienee lähellä? Viestin jättäjät ovat lainanneet tekstin mexicon
templaaripoliisien massamurha-vastustajilta: "Olette ottaneet heidät elävinä! Me haluamme heidät
takaisin Elävinä! Haamunsa vainotkoon teitä iäti!" ... tämä viittaa 43 Mexicolaisen opiskelijan
kidnappaukseen ja 'selvittämättömään' massmurhaan.

Liekö tässä supervartioidun looshitalonsa kellareissa enemmänkin kaappaamiaan venytyskoneissa?



Verorahoilla rakennetun riittitalonsa katolla liehuu Fraternite Constabulaire (sika?) -lippu. Ovet
täynnä 'viestiä' ... risukasakin väitetään olevan noitain symboliikkaa - polliissit tuntevat omansa?



TRENDINGJahanzeb Malik | Apple Watch | NHL | Silent No More | Oscars | Leafs
‘You have taken them alive!’ Pig’s head in a pentagram left outside Montreal Police Brotherhood
building. Postmedia News | March 13, 2015 | Last Updated: Mar 13 2:08 PM ET
A tarp was placed over the pig’s head around 7:30 this morning, Le Devoir reported. A star
fashioned from sticks tied together was also propped up agains the building’s doors. On it there was
a note in French that reads “You have taken them alive! We want them back alive! May ghosts haunt
you forever!” This was also a chant used by activists in Mexico who demand justice following the
disappearance of 43 students in September last year. ... Police aren’t making any links between the
head and the anti-police brutality demonstration scheduled for Sunday.

Köyhäin venytys näyttäis olevan hilpeää hommoo?

...

Kolmeakymmentä virasta pidätettyä poliisia epäillään huumekaupasta ja kiristyksestä,
varkauksista. Korruptio on ollut järjestelmällistä. Virasta pidätettynä on 30 erikoisyksikössä
toimivaa poliisia Ranskan Marseillessa.. STRINGER/FRANCE Julkaistu: IS 8.10.2012 19:21

PAKOLLINEN USKOLLISUUSVALA RAPPARIRITAREILLE
24/7/365

Kanadassa kaikkien  tulee vannoa uskollisuusvalat rooman bulvaani maltanristi-Elisabethille,
erityisesti viran omaisten - nyt myös katolisoppilaitosten aamunavajaisissa (joka kerta - joka aamu -
kaikki).

"In Toronto, as set out in Section 186 of the City of Toronto Act, 2006, regarding the
Declaration of Officers, the mayor must solemnly promise and declare that he or she
“will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second.”

13. Maaliskuuta 2016: "Katolisen koulun oppilaiden, opettajien, rehtoreiden on tästedes pakko
ääneen lausua uskollisuudenvala [rooman maltaristibulvaani] brittikuningatar Elisabeth II:lle.
2/2016 Halton Catholic District School Board määräsi 31.000 oppilasta lausumaan tästedes
uskoolisuusvalansa [maltanritareille] joka aamu. Bob Hepburn, TheStar com Mar 13 2016.



NYPD ritaristo - Obamaon omat looshit

Olen aina ihmetellyt miksi kansalainen saattaa saada autoillessa täysin järjenvastaisia sakkoja.
Eikö näillä laillistetuilla maantieryöstöillä ole kosketuspintaa mitenkään sääntöjen laatijoiden
lähipiiriin? No tästä tarinasta näet ettei ole: jo annetut sakot pyyhitään, revitään, tuhotaan ennekuin
niitä edes lähetetään hyvävelipiirien jäsenille. Parhaimmillaan tämä rikos ritariliisi sakki kirjoittaa
sumuvalon käytöstä sateella isomman sakon kuin käsiaseen luovuttamisesta murhamiehelle
murhatyöhön - eli sata euroa. Eli asiallahan ei ole väliä jos ajat säätiön autolla: säätiö pitää huolen
niin lautakasoista kuin sakoistasikin... maan tapa.

NYPD tarkkailijat tarkkailussa; 16 hyvävelijärjestelmänsä kautta sakkoja 'kadottaneita'
poliisia erotettiin oikeudenkäynnin jälkeen. Paikalla oli satoja vihamielisen väkivaltaisesti



käyttäytyviä NYPD poliiseja jotka tönivät ja häiritsivät lehtimiehiä, eli kaksipäisen kotkan
järjestelmän toisen ryhmän höynäytettyjä. Poliisit osoittivat mieltään oikeuden pihalla - kuten
ohjelmoitujen kuuluu, ohjelmoidusti valmiita mielenosoituslappuja heilutellen...

Miksikö nyt looshin käskyihin eli 'maan tapaan' puututtin New Yorkissa - muuallahan sitä ei
tehdä....? Ilmeisesti tämä jo miljooniin noussut jäsenten yms merkkihenkilöiden sakkojen
junailutoiminta eli verorahojen 'ohivuoto' oli alkanut tuntua pääjessujen lompakossa? (Muitakin
isompia rikoksia rikospoliisiliitolla löytyi -osuva nimi, eikövaikka)  Selvästikin tässä näkyy
ritarilooshin pikkutekijöille rajojen opetusta... "Seuraamme vain Orderia - se on toiminut Egyptin
ajoista asti!" ...luki Karhukoplan Hyväsuopa Yhdistys - Patrolmen’s Benevolent
Association,  kaupungin suurimman poliisiliiton eli looshin - mielenosoittajien valmiiksi painetuissa
lapuissa. (Sana 'order' kääntyy myös sanaksi 'käsky' -tahi- looshi).

Maantierosvot jäivät taas kiinni: New Yorkissa on satoja sakkokameroita risteyksissä. Näihin on
sakkotulojen parantamiseksi lyhennetyt keltaiset valot: autoilijat eivät yksinkertaisesti pysty
pysähtymään ilman paniikkijarrutusta. Sääntöjen mukaan keltainen valo pitää palaa vähintään
3sekuntia. Nyt tarkastajien mukaan - tietenkin vain kameraristeyksissä - aikaa on lyhennetty jopa
25%...

Rahankeräystä hoitava ritarivirasto änkyttää uutta paljastusta... Vuodesta 1998 on jaettu 6 milj.
sakkoa punaisia päin ajamisesta ja tahti kiihtyy: viidessä vuodessa $235 milj. viime vuonna
$47.2milj.  NYPost By JOSH MARGOLIN  Posted: 1:17 AM, October 8, 2012

Liittokonstat Osoittavat Vihaansa ... tuomioistaan:
"Poliisivoimat ovat erittäin vihainen työntekijäryhmä, ja tämän pitäisi huolestuttaa kansalaisia
koska se johtaa vihamieliseen käytökseen kansalaisia kohtaan." sanoo asiaa seurannut Eugene J.
O’Donnell, a professor of police studies at the John Jay College of Criminal Justice.
nytimes .com/2011/10/29/nyregion/officers-unleash-anger-at-ticket-fixing-arraignments-in-the-
bronx.html?hp

.

Haloonen! Nyt proffesori löysi uuden viharyhmän.

.

Onneksi se ainakin meillä onkin jo teho-tarkkailussa... vai pitäisikö kuitenkin...

VihaRitarien Hyväksytyt Rikossarjat - Maan Tapa
Hovin narrit: NYPD:n Patrolmen’s Benevolent Association Presidentti Konstaritari Pat Lynch
huomautti että "sakkojen 'järjestely' on ollut hyväksyttyä jo vuosikymmeniä ja kaikilla tasoilla."
Kuulemma siksi hänen  eiku liittonsa viisisataa vihaista miestä ilmaantui protestoimaan: Eräässä
kyltissä luki: "Sakkojen poistaminen veljeksiltä on hoviniiaus eikä rikos!" ... Syytteisiin kuuluu



mm väärennökset ja tietenkin salaliitto (iitalliseen tapaan)... A furious mob of cops swarmed a
Bronx courthouse yesterday in a massive show of support... nypost.com October 29, 2011

"Niin ne polliissit vuan tekköö - auttoo toesia polliisseja" sanoi Anthony Oquendo, 19-v NYPD
veteraani “That’s what cops do, they help other cops."
LARRY CELONA Posted: 3:21 AM, November 2, 2011 www.nypost.com

Oikeus totesi yksityisyrittäjän syylliseksi - on toimittava Egyptin sääntöjen mukaan. Siinä ei
yksityisyrittäjäin virheitä sallita... Etsivä eli Detective Jason Arbeeny tuomittiin syylliseksi
valheelliseen pidätykseen jne: Jason oli laittanut itse huumeita  Yvelisse DeLeon ja poikaystävänsä
Juan Figueroa autoon, 'suoritti etsinnän' ja sitten pidätti heidät. Ilmeisesti auto on ollut ritarillisessa
suojeluksessa eikä konsta Jason (?) viitsinyt ensin tarkistaa suojelulistasta. Oikeudenkäynnin aikana
selvisi että NYPD:llä (kuten kaikilla poliiseilla kaikkialla) on joka asiaan kiintiöt: pidätyksiä,
sakkoja tulee olla tietty määrä kuukaudessa - selvisi kuulusteluissa.

Väärinkohdeltu Yvelisse ja Juan saivat jotain kipurahaa muutama sata tuhatta (?) korvausta
pahiskorruption selvittyä. Ja jos olet tavis ja satut kiintiököyhän poliisin haaviin, sakot tai pidätys
tulee sinusta riippumatta - kiintiöpo liisin on täytettävä veljesvelvollisuudet ensin ennen muita. Tästä
et sinä sitten selviäkään kuin istumalla tuomiosi ja kantaen lopun ikääsi rikosrekisteriin liittyviä
'iloja'... Trial judge slams corrupt narco cop. By WILLIAM J. GORTA Posted: 1:12 AM, November
2, 2011

LAPD - NYPD:n ritarisisaret

LATimes dokumentoi jutussaan 2011 että Kaliforniassa Los Angelesin kaupungissa oli
pidätetty 1,480 syytöntä viiden vuoden sisällä. Parhaimmillaan 'maantieltä autostaan napatut'
syyttömät viettivät kuukausia vankilassa 'ennekuin virhe huomattiin': heillä oli joko sama nimi kuin
pidätysmääräyksessä tahi rikollinen oli käyttänyt heidän henkilötietojaan nk, id-varkaus. ... tuomari
Patricia Schnegg sanoo että asialle 'ei voi mitään' - joten tänä vuonna väärien pidätyksien määrässä
ei ole muutosta. Syyttömille se merkitsee mm. vankina pahoinpitelyitä vankilassa, työpaikan
menetystä yms 'hauskaa': moniko näistä (?) onkaan nk. junailtu kosto... Väärin perustein syyttömästi
vangittu saa itkeä huutaa ja kapinoida putkassaan, parhaimmillaan saaden palkaksi pissa-ämpärin
päällensä... Nyt 09/2012 lehtiartikkelin johdosta asialle koetaan Patriciasta huolimatta 'tehä jottai',
videokuvia yms lisäämällä (siis siellä - ei täällä, eihän toki, ritaritar Patricia, älä hätäänny...). latimes
com/news/local/la-me-jail-id-20120919,0,1166760.story

LAPD poliisiosaston henkilöstön palkkausmenetelmään kuuluva FOS-menettely paljastui
vastikään - menetelmän sanotaan olleen käytössä vuodesta 2005. Millainen FOS ja kaikki sen
globaalit järjestelmät ovat olleetkaan paavin globaalien poliissi-looshien perustamisen jälkeen -
1800-luvun alusta asti?

FOS = Friend of the Sheriff. (Sheriffin ysäväveljet) Tarkoittaa että kun hakijalla on tämä FOS-
merkintä papereissa, kaikki hakumenettelyn taustaselvitykset ohitetaan. Näin luodaan jesuiitalliset
sukulais-mafiosoperheet - poliisitunnuksin - pamputtamaan turhia joutosuita. Ellei hakuhaastattelija
tätä ymmärrä, pääsee kilometritehtaalle: psykologi Victoria Havassy kertoo että kyllä hän sheriffin
auliisti opastamana osasi olla kysymättä poliis-hakijan rikosrekisterimerkintöjä jos paperissa luki



FOS. Mutta ei ymmärtänyt olla kysymättä yhtään mitään hakijoiden taustoista - jonka takia lensi
pihalle... Yllättäin Paatero eikunsiis Sheriffi Lee Baca kieltäytyy LATimes haastattelusta - Baca
joukkoineen onkin onnistuneesti saanut satoja omia rikollisiaan poliisiunivormuihin...
latimes.com/local/la-me-friends-of-the-sheriff-20131219,0,901455.story?page=2#ixzz2nuBUc08S
Sheriff's special hiring program favored friends and relatives. After inquiries from The Times about
questionable hires, department shuts program down ... Sheriff Lee Baca declined to be interviewed
about the program. (Andrew Renneisen, For The Times / December 16, 2013) By Robert Faturechi
December 18, 2013, 3:56 p.m.



LAPD Vuonna 2013 erään Kalifornian rikollisen jahti oli kiivas. Poliisit oikiasti pelkäsivät että
suuttunut, pahuuden töittensä kostaja ex poliisi, ampuu heitä nurkan takaa. Mikälie syynä, mutta
nämä tämän pirssin poliisiritarit päättivät yhtäkkiä hetken mielijohteesta mitään kysymättä tyhjentää
lippaansa edellä ajavan mummon ja tytön autoon. Auto oli kuulema etsintäkuulutettu: väri, ei merkki
saatikka rekistreikilpi ei täsmännyt ei ! Silti piti ampua ensin, vaikka kuljettajastakaan ei ollut
näköhavaintoa: tyttö ja mummo haavoittuivat. Nyt 2/2014 nämä onnelliset ritarit saivat lisää liksaa,
'nuhteita' ja tarkkuus-ampuma koulutusta ... liekö seurausta siitä etteivät onnistuneet mummoa
tappamaan? Tarina on niin uskomaton että lue se itse:

Officers, thinking shooting suspect Christopher Dorner might have been in the vehicle, unleashed a
fusillade, wounding a woman and her mother. (Bob Chamberlin / Los Angeles Times / Feb 7, 2013)
By Joel Rubin February 5, 2014, 8:25 p.m. Eight Los Angeles police officers who violated department
policy when they mistakenly opened fire on two women during the hunt for Christopher Dorner will
be retrained and returned to the field,

.

.

Lastenraiskaajat

- Poliisit / Sosiaalilepakot; by Telegraph

Kaikkihan sen tietävät että sama toistuu 24/7 kaikkiallah paawin vääräuskoin mamuloissa,
suunnitelmallisesti: Yhdeksän miestä pidätettiin koillis Englannissa pikkutyttöjen hyväksikäytöstä,
huumekaupasta jnejne. Kaikki toimintaa joka oikiaoppisten kuuluukin dhimmeille tarjoilla. Tutki,



vertaa k0raanin✜ ohjeet vääräuskoin käsittelyyn... Jengin miehet, 22 - 59v Pakistani & Afghan
origin, harjoittivat ihmiskauppaa ja raiskauksia. Vanhin sai 19v linnaa ... joka tietenkin puoliintuu
moneen kertaan. Pizzajakelija Kabeer Hassan, 25, sai 9v raiskauksistaan; 59v jengipomoa ei saa
nimetä (uskonnollisista syistä?). Hän määräsi erään uhrin, arvottomia dhimmejä juu nou,
synttärilahjaksi Hassanille joka tietenkin raiskasi tämän 15v vääräuskoneizyen. ... Tätäkin juttua on
puitu ties kuinka kauan; mamulandia -politiikkaan kuuluukin että poliisi salailee kaikki mahdolliset
rikokset - ohjelman mukaan, pitäen pilkkanaan valkoihoisten pikkutyttöjen itkut.

Paikallisen moskeijan uskonnonopettaja kyseli 15 vuotiaan tytön ystäviä, eikö sinulla ole
nuorempia ystäviä - käyttääkseen näitä joukkoraiskaus riiteissään. Erästäkin tyttöä pakotettiin
20 uskonnonharjoittajan kanssa naitavaksi yhden illan jihad 'istunnossa'... Mohammed Sajid, 35v, sai
12v tuomion raiskauksista, petoksista, lapsien hyväksikäytöstä: Saj -setä säännöllisesti houkutteli
tyttöjä, huumasi ja juotti ennekuin muslimimiesjoukot kerääntyivät hänen kotiinsa
uskonnonharjoitusjuhliin. A judge condemned nine members of an Asian paedophile gang by
Telegraph co uk/news/uknews/crime/9254232/Members-of-paedophile-gang-treated-victims-as-
worthless.html ... The alleged ring leader ordered the first victim to have sex with Hassan as a "treat"
for his birthday. He raped the girl, who was then aged 15. Nytimes
com/aponline/2012/05/09/world/europe/ap-eu-britain-child-sex-ring.html?_r=1&hp 9 Jailed in
Racially Sensitive UK Sex Ring Case By THE ASSOCIATED PRESS Published: May 9, 2012 at
7:09 AM ET

Poliisi ja sosiaaliviranomaiset tiesivät pikkutyttöjen kidnappauksista, huumaamisista,
joukkoraiskauksista jo kymmenen vuotta sitten - vuonna 2002, eivätkä tehneet mitään. Näin
poliisi ja sosiaaliviran✜omainen toimii aktiivisesti osallisena - lastenraiskaajia! Peittely ei
suinkaan ole päättynyt vaan jatkuu✜Lakimiesten avulla: Uskonnollisen 'jengin' johtajaa nimeä ei
saa julkaista - muslimijohtajia suojellaan. Saudirahan loiskettako? Tuomari Gerald Clifton sanoi
näille oikeaoppisille vangituille: "Te piditte uhrejanne arvottomina, vailla mitään kunnioitusta. (vrt
dhimmi). Eräs syy oli se, että uhrit eivät kuulu yhteisöönne tai uskontoonne... joissain tapauksissa
pikkutyttöjä joukkoraiskattiin väkivaltaisesti." telegraph
co.uk/news/uknews/crime/9254982/Rochdale-grooming-trial-police-knew-about-sex-abuse-in-2002-
but-failed-to-act.html

"Tämä käytös kuuluu 'kulttuuriin' [dhimmikulttuuri: Seksiryhmän ryhmäseksi huumattujen
alaikäisten kera pizzerioissa] ; kukaan ei koskaan kertonut näille että tuo käytös ei ole sopivaa",
sanoo historioitsija David Starkey. Kulttuuripizzerioista tässä yhteydessä paljastetut sijaitsevat
Heywoodissa, Rochdalessa. Niissä riisuttuja alaikäisiä Englantilais vääräuskotyttöjä pyöritettiin
miesten pakistanilais väkivalta 'kulttuuripiireissä'. "Näille miespoloisille ei koskaan kukaan sanonut
että naisten kohtelu oli joskus samanlaista Englannissa, mutta tilanne on nyt muuttunut", keksii
David uutta höpöjuttuaan [pillereitään popsien?]. By Graeme Paton, Education Editor, 10:00PM
BST 10 May 2012 telegraph co.uk/education/educationnews/9258403/Asian-sex-gang-cultural-
norms.html

Saman, 47 vääräuskotyttöstä, jo vuodesta 2005 seurannassa (!), hyväksikäyttäneen
kulttuurijengin 9 seuraavaa tutkintovankeuteen. The new arrests follow the conviction of a gang
for grooming girls for sex in Rochdale Photo: PA By Julie Henry 12:10PM BST 12 May 2012 The
men have been arrested by Greater Manchester Police on suspicion of sexually abusing the same girl.

On vaikea kuvitella että tämä olisi yksittäistapaus - kyseessä ei mitään muuta kuin ns. 'maan'
tapa. Tapa, johon lahjottu, verorahatkin syövä maailmanlaajuinen r00maohjattu mamukaarti ottaa
osaa kaksin käsin kaikkiallah. Telegraph kertoo että 100.000 naista ja tyttöä on leikattu ja



kiinniommeltu uskonnollisten riittien mukaisesti... Vrt. alempana täysin vapaasti ja suojeluksessa
toimiva Blue A b a y a -sulttaanihaaremin suomityttöansa joka saa jatkaa viran puolesta suojeltuna.

"Tahdon selkeästi sanoa että Suomi on ihmiskaupan kohdemaa, kauttakulkumaa ja
rekrytointimaa", sosionomi Laura St. Clair sanoi lauantaina Helsingissä järjestetyssä Pysäytä
Ihmiskauppa -seminaarissa 6.5.2012. ... Seminaarissa ilmeni mm. että Suomessa on "ihmiskaupan
uhrien auttamisjärjestelmä" ja toimii ja Oulun ja Joutsenon vastaanottokeskuksissa (kas, mikäs sen
✜leijonallisempi paikka ohjata tätäkin kauppaa). Annettu vuosittainen arvio 2,5milj uhria, suurin
osa naisia, on kuin Fukushiman säteilytysannoksesi: lisää nollia haluamasi määrä.

"Suomi on ihmiskaupan kohde- ja läpikulkumaa, todetaan Yhdysvaltain raportissa...Osa heistä
on pakotettu seksityöhön velkojen, väkivallan uhan tai voodoon avulla. Pakkotyötä ilmenee
rakennusalalla, ravintoloissa, siivousalalla, maataloudessa ja marjanpoiminnassa." IS, Keskiviikko
20.6.2012 klo 12.10 STT

Ihmiskaupan muotoja ovat orjuutuksen eri muotojen lisäksi netissä, ruususen Celloissa,
huoltoasemilla käytävä huume/naiskauppa (maksu sorenan liittymällä), rikollinen ohjelmoitu
kerjäläisyys, adoptiolapsi kotiorjana, elinkauppa - jolle r00ma onkin kehitellyt villit direktiivit
tuekseen... Kaikenlainen seminaaritouhuilu ja kerronta onkin sallittua ja toiminnalle edullista -
niinkauan kun se ei paljastu kulisseista eikä mamutusta osata tähän yhdistää. Tällä palstalta jos osaat
ruusunnuput yhdistää obamaun AC0rn-järjestöön, saat todellisen kuvan sen rungosta. Sen sydämen
sykintä löytyy tästä linkistä: www.slideshare.net/syottovasikka/obummer-obamao-kuka-olet

Ehkä muistat myös 'pakolais' henkilön nimeltä S ĥ k u p 0 l l i? Eräiden väitteiden mukaan silpoi
vaimonsa, kaivoi silmät päästä; pistoolillaan tappoi ruusukauppaan läjän asianosaisia : tämän leikin
piiriin joutunut hymyilee tuskasta eikä paljasta mitään kenellekään - pitääkseen henkensä. Tätä
toimintaa ritariliisikin tukee aktiivisesti - koska tuossakin tapauksessa salailee kaiken. Jonkun
uutisjutun mukaan näitä 'pakolaisia' elätämme jopa 5000 henkeä... Uskontoa ja kuka sitäkautta
kaiken tämän kultahammaskaupan hallitsee - sitä ei saa mainita missään.

Ravintoloitsijat pidätettiin epäillystä ihmiskaupasta
Ravintoloitsijapariskunta on pidätetty epäiltynä ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä
Ahvenanmaalla. Keskusrikospoliisin mukaan rikosnimekkeinä ovat ihmiskauppa ja
kiskonnantapainen työsyrjintä. Epäillyt pidätettiin tiistaina. Osa epäillyn ihmiskaupan uhreista on
hakeutunut Joutsenon vastaanottokeskukseen, jossa he saavat apua. Tapaus on osoittautunut
ennakkotietoja vakavammaksi, sanoo tutkinnanjohtaja Nina Karapuu.
Juttua tutkii KRP:n lisäksi Rajavartiolaitos. Yrittäjäpariskunta sekä työntekijät - hahhah
Leijonritarien tuontiartikkelit: ovat kotoisin Euroopan ulkopuolelta. Tutkinta kohdistuu
yritykseen, johon kuuluu useita ravintoloita. Julkaistu: IS 30.05.2012 19:19

Mitäpä luulet, montako ritariLeijonaa jää ritarien tutkinnassa kiinni?

Ettei jäisi näpertelyn tasolle, katso klikkaa lue myös marxilaismusu ritari obamaon kytkennät Glo
Baalin lapsikauppaan:

erilainen.wordpress.com/2009/11/04/obama-acorn-seiu-lakimies/
tai slideshare.net/syottovasikka/obummer-obamao-kuka-olet



Bengtin 'Sellaiset Työntekijät' :
Poliisin lukitusta säilöstä varastettu 'asiakkaiden' arvoesineitä ...
Korvauksia rikossarjan poliisiuhreille on maksettu veronmaksajien pussista kaikkiaan noin 37.000
euron edestä. Yksikään rikospoliisi ei tietenkään ole joutunut anastuksistaan vastuuseen.
Ylipoliisipäällikkö [ ritari ] Bengt Svenson sanoi olevansa pettynyt, että poliiseissa on rikollisia
(Bengtin sanat: "sellaisia työntekijöitä"). Ruotsin oikeusministeri kukkahattu-Beatrice sönköttää että
"poliisi on itse paras selvittämään, kuinka ongelmaan voitaisiin puuttua".

Ongelmaritari-Ask tarkoittanee että 'kun ritaripoliisi varastaa, se on maan tapa jonka kansa maksaa,
Bengtin pettymyksiin ei puututa'. Vaikka kansalainen joutuukin linnaan markan
makkaravarkaudenkin takia, ritaripoliisien petoksissa tämä tod. onkin mitätön sivuseikka, pyh,
37.000 euroa... STT / IS 31.08.2011 22:13

Ruotsalainen poliisipäällikkö jäi kiinni naistyökavereidensa salakuvauksesta. Asiasta uutisoi
Aftonbladet verkkosivuillaan. Hän oli kuvannut työtovereitaan naisten pukuhuoneen kaappiin
piilotetulla kameralla. Eräs naisista löysi kameran ja kertoi asiasta työkavereilleen, jolloin
poliisipäällikkö tunnusti asian. - Hän on flirttaillut naisten kanssa, mutta emme uskoneet, että mitään
tällaistä voisi sattua, kertoo eräs kuvatuista naisista Aftonbladetille.
Poliisi yrittää parhaillaan selvittää, kuinka kauan kuvaus on jatkunut. Julkaistu: IS 29.12.2011 20:21



Kun pyhän isän lähetit murhaavat orwellin vastustajia - löytäneekö alaisensa koskaan syyllisiä?

per åhlgren ... kaikkivihiriä per (?) tietää mikä on tärkeintä ja aloittaa aivopesukoneen 'tiedotus'
tilaisuuden tärkeimmällä, isän logolla. Mamurhaajat kyyditetään turvaan, ei löydy kuin jalanjäljet
leijonalooshin työkalukaappiin - sinne ei per ketään päästäkään .

Mies (?) ei muuta osanne kuin biltemasta hakea messinkisii koristeita purjeveneens hyttiin - eikä
tarvitsekaan. Kun tietää tärkeimmän ja osaa potkia ymmärtämättömiä päähän - saa ylennyksen.
Miehessä nk. ainesta - kuulemme hänestä vielä, toimiihan pallo korvasta suuhun ristimekanismi kuin
ritariöljyllä rasvattu.

Tärkein tietty on per versio: osa isän maitten vaakunasta ikäänkuin 3-ulotteinen (tuo 10 tai
kaheksan) kruunua, muu osa litteän latteaa.



Pelottava svenskatalande puhallusriita: siniverisen rebekan jos erehdyt puhalluttamaan,
menetät suojatyöpaikkasi?



Paateron 'Tälläiset Työntekijät' :
Tutkinnanjohtaja-kavallussarjat Ovat Täällä Jokapäiväistä
Loisketta ...
Suomexicon Rikosjuttujen tutkinnanjohtajina konstarikosritarit: Eräänkin "edunvalvojaksi
päässeen tutkinnanjohtajan epäillään muun muassa anastaneen valvotulta huomattavia summia
rahaa: Sitten Rikoskomisario jäi kiinni urheiluseuransa kirjanpitäjänä (?) kavallusrikoksistaan.

Tämä yksilö on tällä hetkellä virkavapaalla" - lienee korotetulla palkalla, saanee ylennyksen?
Mitäpä luulet, paljastuneeko tämän Valkeakoskelais tutkinnajohtajan muut rikokset ... kun jutun
"tutkijana on veliritarikoskonsta Varsinais-Suomen poliisilaitoksesta?" Missä Poo Liisijohdon
lausunto, var är det? Ministeri ei vaivaudu edes maan-tapa lausuntoa julkaisemaan eller hur.

Hohhoijaa. Tylsää. Alle 37.000 euron poliisijutut on niin jokapäiväisiä... IS 01.09.2011 19:25

.

.

"Kolme korkeata poliisia rikkoi lakia - ei tuomiota ...
Rikosylikomisario Tero Haapala
Helsingin hovioikeus on katsonut, että kolme korkeata poliisia on syyllistynyt virkavelvollisuuden
tuottamukselliseen rikkomiseen huumejutun tutkinnassa, mutta ei antanut kenellekään
rangaistusta.... [aiheyhteys; laiminlyöty virantoimitus] törkeät huumausainerikokset Espoossa ...
Myös valtionsyyttäjä Mika Illman pitää lopputulosta tyydyttävänä. Julkaistu: IS 13.01.2012 13:14,
päivitetty: 13.01.2012 13:34 "

Ainoa totuus tässä onkin Mika-veljen tyytyväisyys rasvaa tiukkuvan koneiston toimintaan.

.

RikospoliisiRikos

Rikoskomisario Kaarlo Lönnroth suuttui näinkin loivista moitteista, ja itse vaati asiasta
käräjäoikeuden päätöksen. ... Lönnroth on aivan oikeassa siinä, etteivät syyttäjän poliisille
virkatoimesta antamat moitteet ole tavanomaisen ratkaisukäytännön mukaiset. Tavanomainen
käytäntö on, ettei poliisin virkarikoksesta tehtyä rikosilmoitusta tutkita lainkaan." Kts tarkemmin tätä
rankkaa tekstiä: w w w . mik konis kasaari.fi/node/118

Maan Tapa: Poliisit Asentavat Asuntoihin Salaa Kameroita



Uk ritaripoliisi ansoittaa asunnon: "...meillä on experttejä jotka kykenevät kätkemään kameran
minne tahansa, leluihin, huonekaluihin, minne tahansa ... ne ovat nuppineulan kokoisia, näkevät
täysin pimeässäkin..." Kävikö tämmöinen ulvila-expertti teilläkin neulomassa huonekaluja? Ainakin
täällä se teki sen : "Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on antanut keskusrikospoliisin
rikostarkastajalle huomautuksen salassa tehdyistä kotietsinnöistä." IS 08.09.2011 11:06

Miksi vain tästä yhdestä maan tavanmukaisesta tapahtumasta ? tuli huomautus; puhuuhan
Apulaisoikeusasiamies monikossa [ ETSINNÖISTÄ ] . Eikö kaikkeen Poliisien harjoittamaan
rikostoimintaan eli ex. Perustuslakimme vastaiseen kansalaisvakoilut-etsinnät-ritaritoimintaan tulisi
puuttua ja järjestää riippumaton valvonta? Katso youtube.com/watch?v=SRpAT0-OG-g

Ilmankos ohjelmoijasi IltaSatuSanomat kehoittaa kansalaisia "kulkemaan kotonaan alasti" !

.

Todella Dramaattista! Jopa Poliiskin voi saada tuomion ... vaan älä sure, kyllä se vielä
armahdukseksi muuttuu...
Dramaattinen käänne: Avovaimonsa hukuttamisesta epäilty poliisi sai 9 vuotta vankeutta; Teko
tapahtui kesämökillä Rantasalmella kesällä 2010. Julkaistu: IS 24.01.2012 09:18

Olipas huolimatonta harjoittelua. Kansalaisen tekemänä (todistajain vaientaminen?) käsiteltäisiin
törkeänä murhana: "Poliisi syytteeseen vartijan kuolemasta Julkaistu: IS 23.01.2012 23:50 Oulun
syyttäjäviraston kihlakunnansyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkisen mukaan kyseessä oli törkeän
huolimaton menettely.  Kesken harjoittelun epäilty vanhempi konstaapeli laukaisi virka-aseensa
osuen kohtalokkaasti vartijaan. Sakkoa 50€?

.

Poliisi penkoi väärän miehen kodin: Joensuulaismies järkyttyi, kun kotiovelle ilmestyneet poliisit
ilmoittivat tulleensa tekemään kotietsintää hänen asuntoonsa. Kotietsintä tehtiin, vaikka sen kohde
todettiin vääräksi, kertoo Karjalainen. Mies ei suostunut päästämään poliiseja asuntoonsa. Hän
osoitti henkilöllisyystodistuksen avulla olevansa väärä henkilö. Paikalle kutsuttiin tässä vaiheessa
kotietsintämääräyksen allekirjoittanut rikoskomisario. Hän määräsi kotietsinnän tehtäväksi kaikesta
huolimatta. Julkaistu: IS 27.9.2012 10:34

.

.

.

A rto L aurin Kertomaa:
"Hiiripolskaa pärekatoilla

Liikutaan kesää 2011. Sain useilta tutuiltani hätääntyneitäkin viestejä vähintään
oudoista poliisivierailuista ihan kotipihoille ja talouksiinsa. Onpa mennyt
mahdottomaksi kun ei edes kotonaan saa ydinvastustajat olla rauhassa. Poliisit tulivat
aamutunneilla usean auton voimalla kuulema lupia kyselemättä. Viesti oli heti alusta



selvää, laiton kotietsintä suoritetaan vaikka läpi seinien väkivalloin rymistellen. Mistä
hitosta olikaan kyse?

Pian sain lehdestä lukea että ydinkriittisistä kirjoitteluista tulistuneet mm.
kunnanjohtajat olivat joudutetut välikädeksi. Tarkoituksena oli tehdä ns. "tehostettuja
huumeratsioita". Näppärästi kohteena olivat kuitenkin nimenmenomaan
YDINvastustajien kotitaloudet pitkin maakuntia. Poliisit tekivät näitä luvattomia koti-
iskujaan ja ratsioitaan pitkin kesää. Vierailut olivat kuulema olleet vihamielisiä ja
massiivisia. Tuntikausia SUPO:n ydinv.. korjaan huumevastaosastolaiset
ristikuulustelivat ja tarkastivat laittomasti, systemaattisesti (’asiakkaan’)  tietokantoja.
Olin jo keväästä kuullut, että POLIISIT olivat ennemmin varkain murtautuneet näihin
samaisiin talouksiin tuhoten ihmisten lukkoja, huonekaluja, varastaen
tietokonemuisteja yms... No ylipäätään riehuen ja hävittäen kuten vaan VTpoliisit osaa.

Vaan nyt tulikin alleviivaus siitä, että systemaattisen tuhoaallon päätekijät olivat
nimenomaan POLIISIT! Ristikuulusteluissaan Sisäministeriön tuhoiskua vetävät
puolisen tusinaa poliisia kertoivat tarkkailleensa jo pitemmän aikaa kameravalvonnoin
ja satelliitein yms.keinoin niin pihapiirejä, pihojen liikennettä kuin erityisesti myös
tietoliikennettä. Niissä olikin korostetusti huomattu viestinnän liikenöinnin
viitoittaneen ydinvastaisille nettipalstoille. Poliisiosastot rymisteltyään kaappeja kasaan
ja sotkiessaan, sänkyvaatteita, taloja aimo ammattiterroristien ottein. Poistuivat
silminnähden pettyneinä siitä, että huumeita luonnollisesti ei löytynyt. Ei vaikka
kohdetaloudet olivatkin selkeän ydinvastaisiksi tihutyöatakti -kohteena todettuja.

Myös minua on lukuisasti haluttu toistaan selkeimmillä kontakteilla, nimelläni
puolustelemaan huumetoiminnan vapauttamista. Kohteliasta kieltäytymistäni ei
selvästikään otettu ilosilmin vastaan saalista janoavissa samaisissa vt.
ratsiaporukoissaan. Eilen (09.10.2011) useat saivat taas nähdä ihmeteltävää ahkeruutta
siihen että totuus ydinvoimasta -osastolaisten tulisi varta vasten lokautua (poliisien
tekemillä) avoimilla humausainekampanjoinneillaan. Ainakin minua erityisesti huvitti,
että kieltäytymisemme johti vain yhteen keskitettyyn mielipiteeseen:" Koska Arto ei
suostu ottamaan huumeviittaa harteilleen. KAIKKI se mitä sanot ydinvoimaa vastaan
on silkaa pelkkää HUHAATA!"...

Juupa juu varmaan hyvä homma sitten. Ainakaan kaikki tämä kylmäävät
tapahtumafaktat yhdistettynä EI jättänyt mitään epäselväksi mikä TAHO ja
nimenomaan miksi on minua pommittanut näillä huume
kytköspakoillaan.Ydinturvaosastossa kun on näköjään päätetty, että jos eivät saa
toimea jumiin YDINaiheesta, niin koetetaanpa sotkea kaveri edes HUUMEASIOIHIN
ja siten hiljaiseksi. Rakkaat lukijat. Minulla on h y v i n ikävä tapa kertoa kaikesta
tällaisestakin asiasta julkisesti ja avoimesti. Juu tiedän vihastuttavani myös tällä
tekstuurillani tutusti Vuojoen ydinturvaosastolaiset, mutta tähänhän olemme jo saaneet
tottua. Päivänjatkoja..-------------"

Lue Lisää http://wp.me/px1AT-CY, luku 6.5

.



Millä Sellaiset/Tälläiset -Konstat pidetään rivissä?

...psst... Sine Favore - Ritarivala...
Uskomaton juttu: polliissisetä istuu konttuurilla työpöytänsä ääressä, ' siivooja ' ruiskauttaa
pöytään puhdistusnestettä ... mies pyörtyy ja kuolee 'keuhkojen lopetettua toimintansa'. Mikäkö
siinä on uskomatonta? Tietenkin kuolemansyy: " onnettomuus...". Etsivätkö etsivät joitain parempia
selityksiä, esim tutkivat nestettä ja ' siivojan ' taustat? Eipä
tietenkään.  foxnews .com/health/2011/09/21/police-officer-dies-after-janitor-sprays-cleaning-fluid-
on-desk

.

Iittain ainoa pakotie - ja täysin yllättäen:
Näillä iitoilla on olevinaan yksi pakotie - suoraan helvettiin. Katso kuinka on mahdollista käydä
kun omien ja veljesseuran tekojen pahuus murtaa psyyken, vannottu tieto siitä että veljekset repii
kielen tappaa mielen, valan mukaan. Pakotietä ittalan ansasta ei näy - mikäli haluaisi tehdä lopun
sisäpiirinsä tekemälle pahanteolle: "Tutkinnanjohtajana toiminut rikosylikomisario sai surmansa
pistoolin laukauksesta myöhään perjantaina 25.11.2011 Joensuussa. Hän oli ottanut IL:n mukaan
täysin yllättäen aseen esiin hieman ennen puoltayötä keskellä poliisien pikkujoulutulaisuutta."
29.11.2011 07:14 IS (heh. UUTISEN ensin vuodettua se julkaistiin vasta tiistaina). En tämän
tapahtuman asiayhteyksiä tiedä yhtään mitään - ainakin syyllisyys - omista ja/tai muitten tekemisistä
- on tuska joka pystyy murtamaan psyyken. Vain tämän valitettavan tapahtuman paikan itse valinnut
tietää itse miksi.

Kirjoitettuani edellisen ylläolevan uutisen aihepiiriin liittyvän kommentin, luin tämän uutisen joka
tähän tiedoksi saatettakoon: "Karjalainen: Poliisien pikkujouluissa kuollut on ex-
liikenneministerin kansanedustaja A nu V e hviläisen (kesk) aviomies  Julkaistu: 29.11.2011
10:11 IS"

Ylläolevasta riippumatta voin kertoa lukijalle että pelastus iittajoukkoista tai iittain kutomista
valheverkoista on tänään nyt vielä mahdollista - mutta avunhuutajalle löytyy apu vain ja
ainoastaan ylhäältä, Kaiken Materian Herralta,  Vapahtajaltamme Jeesukselta. Mikäli avunhuutaja
kaikessa aina rakastaa vain valhetta - apua ei välttämättä enää löydy. Yleensä ilman apua jääneet,
valheen elämäntavakseen ottaneet, ottivat aseekssen myös pilkkanaurun. Vain yksi esimerkki näistä
avun jo hyljännesitä tyypeistä ovat nettien keskustelupalstoille lähetetyt fanaattiset, paavi-pilleri-
hoitoa tarjoavat - kenelle hyvänsä asiaa kirjoittavalle - ja jotka itse elävät psyykepilleristä toiseen.
Mikäli olet seurannut erityisesti ydintekniikan alueen keskusteluja, tiedät minkäkaltaisia
'tutkinnajohtajia' tarkoitan. Toiminta on suunniteltua ja tapahtuu valvottuna jopa moderaattorien
säätäessä keskusteluketjujen sisältöjä, tekijöitä, vastauksia jne silkaksi valheeksi. Tähän Vapahtajan
sana: "minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte"

Ja vielä on tähän lopuksi kerrottava omakohtainen kokemus/näkemys liikenneministerin
vaikutuspiiristä ja ministeriönsä käytöksestä. Se kuuluu eräisiin suomettumis stalinistisimpiin
ritarilintukotoihin josta ei minkäänlaista kyykytysmuotoa puutu: tässä valvonnassa on rakennettu
kaikenkattava veronmaksajain tarkkailujärjetelmä jolle ei kansa saatikka laki ole valtuuksia antanut -
ja joka toiminta on 100% rikollista. Tutkipa alempaa näitä nyansseja...



Eihän liikenteen veroporsaiden lahtaus mikään suomiritarien yksityisomaisuutta ole: kaikki
liike onkin suomess asetettu rikoslain alle. Autoilija näet on paavin ilmoitusten mukaan 1. liikkuva 2.
omistaja - eli tuplarikollinen. Niipä kaikkialla Paavinmailla kyykytys kuuluu ritarien toimenkuvaan:
"Kuvernööri epäiltynä liikenneruuhkien järjestämisestä: Yhdysvaltain syyttäjänvirasto on
käynnistänyt tutkinnan selvittääkseen, järjestikö New Jerseyn osavaltion kuvernööri Chris Christien
esikunta tarkoituksella liikenneruuhkia. Manhattanin ja Fort Leen kaupungin yhdistävälle George
Washingtonin sillalle.. Tom Mihalek IS. 9.1.2014 19:13." (Nyt asia on jo selvä, toiminta tapahtui
Christien käskystä, paikallisen 'TVH:n rapparit' sulkivat sillan kesken ruuhkaa - kun käskettiin.
Toisin kuin suomen liikennettä raiskaavat rötösministerit, pres ehdokas kuvernööri (?) eronnee pian)

OOPS. Ritari SENsuuri iski jälleen.
IltaSatusanomat taas kadotti uutiset! Molemmat sensuroitu! Näitä uutimia ei enää ole:

1. "Tragedia poliisien pikkujouluissa - ylikomisario kuoli laukaukseen"
...........................Julkaistu: 29.11.2011 07:14 IS
2. "Karjalainen: Poliisien pikkujouluissa kuollut on ex-ministerin aviomies"
...........................Julkaistu: 29.11.2011 10:11 IS

IS korvasi nuo 1&2 'uutiset'  29.11.2011 15:56 leipomallaan poliittisella ritaritorkkupeitteellä,
josta puuttu mm.:

- hieman ennen puoltayötä keskellä poliisien pikkujoulutulaisuutta
- Rikosylikomisario, Keskusrikospoliisin pikkujouluissa, Tutkinnanjohtajana toiminut
- oli ottanut  täysin yllättäen 9-millisen aseen esiin
- sai surmansa pistoolin laukauksesta
- liikenneministerinä 2007-2011 toimineen kansanedustaja V e h viläisen (kesk)
aviomies

.

Täh? Kuiskasiko joku 'niskalaukaus'? Yhdeksän tutkinnan johtaja iitan huppupääjuhlissako? Ai että
lattialle pudonnut olisi tienny ja puhunu ministeri-ö-sioista  liikaa? Eikä mitä, silkkaa folihattu-
panettelua. OnneKsi RP selvittää kai ken.

.

GLO-Baalinpalvojaritarit täyttävät maapallon:

"Oletteko hullu? Muka onnettomuus !?"
eli Ritaripo Liisien Törkeät 2011 -Petokset Paljastuvat Israelilaiselta Ambulanssimiesten -videolta,
klikkaa katso blogisivuni http://wp.me/sx1AT-528

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



.

Jos Konstantinus rikos-Poliisiseta on vihainen = viharikos
"Teleoperaattorit saattavat joutua vastuuseen vihapuheista netissä. Asia käy ilmi Turun Sanomien
haltuunsa saamasta muistiosta, jonka ovat laatineet poliisi ja syyttäjä." IS 19.12.2011 08:00

Tämäkin teksi täyttää yllälevan määritteen, ja sehän väkivaltakoneistolle riittää. EU
ihmisoikeusjulistus ei ilmeisesti näille iitoille riitä - vaan sehän sitten nähdään että kuka istuu ja
montako vuotta. Kopioi siis tämä varmuuden vuoksi talteen nyt ja levitä CD:llä torin kulmilla.
Samidzat: Lähestymme näet Tarjan johdolla CCCPsen suuri-pelkurien valtakuntaa...
Jälleensyntyykö Kim IL jong tälle puolelle jessuiitta Stalinin empiriumia?

.

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

Tässä toissa eilen minulle esitettiin kysymys: Mitä merkitsee merkintä: CD R/W. Aikani
pohdittuani totesin kysymyksen olevan tekniikkaa paljon syvempi. CD:hän on kaikille tuttu asia.
Tietenkin se merkitsee: ei radiota. ... R=Read elikkä lukeminen. W=Write elikkä kirjoittaminen. Se
että nämä esiintyvät yhdessä, tarkoittaa tietenkin wanhaa tarinaa italian poliisipartiosta; toinen osaa
vain lukea, toinen poliisi vain kirjoittaa.

Olenkin pohtinut kyseistä ongelmaa: kuinka tunnistaa ennalta kumpi vastaantulevan partion
miehistä osaa lukea? Tärkeä seikka - ajanhukan välttämiseksi mahdollisessa ratsiassa.

Tässä R/W -yhteydessä vastaus ongelmaani valkeni seuraavasti: Kyseessä todellakin on
poliisipartio. On tapahtunut juopuneen laiheliinin pidätys. Tuo kalleellaan oleva juopunut tyyppi eli:
/ -merkki on poliisien R ja W välissä. Juopunut näyttää nojaavan kirjoitustaitoiseen…

Siispä nähdessäsi kyseisen R/W-tilanteen, voit tilastollisella todennäköisyydellä päätellä sen
poliisin johon juopunut nojaa, osaavan aina kirjoittaa, mutta ei lukea. Älä kysyttäessä siis tarjoa
hänelle ajokorttiasi vaan R:lle…

Mitäkö tässä järkeä, oliko asiani tärkeä? Ei merkitystä; E/M ...

Törmäsin vastikään (yksittäisen poliisin ylläpitämään?) sivuun jossa hän on kerännyt eri maiden
kokardeja. Siitä paistaa aiemmin mainitsemani globaali-looshi: kaikki tunnustavat lähettäjiensä
heraldiikkaa. Tärkeimmillä tietenkin osiris, voitonseppele tms paavinkotka, silmä jne. Netistä voit
löytää parempiakin, allaolevasta saa jo käsityksen kuinka ylhäältä osiris-ohjattu tämä looshi onkaan:
aprilia69.webstarts.com/international_police.html





Mikä tuossa (kin) kokoelmassa ihmetytti, oli kotoisien finn-kokardien puute...

Alla netistä muutaman myyntipöydän suomilöydös jonka oikeellisuudesta ei ole takuuta.
Oikialla oleva lienee tosi, ainakin sopii kotoisaan laatikkomaiseen ajatteluun.

Baphomet trinity, Osiris ja Rooman valloittajan seppele, salamurhaleijona
Norjan poliisilooshin tapaan - kas siinä ohjailija tuo kantajansa omistus ja
käskytysoikeudet, johtajuussuhteet, selkeästi esiin. Eikä oikianpuoleinenkaan
laatikkoleikkikään häpiä vatikaanin heraldiikassa.

Poliisilupaus piilovideolta: "Teen Elämästäsi Helvetin!"
Ystävällisen poliisisetän lupaus onnettomuuspaikan kuvaajalle: "Sinua onnisti kun en hakannut
tajua kankaalle" rähjää väkisin kameran poisvääntävä palkkansa maksajan ystävä ja lupaa viedä
laillisesti toimivan kansalaisen kammarille häväistäväksi. Kuvaaja oli tähän jo tottunut, kyseessähän
on nk. maan tapa (paavin mailla, kaikkiallah): yksityishenkilön pahoinpitely ja uhkailu aina kun
todistajat puuttuvat kuuluu paavin looshin menettelytapoihin. Niinpä kuvaajallamme oli mikrofoni ja
toinen kamera piilossa - joka nauhoitti kameransa laittoman anastuksen ja maan tavan mukaiset
viran omais menettelyt...

A police sergeant in Gloucester is filmed telling a photographer "you're lucky I didn't knock you
out" as he seizes his camera and demands pictures are deleted off it. The police officer told him he
would arrest him and ask for him to be remanded in custody if he did not delete photos from his
camera. The local amateur photographer was taking pictures of the crash scene when Sgt Wallace
approached and seized his camera. telegraph.co.uk/news/uknews/10555381/Abusive-policeman-
threatens-to-make-photographers-day-a-living-hell.html 11:37AM GMT 07 Jan 2014

Rikospoliisin rikos: tilastot... Poliisit rutiininomaisesti väärentävät tilastoja - johtajiensa
ohjaamina. Ovat tehneet niin kymmeniä vuosia ... eli aina. Yllättikö tämä vatikaanin ritarien
looshiuutinen? Tekotavat tälle jatkuvalle globaalille rikostelulle ovat moninaiset;  jätetään
kirjaamatta syystä tai syyttä, muutetaan 'rikos' rikkeeksi, - väärennetään  rutiininomaisesti
poliisivaltuuksin. Sir Bernard  Hogan-Howe: "Virallinen Totuus joka meidän [hesariherkkusienten]
täytyy kuulla" - rutiininomaisesti jokapäivä.



Lord Stevens, fmr Scotland Yard commissioner: police regularly fiddle crime figures, and had done
so for decades. The current commissioner, Sir Bernard Hogan-Howe, told that statistics are
routinely fiddled contained a “truth we need to hear”. By David  Barrett, Home Affairs
Correspondent 10:09AM GMT 23 Jan 2014 telegraph.co.uk/news/uknews/crime/10590490/Crime-
figures- at-record-low-amid-claims-of-police-fiddling.html

Halosen putsch jätti jäljelle uskollisen sadistikaartin: parhaimmilaan lapsiansa suojellut perus
suomalainen mv. isäntä vietiin väkivalloin koppiin susi-viharikollisena - ja käsiteltiin kunnes teki
itsemurhan. Yksityiskohtia en tunne, pidän kljuitenkin Päivin clubia tähän murhaan syyllisenä.
Eritoten kun selin on kaikin puolin salattu... Tämäkin aihe on paavinmaassa tiukasti varjeltu TABU:
jos erehdyt keskustelupalstalle kertomaan pöyrityttäviäin viranomais rikostelujen sarjoista, ylhäältä
ilman mitään vastuuta olevasta viha-terrorista - tilis suljetaan ja internet yhteys katkaistaan.

Tässä aiheesta nk. jää vuoren huippu, yksi tuhansista... Metsät on
EUkkulaan kavalletussa  susireservaatissa lapsiltamme anastettu,
annettu paavin petojen valtaan... Aiheesta voisi kirjoittaa metreittäin
kirjoja, tässä vain yksi näyte.



Ukkoparan kadunylitys - viharikos vaiko obamao-
 operaatio 'sodassa' terror -ismiä vastaan ?

NYPD - Polliisit hakkasivat verille 82-vuotiaan vanhuksen - syynä 'hidas kadunylitys'. Höperö
vanha Ukkeli hakattiin pökerryksiin kameroiden edessä, kiikutettiin verissäpäin raudoissa
väkivalloin kammarille kuulusteluihin ja sitten sairaalaan. Sairaalan ritarit tietenkin kieltäytyivät
kertomasta omaisille edes onko otettu sisälle - aivan kuten kammarin kyykytykseen koulutettu looshi.

Asiaa kuulema tutkitaan. Tilaustyössä kunnostautuneille tullee taas Looshi-illassa mitali?

Cops bloody old man — for jaywalking. By Kevin Sheehan. January 19, 2014 | 5:29pm
nypost.com/2014/01/19/cops-beat-elderly-man-after-he-jaywalked/



Onneksi löytyy Hoitoa?
20.07.2011 "Terveydenhuollon työntekijät käyvät viikoittain luvatta potilastietorekistereissä
Suomessa. Ikävä ilmiö on luultua yleisempi, Helsingin Sanomat kertoo." Julkaistu: IS 20.07.2011
06:49 (Rapparirikollinen myy rikollisille tietojasi Kolmesataa euroa/kpl?) ... Jaa-a. Mistähän
tämä kansalaiset maahankyykyttävä veljesyhteys aikoinaan alkoi? Ai niin, sairas sairaanhoito
tarvitsee jatkuvasti uusia potilaita, tämän jatkuvan 'asiakaskunnan palvelun' takaavat ritarit, polliissit
ja pillerit: rappariritarit, K nights of Hospitállier, nyt myös SPRn Daughters of Isábella... käyvät
viikoittain luvatta potilastietorekistereissä Suomessa.

"Hoitajalle sakkoja potilastietojen urkinnasta IS 3.08.2011 09:18; Potilastietoja luvatta tutkinut
sairaanhoitaja on tuomittu 640 euron sakkoihin ...Nainen katsoi luvatta kuuden eri ihmisen
potilastietoja vuoden 2009 aikana yhteensä yli 40 kertaa.  Tapaus tuli ilmi, kun hoitajan esimiehet
alkoivat epäillä naisen toimintaa. Nainen myönsi katsoneensa tietoja, mutta kiisti niiden
levittämisen." Kyseessä lienee nk. yksityisyrittäjä josta tehtiin nk. varoittawa esimerkki.
Suomalishoitajat eivät saa [ilman ritariohjausta] alkaa twiittailemaan paawin väestövähennys-
säteilevistä hiustupsuklönteistä; Näin luvattomasti twiittaa hoitsu - Saman Säteilytaivaan alta
Japanista:

"12.08.2011 Hoitsu twiittailee Sendai Cityn, Miyagi Prefectuurin sairaalasta: “meillä on yhä
enemmän potilaita joilla on selittämätön valkosolujen kato, pahoinvointi, päänsärky. Heille
annetaan diagnoosi ja sen mukainen hoito: se ei näytä auttavan yhtään mitään. Näen näitä tapauksia
sairaalassamme, en voi sanoa että kaikki olisi säteilysairaita, kerron vain mitä näen: kun pesemme
heidän hiuksiaan, ne putoavat päästä klöntteinä. Todella kammottavaa. Tohtori sanoo: “minä
ihmettelen miksi valkosolumäärä on romahtanut”… Tohtori älä turhaan ole levossa; näitä tulee lisää
ja lisää…" Hoitaja epäilee sisäistä säteilytystä sairaalan ruoka-annosten takia; "potilaiden on syötävä
sitä." Kts Fukushima-uutissivu.

.

Kuulin tosa just että telkkarissa oli ollunna ohojelma jossa kerrottiin että Harjamäen
hulluinhuoneen alle on joskus kaivettu 1x2 metrin laatikko jotain säteilevää matskua. Tarkoituksena
vuosikymmeniä sitten kokeilla mitä se vaikuttaa hoitokeinona. Siis malliin iittalan katollispoikain
tekemät 2700 ydinräjätystä ilmakehässä 50-luvulla; kokeiltiin jotta mitä se vaikuttaa orjissa seur
miljoona vuotta.

No jos telkk er siis ohjelmointilaitteessasi kerrotaan jotain tälläistä, juju on siinä että on
tulossa 239 pu-ukoniskua (måra) vyön alle just sillon kun harakkaa katsot: Suomessa on siis 'tuhat
muuta rakennusta' joissa on yhä menossa pahemmat 'kokeet, lisää tehdään koko ajan!' Tyyliin
Tokion Hanedan lentokenttä jonne julkisesti kuvain kera parhaillaan terminaalin alle dumpataan
ydinjätettä jne jne... (kts aiemmat blogisivut) Asiaan kuuluu sisäpiirin tieto Tarinaharjusta johon
Harjamäen asukit siirrettiin: oireet potilailla moninkertaistuivar välittömästi. Mitä ydin kokeita siellä
siis tehdään? Tyhjennettyyn Harjamäkeen on tilalle tietenkin tullut sadan lapsen päiväkoti, asiasta en
tiedä sen tarkempaan...

No niin, maksetut keskusteluforumien 'valvojat', ydin rikollis murhaajat, tarjoatten nyt taas
paawin pillereitä+foliohattu+sieniä+hoitoon?

.



Valvira väärentää asiakirjat:
Valvira väärentää asiakirjansa - maan tavan mukaan. Toimien aivan samoin kuin Varman
eläkeyhtiö:
"Harhauttaakseen VTV:tä, Valviran arkistoista esitettiin erilainen kopiokappale asiakirjasta."
VTV:n pääjohtaja Tuomas Pyöstin mukaan "ero oli havaittavissa silmämääräisesti." IS
19.11.2011 ... onneksi viran puolesta väärentäjät saavat ylennyksen ja sen mukaiset uudet paremmat
'työ' tehtävät. Kansalaisten havainnot sensijaan eivät aiheuta toimenpiteitä...

.

.

Iittalan Pojat Ruumiinhäpäisijöinä
.

Iittain läpiruhjomien lakimuutosten jälkeen laki Suomessa sanoo:

"Kuolleelta ihmiseltä voidaan irrottaa elimiä, kudoksia ja soluja, ja niitä voidaan varastoida toisen
ihmisen sairauden tai vamman hoitoon. (11.5.2007/547).

Tällä pykälällä Balkanin huumekauppasotkuihin, Sello yms massamurhaajat ja
jäsenkauppiaat, balkanilla tapahtuneiden ihmisten kidnappaukset ja varaosakauppa - saavat todella
kukoistaa Kuutsetin laivain lautakasain väleissä bonustilejään kasvattaen.

Homma haisee nk. Taivaaseen Asti!
Kuvottavan ruuminhäpäisylain väsääjille on tehtävä erikseen kuolemanrangaistus lakipykälä.

"Kuolema on todettava siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään. Lääkärit,
jotka toteavat kuoleman, eivät saa osallistua elimien, kudoksien ja solujen siirtotoimintaan.
(11.5.2007/547) ... "



Rapakon toisella puolella iitat ovat vieneet tehokkuuden pitemmälle, NYKissä kiertääkin siellä
täällä jo ensiaputapauksissa kaksi ambulanssia: jo sinne joutuessasi sinun kroppasi määritellään
varaosiksi tahi eloonjäävien joukkoon: jälkimmäinen ambulassi onkin erityisvarusteltu varaosien
preparpointiin kuten sydän tms... Tottahan ylempänä mainittu, läpivalaistu ja taulukoitu ruumiisi on
etukäteen virtuaalisesti viipaloitu tyypitetty, luokiteltu varaosiksi kuten mikä tahansa elukan ruho.
Mikäli avun hetkelläsi osistasi on huutava pula, sinut siirretään suoraan kyselemättä varaosakaaraan
pikaviipalointiin ja huutokaupattavaksi myyntiin. Koko kuvottava prosessi on suoraa seurausta
evoluutio-opista jonka mukaan ruumiisi on arvoton maata saastuttava eläimen ruho.

"Kuolleen ihmisen elimiä, kudoksia ja soluja saadaan irrottaa, jos ei ole tiedossa tai jos ei ole
syytä olettaa, että vainaja eläessään olisi vastustanut toimenpidettä. Jos vainaja on eläessään
kieltänyt elimiensä, kudoksiensa tai solujensa irrottamisen, toimenpidettä ei saa tehdä. Ennen kuin
kuolleen ihmisen elimiä, kudoksia tai soluja irrotetaan, on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä
vainajan oma elinaikainen käsitys elimiensä, kudoksiensa tai solujensa irrottamisesta 8 §:n 1
momentissa säädettyyn tarkoitukseen. Jos vainaja on alaikäinen, eikä hän ikänsä ja kehitystasonsa



vuoksi eläessään ole kyennyt muodostamaan käsitystä elimiensä, kudoksiensa tai solujensa
irrottamisesta, saa elimiä, kudoksia ja soluja irrottaa, jollei hänen huoltajansa vastusta toimenpidettä.
Jos täysi-ikäinen vainaja ei sairauden, mielenterveyden häiriön tai muun syyn vuoksi ole
eläessään voinut muodostaa käsitystä elimien, kudoksien tai solujen  irrottamisesta, saa
toimenpiteen tehdä, jollei hänen lähiomaisensa tai muu läheisensä vastusta sitä." Jos ei halua
antaa solu-, kudos- tai verinäytteitteilleen patentointimahdollisuutta, on hyvä ilmoittaa aina näytteitä
antaessaan kirjallisesti, että otettuja näytteitä ei saa käyttää missään muodossa kaupallisiin
tarkoituksiin, sekä vaatia ilmoituksen kopioon hoitavalta lääkäriltä sekä näytteenottajalta kuittaus.
Lompakossaan voi kuljettaa todistusta, joka kieltää solujen, kudosten ja elinten irrottamisen
kuoleman jälkeen tai niiden hyödyntämisen kaupallisesti. 9 § (24.6.2010/653), Suostumus."
(Ylläoleva kopsattu pääosin iltiksen kommenttipalstalta)

.

Olen muodostanut käsitykseni: EI SAA TEHDÄ. Miten kuvottavia kavalluksia ydinvoideltu jesu
iittalan 'eduskuntamme' parhaillaan puuhasteleekaan?

.

.

New York elisiirtoyhdistys New York Organ Donor Network

Yhdistys painostaa sairaalahenkilöstöä - haloo rappariritarit - elinluovutuksiin vielä elossa
olevilta ihmisiltä. Ilmavoimien veteraanikirgian hoitaja Patrick McMahon, 50, on nostanut tästä - ja
kiintiöistäkin - oikeusjutun (onneksi vain täällä, muu Paawin rapparila saa löhötä ja kerätä satoa
rauhassa). Siihen on valittu neljä esimerkkiä...
- Syyskuussa 2011, 19v kolarissa aivovaurion saanut mies tuotiin Nassau University Medical
Center sairaalaan. Hän hengittänyt eikä ollut aivokuollut - mutta New York Organ Donor Network -
virkailijoiden painostamana lääkärit kirjoittivat että hän oli jo aivokuollut: rapparit saivat paljon
tuoretta varaosaa myyntiin. Mm. palaverissa ollut järjestön Director Michael Goldstein sanoi: "hän
on aivokuollut! Etkö käsitä!"...
- Samassa kuussa Bronxin St. Barnabas Hospital (hassua, lienee katolinen) eräs rouva oli
koomassa - tytärtä painostettiin antamaan lupa elinluovutuksiin. Perustellen mm näin "miten monta
ihmistä saakaan avun, anna nyt lupa..." - tappaa.
- Marraskuussa Staten Island University Hospital otti yliannos huumepotilaan jonka julisti
kuolleeksi. Läsnäollut McMahon protestoi koska hänelle annettiin kokoajan suoneen
halvaannuttavaa myrkkyä' kouristustensa takia...
Elinluovutusrinki onkin hommannut markkinointi alan asiantuntijoita sairaaloihin
painostamaan lääkäreitä ja omaisia - oletko päällekäyvää lajia? Jos niin, hae toki uutta hienoa
työpaikkaa, rapparinpaperit ovat etu. Nypost.com By JAMIE SCHRAM Police Bureau Chief  Last
Updated: 3:03 AM, September 26, 2012

Puukkomiehet Odottavat ✜ Seinäntakana:



Tästäkin voi peilata ritarien rajatonta yhteistyötä Israelia myöten. Eukkulan kilopalkkaiset
puukottajat tosin on pidemmällä, sisukalusi kuuluu jo nyt verenhimoisille templareille eikä siinä oma
tahto, kielto tahi lupa, omaisten anomus vaikuta mitään.

Jos joudut tuonne temp-peliherrain✜ -puotiin pötkölleen, varaosakauppiaansa vie sisältäsi
kaiken - sikäli kun aiemman lentokentän naurunremakka-läpivalaisusi luettelosta poimitut osat
täsmäävät sen aamun tarpeeseen. Kyllä, kyllä he saavat pumpun pysähtymään - ja 'säännöt' tulee
noudatettua ainakin oikeennäköisesti kirjattua. Ja jos kirjaus sattuu ontuun, lakisääteiset kirjaukset
mystisesti katoaa kuin Järvenpään poliisiritarien arkistot*2...

Israelin Terveyshallinto - *1 vrt suomen Glaxo-Smith ritarit eikun hyvinvointipiikkiyhdisty$ - on
päättänyt lisätä varaosien saantia 20%. Niistä on kuulema ritarilapsosilla 'pula'... Epäkohdan
hoitamiseksi alkaa nk. pilot kokeilu sairaaloissa: jos potilaan sydän pysähtyy (kyllä, pysähdykset
takkeella lisääntyvät nyt 22%, mm. lattialle putoamismähellykset tulee huomioida), sisään astuvat
varaosakauppiaat mattoveitsineen viiden minuutin päästä. Käytäntö muotoutunee todennäköisesti
silleen, että jos jostain osasta on ritarihuutava pula, silloin pilot-mattoveitsitiimi onkin jo etukäteen
paikalla.

Munuaisen tms ottaminen onnistuu vielä 2h tunnin kuluttua kuolemasta - mutta
ymmärrettävästi kiire on kova. Voisihan käydä niin että pumppu alkaisikin yllättäin taas toimia eikä
varaosia saataisi. Niinpä pilot-tiimiläisten taitavat kädet nopiasti viipaloivat potilaan sykkivät
sisuskalut myyntipakkauksiin. (ne ? hukkapalat myytäneen netissä tarjousten perusteella pilot.tori.fi).

Israelissa tähän tarvittiin vielä tänään potilaan aiemmin täyttämä kaunis kaavake, nk
luovutuslupa - EUkkulan suomilaisorjilta sitä ei kysytä sillä Halos-Kataisen perustuslain kavalluksen
jälkeen voimassa on Papal Compedium - sehän toteaa että kaikki mitä luulet olevan omaasi, itse
asiassa kuuluukin isälle - munuaisiasi myöten...

Ja miksi yleensä odottaa 'viittä minuuttia' jos hinta on hyvä? Vain viharikollinen vastustaisi
epäkohtien kuntoonsaattamista.

*1 www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia
*2 www.teraasekeskus.com/mainpage.asp



TRAGEDIA

Tragedia kenelle? Tällä avustustyöllähän kymmenet ihmiset saivat tilattuja varaosia... Turisti
meni ravintolaan ja tilasi jotain. Kuinka ollakaan, hänelle hellyydellä ja veljeyden hengessä tarjoiltu
annos sisälsi hänelle kuoleman vaarallisen allergiakohtauksen aiheuttavaa sesamia. No, eipä hätää,
pian turistimme oli sairaalassa ja jo parissa päivässä elintenluovutuskunnossa - johon jopa omaiset
suostuivat. Kaikki hyvin loppu hyvin: heti tiistaina onnelliset paloitellun Lydia Lavoshan osien
uudet omistajat saavat paikkansa kuntoon. Eläköön kaikentietävä ritarillinen köyhäinapu!

Tragedy in Jerusalem as South African Tourist Dies From Tahini - unaware that the local food is
made from sesame she was allergic. ... On Tuesday afternoon transplants will be conducted at
several medical centers around the country ... from Shaarei Tzedek Hospital...
israelnationalnews.com By Oranit Atzar, Ari Yashar, 4/1/2014, 3:45 PM

Tervetuloa - toivottaa punaisten ristien ritarikunta. Saapuessasi leikkaamme yhdessä punaisen
nauhan - yhteisen menestyksemme merkiksi. Tilaa pian lentoliput & operaatio sihteeriltämme.

Muista kuitenkin tilatessasi kuinka kaverilleni kävi NYkissä: mies tarvitsi uudet renkaat ja meni
tilaamaan rangassatsin - tehokkaaksi tunnettuun mafian 'varaosapuotiin'. Varmuuden vuoksi hän jätti
autonsa muutaman korttelin päähän ... puolen tunnin päästä saikin tilaamansa renkaat halvalla. No
sitten eikun raahaamaan renkaita autoon... Autonsa olikin (yllättäin?) ikäänkuin rengasasennusta
varten valmiiksi jo renkaattomana, jonkun nostamana palikoilla, pultit maassa. Hmm. Halvalla sai
(omat renkaat) niin pitihän ne ostaa... ---> tilaajasta voi käden käänteessä tulla tilauksen kohde.

Kyse ei olekaan tästä laitoksesta vaan maailmankattavasta kaikenhuomiovasta orjasysteemistä.



Äitikirkon Etikkaa vai Etiikkaa?

Etikkaa kansoille - 'yli' -opistojen IHS-ohjauksessa.

Mike Markkulan eettinen 'työkaveri' Applen perustaja Jobs: LAT Jobs FBI report: "valmis
vääntelemään totuutta ja väärentämään todellisuutta saavuttaakseen päämääränsä" "willing to
twist the truth and distort reality in order to achieve his goals." By Deborah Netburn February 9,
2012, 11:54 a.m.

Joka ikinen 'telkkarinaama' on näissä yliopistoissa kypsytetty kuuliaiseksi - tai tehty Halmeet.
Jokainen mikrofonin käteensä saanut puhuu pedon äänellä ja vain tarkkaan opetettuja kliseitä.
Clinton, C I A Panetta, Barak ... yhtään ihmistä yhtään missään maailmankolkassa yhtään
missään valtiossa ei✜ hyväksymättä pääse ministeriksi.

Etikkaa: Sydänsiirroissa ollan menossa siihen, että em. 'Adolphin kaasutus'
ambulanssimiehellä on valta päättää  kuoliko potilas jo, otetaanko varaosat hetikäyttöön-

Pandemia: sikahullu sikarokotus jonka puolet Suomen kansasta otti. Ohjelmasa seuraa pian
seuraava 'rokote' - joka onkin pakollinen: v e r i c h i p 666-siru joka laitetaan injektioneulalla ihon
alle on jo miljoonilla ihmisillä 'koeajossa'. Ellet ota, et voi ostaa ja myydä, käteisraha hävitetään
epäkäytännöllisenä. Hätää ei onneksi ole, tämä ennustettiin jo 2000 vuotta sitten Ilmestyskirjassa;
tätä pedon merkkiä ei Jeesuksen seuraaja ota. Ja kaikki jotka valhetta rakastavat ja tekevät, haluavat
pedon sirun ja jakaa sen kohtalon.



Lääketehtaiden Avulla Suomen Pojista
Zombieita

No nythän onkin jo todettu että lähes kaikki julkkikset myös kaikki käyttävät näitä nappeja ja
monet ovat kuolleet niiden sivuvaikutuksiin ennenaikaisesti. Hyvänä puolena voidaan vati kaanin
toimistosta mainita että tutkitusti näillä napeilla rasistien päät pehmenevät niin paljon, että
viharikosmieli talttuu ja sitten ovatkin lääkekuurissaan vaipan ja tuttipullon tarpeessa... Nämä eivät
enää koskaan uhkaa ohjelmointikoneistoa ajattelemalla itsenäisesti. Kukaan ei siis pane enää
Kataisen tekemän perustuslain kavalluksen jälkeenkään vastaan vaikka harja talonen & ritarileijonat
sahtivaarin kera tekisivätkin suomesta '2008-mamumemon' mukaan Suomesta Paawille Maailman
Monikulttuuririsimman Valtion.

"Jyrki Katainenkin livahtanee ilman korvausvastuuta kavalluksesta: Eduskunnan
urheilukerhon puheenjohtajat ja tilintarkastajat ovat pääsemässä kavallusrikoksen
korvausvastuusta ilman selvitystä..." Julkaistu: IS27.9.2012 8:51

Pilleritehtailioille kaikkein parasta on riippuvuus: vieroitusoireet ylittävät kaikki muut tunnetut
myrkyt, sietämättömät pään sisäiset väriloistepaukuttelut saattavat kestää kuukausia. Myrkkytehdas
saa takuutuotteena valtavan asiakaskunnan hautaan asti... Blood pressure drug - Propranolol Pill
'reduces in-built racism' telegraph co.uk/health/healthnews/9129029/Blood-pressure-drug-reduces-
in-built-racism.html

Laulaja Whitney Houston oli ollut jo pitkään ennen yhtäkkistä menehtymistään koukussa
benzodiazepine (“benzos”) mielenhallintalääkkeissä. Niiden ominaisuuksiin kuuluu mm. se, että
hyvinkin vähäinen annoksen nostaminen voi moninkertaistaa alkoholin vaikutukset ja yllättäen
laamaannuttaa keskushermoston - sen mukana hengitys salpautuu. Ruumiitten Nimilistaa: Amy
Winehouse, Brittany Murphy, Michael Jackson, Heath Ledger, Anna Nicole Smith... Pelkästään
Kanadassa näiden lääkkeiden myrkytystapauksia oli 10,237kpl v. 2011. USAssa em.
menetelmin käyttäjämäärä onkin saatu pumpattua pilviin: jo 131.2miljoonaa reseptiä viime
vuonna!

Myrkkyjen eri myyntinimikkeitä käytetään salailuleikeissä, eri markkina-alueilla eri nimet -
ettet voisi seurata ritarien ruumiskasoja ... Näissä em. murhissa käytettiin mm. seuraavia 'lääke'
tehtaiden tuotenimikkeitä: Demerol, Xanax, Ativan, Dormicum (midazolam), Valium (diazepam),
nordiazepam, OxyContin (oxycodone), Vicodin, Benadryl, levamisole, Klonopin(clonazepam),
Topamax, Biaxin, methylprednisolone, Prozac (fluoxetine), carbamazepine, vicoprofen, propranolol,
Vicodin (hydrocodone)  jnejne. Lue w w w healthzone ca/health/newsfeatures/article/1139522--
how-anti-anxiety-meds-are-killing-celebrities

.

AHDH 'lääkkeet' sairastuttavat kanadalaislapsia; The Star.com 26/09/2012

Sydänkohtaus. Oksentelu. Hallusinaatio. Masennus. Itsemurha ... jopa kuusivuoitiailla
koululapsilla pakkosyötetään ADHD lääkkeitä 'ylivilkkauteen'. Lääketehtaat käärivät suurimmat
voitot, jääkö tästäkään potista lääkäreille ja opettajille mitään? Nyt Star tutkii vasta näitä; Adderall



XR, made by Shire. Biphentin, made by Purdue Pharma. Concerta, made by Janssen Inc. Strattera,
made by Eli Lilly Canada.... ADHD drugs suspected of hurting Canadian kids By David Bruser,
Andrew Bailey

Katso uusi raportti 10/2013 Suomen Kansan steriloinnista ym:

www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia

Sairas Säteilytyksesi Paljastui
Chernobyl - ydinkoeräjäytyksessä säteilytettyjä on seurattu yli 30.000 tutkimuksella; nyt niistä
osa on vuotanut julkisuuteen.

Tutkimuksissa säteilytettävät on kartoitettu kotipaikan mukaan: Suomikin on jaettu pieniin
saastealueisiin joissa jokaisen kohteen säteilyarvot on tarkasti mitattu ja arkistoitu. Nämä ovat
kohteen säteilyarvojen mukaan luokiteltuna salaisesti säilötty sairaan "hoidon" arkistoihin - ne
avatuvat vain valituille 'tutkijoille'.

Ydinkoeäjäytyksen seurauksena Etelä Suomi saastui täysin, sen lisäksi erikoisannoksia
'pudoteltiin' haluttuihin kohteisiin eli ennalta valittuihin pisteisiin DUGA3, Nikolaejev, Komsomolsk
-jne biimeillä ohjaten (Vuotanut Chernobyl Raportti puhuu 10-100-400m kokoisista kuumista
saastepisteistä). Katso myös DUGA3/youtube. Nämä osoitteet elikkä kuumat saastepisteet,
saastealueet ja järvet, ovat täysin STUK yms ritariviran omaisten tiedossa ja hallinnassa - sinulle ei
niistä kerrota. Ref. Chernobyl; Consequences of the Catastrophe for People and the Environment by
Alexey V. YABLOKOV, Vassily B. NESTERENKO, Alexey V. NESTERENKO. (Kannattaa
muistaa että Chernobyl kokeen säteilymäärä on vain 1/10 aiemmista kansakuntain säteilytyksistä eli
ilmakehän 2700 ydinkokeesta). Sen mukaan koko pohjoinen pallonpuolisko USA-Japania myöten
saastui Strontiumista yms.

Kun em. tietystä katuosoitteesta kävelee tai kärrätään ritarien sairaaseen hoitolaitokseen
sisälle, asuinpaikan määrittämänä hänestä tulee nk. 'mielenkiintoinen tapaus': häntä
eritysitarkkaillaan arkistoiden säteilyn aiheuttamien vammojen seurauksia, lääkkeillä kokeillaan
vastetta säteilysairauksiinsa ... tavan hoitajat tahi 'tapaus' itse ei itse tiedä olevansa nk. kohde. Jos
'hoidon' kohde puhuu hoitohenkilökunnalle säteilystä, huoneeseen putoaa välitön kuolemanhiljaisuus:
Japanilainen äiti kertoo että Fukushimasta tavallinen tulija käytännössä nauretaan sikäläisistä
sairaaloista pihalle - jos mainitsee epäilevänsä säteilyä... .

EM. Raportin tiedemiesten väittämän mukaan Chernobylin säteilytyksesi seurauksena kuolee
95 miljoonaa ihmistä ensimmäisen 70v aikana. Loput saastuvat geneettisesti... KAIKKI.
Parhaillaan menossa oleva Fukushiman säteilytyksen arvioidaan olevan 100-1000 kertaa pahempi.
Se ei suinkaan ole loppunut vaan jatkuu täyttä päätä yhä 10/2011. Noista lukemista voidaan vetää
arvio että Rooman Klubin, Malthusialaisten yms katollilais linkolahitlerien haave 90%
väestönvähennyksestä on aikataulussaan... kts em linkki yläpuolelta.



Lue  klikkaa blogisivuni www.slideshare.net/syottovasikka/chernobyl-raporttivuoto

Paul Burstow, hoitoalan palveluiden ministeri
Enlannissa Paul Burstow, hoitoalan palveluiden ministeri, on julkisesti tuominnut hiljaisen
skandaalin [hiljainen: koska iittalehdet on vaiennettu]. Hoitolaitoksissa Englannissa (sekä kaikkialla
maailmassa) vanhuksille syötetään antipsykoosikoktaileja jotka pitävät näiden pään sekaisin 24/7.
Nämä pakkosyötettyjen myrkkykoktailit aiheuttavat eri tavoin tuskaa ja kuolemaa - kuten suurin osa
sairaan bisneksen 'lääkkeistä, rokotteista'. Viime vuonna Mr. Burstow asetti päämääräksi pudottaa
180.000 pakkohoidetun pöpien määrän 60.000:een. Näyttää siltä että tätä ei saavuteta: "seuraavana
keinona onkin reseptien kirjoittamisen muuttamiseksi rangaistavaksi, jopa viiden vuoden
vankeustuomio lääkärille joka ei ohjeita noudata" kertoo Paul. Sanailua seuranneena tuntuu nyt siltä
etä pian sattuu yli innokkaalle maan tavan vastustaja-Burstowillemme joku ikävä 'onnettomuus' ... ja
'yllättäin' lakialoite hyllytetään. Paul hyvä: Knights 0f H0spitallier järjestykseen ei saa sohaista, sillä
on paawillinen suojaus. By Tim Ross, Political Correspondent, 10:00PM GMT 01 Jan 2011,
telegraph.co.uk

.

.

Sairaan hoitomme petoksista kirjoittamani - kaikki nettisivuilta deletoitu - artikkelit eivät
mahtuisi tänne. Pillerinpyörittäjäin ja helppoheikkiensä tarina alkoi jo muinaisesta Egyptistä;
tästäkin salaliittolajista Raamattukin useasti varoitti jo tuhansia vuosia sitten. (Mistäkö tunnistat:
Liittojen pyörittäjät haluavat tietenkin puhua teorioista ja liittävät niihin juttuihinsa aina järkesi
vähyyden. ) Paawin oma Adolph-poika pyöritti erästäkin tämän teollisen kuolemantehtailun
kaasufirmaa, sen nimi tavataan jo B0rmannin keskustelupöydästä Saksassa 1945 (B0rmann ohjeistaa
alaisiaan teollisuusmagnaatteja: "pian on tulossa lyhyt tuotantokatkos, kaikki varat on siirrettävä
kolmansiin maihin, Ruotsiin, Argentiinaan jnejne..."). Firman nimi M E R C K löytyy myös huijaus
lääkkeidensä korvausoikeudenkäynnistä: $5mrd (Vi0xx) korvaukset 30.000 omaiselle vuonna 2005.
B0rmannista kertova kirja löytyi joskus täältä www animalfarm .org/mb/mb.shtml

.

.

Koulutuksella vallankahvaan: Aivopiestyt Aivopesijät
.

Suomen koululaitos tänään: 1. Luokan pikkupojille pakkosyötetään psyykelääkkeitä: kun
pillerintarpeessa oleva (satanisti?) opettajatar ei siedä luokkansa poikia, hän sosiaalitoimen
voimalla saa kaikki luokan pojat pakko 'lääkäriin'. Suunntelman mukaan pillerimyyjällä onkin jo



reseptit valmiina: pojille alkaa psyykemuokkaus, nappikauppiaat rikastuvat, joka portaan 'myyjät'
saavat provikkansa...

Koululaitoksen huijausrypäs paljastuu:
Miksi meilläkin pitää olla keskitetyt valtakunnalliset kysymykset koulukkaille? Mietipä tätä:
Salaa kuvatulla videolla kouluhallituksen iitta opettaa veljeskerhon lasten erityisopettajia, jotka
puolestaan paapovat poliitiikan sikojen kermaporsaita - näiden pitää läpäistä kokeet päästäkseen
kermakouluun tuomareiksi, lääkäreiksi, psykologeiksi... jne. Ilman tätä salaseurain työntöä ei koko
hyvävelisysteemi toimisi, rahvaan lapsiakaan ei saataisi takapuoli agendaan kloonattua. Videolla
ohjelmoijien ohjelmoija eli pää-iitta ohjaa: "Montako kysymystä tulee Clintonin harhahypyistä ja
Bushista? (hahaha nauraa yleisö) Ei yhtään. Kun ajatellaan presidenttejä, me ajatellaan
Rooseveltia, Kennedyä, Nixonia, Reagania jne...." Katsopa muuten Noopelisti Rooseveltiä, tätä ei
koulukirjat kerrokaan.

Opettajille annetaan tietyt sanat joita lasten tulee käyttää saadaakseen täydet pisteet jne. Näin
iittalan keskitetty koulutus kirjoittaa historiankirjat uusiksi, koko kansasta saadaan koulutettua
uskollistä äänestykarjaa. Systeemi on tarkkaan suunniteltu, eikä toimi vain yksittäisen valtion tasolla
vaan globaalisti, eikä siis ole yhden yksittäisen koulutoimen päällikön tai osaston oma rahastuskeino.
Suomen vivahde on yksityiskoulujen lähes täydellinen kielto: susireservaatin herkkusienisadon tulee
olla tasalaatuisen savuttavaa trabanttia...
Kts. telegraph .co .uk /education/secondaryeducation/8941589/Exam-boards-WJEC-chief-
examiners-caught-on-film-telling-teachers-what-is-in-next-years-GCSE-history-paper.html

.

Poliisi ratsasi yläkoulun - kymmenet oppilaat huumeringissä Kuopiossa Julkaistu: IS
21.01.2012 07:40 ... No mutta. 'Uutinen' on jo kolmekymmentä vuotta vanha ja koskee kaikkia
rapparisuomen yläkouluja...

.



Sattumaako:

Kuuluiko jo Rìtarì Orwell tähän paawin salaseuraan - jai sai nk. sisäpiirin 'tietoa' romaaniinsa?

Iloinen veljesseurain edu-yksikkö, paawin oman H a b e r d a s h e r -akatemian Linkissä:
"Rìtarìakatemiamme on onnellinen ja voimakas oppiva yhteisö, sen korkeasti koulutetulla
henkilökunnalla on positiivinen lähetysmistapa oppimiseen ja... kts. t h e u n h i v e d m i n d .
com/wordpress/?p=8640

.

.

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

.

.



"Jos Postisi On Jaettu" - Se Arvotaan Tänään
Kuka sen tälläkertaa lukee ensiksi? Kenelle ritariveljekset ohjaavat lahjakorttisi ?

.

22.07.2011 HS: Nolo paljastus postista - 100 kg postia silpuksi päivässä Julkaistu: IS 22.07.2011
08:18 "Itella myöntää, että uusien lajittelukoneiden kanssa on ollut suuria ongelmia." ... eräs
suomityttö-sinisilmä lähetti toiselle lahjakortin. Postissa!.. Tännekö sekin joutui? Tietenkin
esimerkin sinisilmät valittivat varkaista varkaille; Itellaa naurattaa. Poliisi: "tämä on palvelua".
Allekirjoittaneelle posti arpoo joka kuukausi sinun ja muiden suomalisten kesken hienoja kirjeitä.
Minä palautan ne aina keltaisiin postin laatikoihin - silputtavaksi? Älä kuitenkaan ihmettele jos
postiasi ei kuulu: Minä odotan yhä (tänään 07/2014) kesäkuussa 1984 Espoossa postitettua kolmea
virallista kirjettä; tavallinen, pika, pika-sekä-kirjattu. Vaan odotanko? Ehei...

Arvontatulos on aina ennalta hallitsematon - kuin 'luonnollinen taustasäteilytyksesi' - Posti
unelmoikin lukutaitoisten kansalaisten suorasta omaehtoisesta toiminnasta opastesivulla 40...

Postimiehen ullakolta löytyi 13000 jakamatonta kirjettä. RANSKA Oikeus tuomitsi ranskalaisen
postimiehen kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen tämän varastettua noin 13000 kirjettä.
Kirjeet, joista osa oli lähetetty yli 10 vuotta sitten löytyivät postinjakajan ullakolta. IS Julkaistu:
3.3.2015 19:37, päivitetty: 3.3.2015 19:37



Piiloleikkiä: Uusi
kaunis
SATANISTIEN
Postilogo.

Osaatko
heraldiikkaa,
Löydätkö
ylösalaisin olevan
ristin?

Postimiehen ullakolta löytyi 13000 jakamatonta kirjettä. RANSKA Oikeus tuomitsi ranskalaisen
postimiehen kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen tämän varastettua noin 13000 kirjettä.
Kirjeet, joista osa oli lähetetty yli 10 vuotta sitten löytyivät postinjakajan ullakolta. Eläkkeellä ollut
62-vuotias postimies tuomittiin myös 4 000 euron sakkoihin. Julkaistu: 3.3.2015 19:37 ... tuttua
löydöstä myös suomilais-'keräilijöiden' varastoista.



"Käytäntö on kaikille selvä" ... Fazerin suomessa tehty leipäpaketti maksoi Helsingissä 3 euroa, ja
Espanjassa Malagalla 2 euroa. Tietenkin ilmassa leijuttelu Finnairin lentokoneessa pudottaa hintaa:
jospa tekisimme lain että kaikki ruoka pitää ensin lennättää Malagalle, sitten takaisin Suomeen,
saisimme kaiken 3 euron hintaisen ruuan yhdellä eurolla! ... ainakin rappariLaure'nin ritari-opin
mukaan...



.

Home. RapparinMakea RitariHome.
Näyte a.:

"Neljäs henkilö vangittiin Helsingin rakennusalan ja HKR-Rakennuttaja lahjusjutussa: HKR
on kaupungin rakennusviraston asiantuntijaosasto. Se kilpailuttaa ja johtaa Helsingin
rakennushankkeiden suunnittelun ja urakoinnin: projektinjohtajaa epäillään törkeästä lahjusten
ottamisesta ja törkeästä petoksesta. Neljännen epäillään liittyvän Helsingin rakennusalan
lahjusjuttuun." Julkaistu: IS 11.05.2012 12:31, ... Helsingin kaupunkiin liittyvässä lahjusjutussa
on vangittu lisää epäiltyjä. Tutkinnanjohtajan mukaan epäiltyjä on vielä enemmän, mutta
mahdollisina päätekijöinä pidetään näitä viittä vangittua. Poliisin mukaan kyse on ollut
huomattavista summista. Julkaistu: IS 14.05.2012 14:48

Näyte b.:

IL: "Köyhät kyykkyyn - ruokaetukin vietiin
Lauantai 1.2.2014 klo 17.40 Helsingin kaupunki
vie  tukityöllistetyiltä ruokaedun  pois,
päiväkahveja myöten - heti helmikuun alusta
alkaen" Kaupungin ritarittaret säästävät - eivät
toki omista eduistaan vaan orjiensa ravinnosta -

jopa 0.001% eli luokkaa 500.000 euroa. Onneksi edes tämän asian toteutus on reipasta ja nopiaa.
Merkillistä kuinka tämä sama teflonnaama vilkkuu eläkelaitoksen huijaus lehtijutuissa - näemmä se
olikin vahinko sillä uutinen nk. 'päivitettiin'; nyt näkyvissä kasvoton ruokalautanen.... Ritarit
pönkkäävät toisiaan.

Samat Sisaret, eri klubi. Rillipää pelastautui heittämällä sydänystävänsä bussin alle.



Näyte c.:

Tuottoisat VeljesHome-projektit® - Kestotakuu
Mitä enemmän Rooman direktiivejä, sitä enemmän hometaloja. Eläköön kataiskavallettu
perustuslaki ja EUkkulan kerhot.

Seuraava esimerkki toimii toki ihan kotoisasti 'Ranen' avustuksella. Rane tuskin tietää mitä
tekee, kenen palkkaamana Maltan Ristejään jakelee. Kuinka voisikaan kun ei edes em ristiä
jakelutuotteistaan tunnista. Käypä ahkerasti Looshissa uusia töitä saadakseen...

'Jakelu' toimii näin: tulevat homeprojektit jaetaan looshi-illoissa parhaiden toimijoiden kesken.
Tietenkin joutuvat siitä maksamaan: tällä kynnysrahalla palkataan rane, ostetaan tähän suunnitellut
mittatilaustuotteet 'Pohojosen Tulppamuovi' OYj:ltä. Rane hoitaa hommat, pakkaa tulpat taskuunsa,
jakelee ne ohjeistuksen mukaan: Joko suoraan 'raatakaapan' putkihyllyyn tai öisillä asiakastilauksilla.
Asiakastilauksissa Ritarirane tietty saa km-korvaukset... Miten vaan, näillä varmistetaan että kaikki
salaojat ovat salaiseseti tukossa tulva-aikaan, kukaan ei tajua miksi.



Tulppa. Se on 'perille toimitettuna' näkymätön, äärimmäisen liukas, liukuu putkissa pienestäkin
virtauksesta. Kun se kevättulvassa lopsahtaa jatkospalikkaan, se kääntyy ja lukittuu tiukasti ihan
itsestään. Asiakkaan ehkä havaitessa salaojansa tukoksen, rassi mahdollisesti työnnetään, tulppa
väistää kevyesti aueten ... ja tulppa jatkaa ensi keväänä seuraavaan jatkosaumaan... Kiinni tätä lieroa
et saa kuin kameralla. Tulpan nähneen urakoitsijan toteamus: "hyi, ei me salaojaputkia ikinä sisältä
tarkasteta, ne tungetaan ojaan ja maata päälle" ... Siinäpä sen salaisuus: tulppa on lähes täydellinen

häivetuote: normaalisti kukaan ei sitä tahi sen asentajaa, rappari-ranea havaitse...

Tästä pinosta projektien varmistulppaa ei
kukaan löydä. Projekti jää muhimaan tuottaen
aikanaan takuuvarmat tulokset Homeveljesten
kaivinkoneyrityksille.

Tyhmänä kurkistelin putkiin ennen asennusta.
Enkä ymmärtänyt näkemääni ... ts. en nähnyt
juuri mitään: Lähitarkasteltuna tämä tulppa on
onkin täydellinen, paikkakun-nan työllisyys on
taattu, ritarien lusteen (=tihutyö) heittokiima
tyydytetty.

Tuotteen mekaaninen toteutus nerokas, kukaan ei tiedä sen olemassaolosta tai osaa ennustaa sen
tulevia liikkeitä salaojaputkistoissa. Vain Lautakasa-Looshipäällikkö tietää: homeprojekteja
tulee riittämään!



Tulppa ja salaojain sijainti toki kiinnosti veljeksiä suunnattomasti. Heillä onkin ilmeisesti
tarkempi tieto kuin asianomistajalla paremman kuvakulman takia: veljekset, tulkaas taas
'tarkastamaan' paikanpäälle, teille onkin nyt varattuna yllätys.

Rapparein tyypillinen
tunnuksettomain ropelikon-
tarkastus taas käynnissä: näitä tirkistelijöitä piisaa...

HOMETULPPA: Laadun takeena Maltan Risti sekä 33-
kerhon tunnukset



Näyte d.: Samaan kastiin kuuluu rahvaalle myydyt veljesten loppuunajamat autonromut.
Liikkuvat koslat jotka eivät läpäisseet katsastusta - myydään hesarin herkkusienille 'pitkällä'
katsastusleimalla leimattuna. Kerronpa erään esimerkin jonka paperitkin olen nähnyt...

Pitkän leiman pirssi myytiin nopiasti - olihan se juuri katsastettu eli voisi olettaa 'vuoden
autoksi'. Seuraavana aamuna laitettihin pirssi pikahuoltoon että kestäisi tuon vuoden...
Pikahuollossa vaihdelaatikkoon vaihdatettiin öljyt: vanhaa ei juuri ollutkaan, ja uusi
sisäänlaitettu valui suoraan läpi, lattialle. Lähempi tarkastelu osoitti että leima oli 'aito' - mutta
katsastusta ei ollut koskaan tehty... Pirssi olikin hengenvaarallinen kosla jonka akselit
repsottivat, pohja niin mätä ettei tavallinen orja sitä ikinä saisi katsatettua.  Myöhemmin
(tietenkin) paljastui että edellisen katsastuksen reputtaneen pirssin kaikki viat yhä korjaamatta.
Kyseinen tapausta kuulema kävi alan tarkastajakin katsomassa - vahingossa lipsahti: "meillä
on paljon näitä..."

Tietenkin on paljon, onhan systeemi ja Lait veljeksille sorvattu: Jonnekinhan viran
omaisten katsastuskelvottomat romut on myytävä. Kyseinen poliisinpoikamyyjä antoi
ymmärtää kaupan purkuvaatimukseensa että "meillä on kaikki viran omais tuki takana - turha
yrittää pullistella". Kaiken hyvän päälle oli myyjä kuulema jälkikäteen laittanut auton
vakuutuksen seisomaan - myynnin jälkisenä päivänä. Uusi onnekas veljes-uhri olisi
omistajarikollisena saanut pamputuksen pikatiellä - jos olisi sattunt jäämään kiine tästä 'ri-
koslain' rikkomisesta. Rahvaan kiusaajat elivät tietenkin toivossa että poliisi olisi pysäyttänyt ja
hinauttant auton 'pikkurahalla' ja päälle kuskille taksimatka & sakko. Näille veljeksien
'palveluala'n toimijoille ei tietenkään tule mistään mitään seuraamuksia - koska koko systeemi
on suunniteltu tätä varten. Lue Lisää. Jatkuu... (allaoleva kuva ei liity mihinkään)



Rahvasta ryöstövän AY-liikkeen ritarit pitävät väkensä hiljaisina - yllättäen valat vannoneen
kauhusta jäykkänä pokkaavan rappariköörinsä avulla. Kaikki direktiivien suojasta.



Uutisia Ritarikosten Turuilta, Näyte e.: "Turun kaupunginhallitus ei erottaisi
Ilkka Kanervaa valtuustosta.

Turun kaupunginhallitus puoltaa kaupunginjohtaja✜ Aleksi Randellin (kok) esitystä Ilkka
Kanervan (kok) jatkosta valtuustossa. Randellin mukaan Helsingin käräjäoikeuden tuomio ei anna
aihetta Kanervan erottamiselle. Kanerva tuomittiin viime kuussa ehdolliseen vankeusrangaistukseen
törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta sekä pantavaksi viralta julkisista
luottamustehtävistään Julkaistu: IS 15.05.2012 14:40 Tokihan; samaan l00shiin kuuluvan Ilen käytös
on vain nk. yhdessä sovittu pikkupilkku ritarien kavallustilastoissa...

.

.

Ydinsäteilyttäjäsi - CO2 huijarit
Eli verorahoillasi maksetut Ilmatieteen Elätit.

"Erittäin Poikkeuksellinen Tilanne, Taivas repesi" : Silloin lämpimän ilma 'tieteen' CO2 -
huijarit sulkevat sivustonsa 14 tunniksi... eli satelliittikuva sivut pidetään tyhjinä
(2.)...(klikkaa/suurenna). Lähtötilanteessa varsin luonnoton pilvi manipulaatiotilanne
Norjassa, kts. kuva 1.

Toiminta on täysin linjassa sairaan hoitomme ja STUK ritarien Chernobyl Strontium Sr-90
säteilytyksesi salauksessa - sekä nykyisen Fukushiman jatkuvien laskeumien  salauksen kanssa. (Lue
Fukushiman Blogisivu; mm. Yablokov raportti: "koko pohjoinen pallonpuolisko saastui
Strontiumista"). Vuorokautta myöhemminkin kyseiset (2.) sivut pysyvät tyhjinä - satun tietämään
että satelliittikuvat ovat tallessa: kyseessä ei ollut vikatilanne vaan tarkoituksella poisjätetyt kuvat.



Kielletyt Kuvat: Orjilleen lämpimän ilman lökäpöxyritarit tarjotavat verojen vastikkeeksi
taskustaan kai ken. Kansalaisen puhelinilmoitus aamun viivoista sattuu kohdalleen Ilma
'tieteen' kanssa, eikövaikka?

Tutustu kyseiseen luonnottomaan 'luonnonilmiöön' tarkemmin , 250 satelliittikuva-ilmiötä 2v aikana:

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

.

.

Suomalis-Säteilytetty Ei Tiennyt ...

... Kuka Hänet Mass-a-murhasi:
Säteilyannoksesi tänään vain 1000 -kertainen:

Meteo Mittaukset / 30 vrk, päättyen 2011-11-14 , T-GAMMA-A5:
250 µSv/h Itävalta
185 µSv/h Suomi
305 µSv/h Ranska
294 µSv/h Saksa
000.2 µSv/h - NORMAALI



Lähde: eurdepweb .jrc.ec.europa.eu/PublicEurdepMap/NetworkDataTypesSummary.aspx

Tämä Ultramontane eurdepweb Italian järjestö joka säteilytystietoamme pimittää, on iittaritarien
toiminnan malliesimerkki: papal Mass-a-murder

.

Liian Hyvät Johtajat?
Kansa saa sitä mitä tilaa: suomen tunnetuin yleisurheilulaji on autonmittarien km-väärennös:
aja ilman nopeusmittaria, väärennä itse omat kilometrisi. Eräs tarina on ruotsinlautalta: mies ajoi
oman mersunsa lautalle 'ison mersulauman' sekaan... lautalle ajettaessa km. määrä oli 190.000km,
lautalta poistuttaessa enää 90.000km. Kannattava matka; auton arvo nousi ruåtsinmatkalla rajusti.
Hupsista, rintajuipin automyyntiin lienee ollut tilattuna iso sarja vähänajettuja Saksalaismersuja. ...

Auto Bild Suomen tuorein numero paljastaa mittariväärentäjän työtavat. Tasan 140000 kilometrin
poistaminen sujui uudehkosta C-sarjan Mercedeksestä yhdellä puhelinsoitolla ja vain muutamassa
minuutissa. Netissä palveluitaan kauppaavat väärentäjät vastasivat asiakkaaksi tekeytyneen
toimittajan yhteydenottoon ja poistivat pitkälti toistakymmentä tuhatta euroa maksavalla Digiprog-
laitteella reilusti yli puolet Mersun todellisista kilometreistä. Lasku - 100 euroa - maksettiin
käteisellä. IS 21.10.2011 11:24

... Joka tapauksessa kukin syö oman salaattinsa, kokonaan.

.



Kuka Seurannan Tietoja Hyödyntää?
Hyvävelijärjestelmä romahtaa ellei seurantaa ole. Maamme jeesuitBilderbergien käskyttämät
50.000 vapaa muurari viran omaiset iloisesti, täysin sokeana, tekevät mitä käsketään, ymmärtämättä
ketä ja miksi palvelevat. Siitähän kukin verorjalauman kyykyttäjä-upseeri saa paksun lompakon ja
hyvän mielen, eikövaikka? Kaikki tiet, myös bilderberg kerhon iittataustat, johtavat R00maan ja sen
tuhatvuotiseen pyrkimykseen luoda maailmankattava orjaleiri; nyt unelma on pisimmällä -
EUkkulan kautta. Kyseessä ei tietenkään ole salaliitto, onhan pyrkimyksensä julkaistu lukuisissa
julistuksissa.

.

.

.

Jos näistä keskusteltaisiin ilman 100%
sensuuria...
...vaihtuisi koko rapparijohtomme mellakoiden takia. Jokaiselle viran politiiikan -omaisella taskut
vuotavat tätä voiteluöljyä: luvaton/maahanmuuttolions-katujengi-konetuliase-huumekauppa-
shkup0lliihmiskauppa-guzeetinruoholaivat-kommunistinainen-seta

- Jussi Oksanen KRP: "pian katujengit kaduilla väkivaltaisesti konetuliaseiden kanssa. Keskeinen
osa toimintaa on huumekauppa, väkivalta, aseisiin tarttumista ei arkailla. Ruotsin jengit - etninen
tausta. Maahanmuuttajien rekrytoiminen jengeihin helpompaa kuin suomalaisten..." IS 22.02.2011
07:25

- "Ylipäällikkönä on kommunistinainen, toiminut Setassa. Sellainen ei käy puolustusvoimien
komentajaksi", eräs yliluutnantti luennoi Uutispäivä Demarin mukaan. Prikaatin komentaja toteaa,
että "...mielipiteen ilmaisu ei ole hyväksyttävää.... yliluutnantin tapaus tutkitaan." IS 22.02.2011
06:27 ...

- IS 23.02.2011 "Gustav Hägglund jyrähti: "Tämä on rangaistava teko!" ... olen samaa mieltä;
Halonen erotettava.  Eikä vain erotettava vaan saatettava valtakunnaoikeussaliin nk. hilut kintuissa.

.

.

Hyvin Tarjain projektit etenevät: "Poliisin takavarikoima konetuliase. Julkaistu: IS 17.01.2012
08:18. Rikollisjengien uusien jäsenten värvääminen on aiheuttanut huolestuttavan ilmiön."

.

.

.



Rissalan Leko-MURHAT:
...eli kuinka isä insestin iitat räjäyttivät katollisen homppariagendan valtakunnan johtopallille:

.

.

'Sattumalta' anarkisti-Hal0nen jäi 'viime tingassa' pois Rissalan 3.10.1978 maanpuolustuskomission
paluulennolta Kuopiosta Helsinkiin (menolennolla ei ollut vielä raskaana?). Mielummin istui
Ladakyydissä 6h ... poisjäämällä välttäen 'ihmeen kautta' tuon ilmavoimien kuljetuslentolaivueen (ex.
'kekkosen kone'),  D0-10 DC-3 koneen sabotaashiräjäytyksen. Yhteensä 15 henkilöä, eli tarjan koko
DDR h0mmpariagendan vastustaja-remmi upotettiin silppuna hyiseen Juurusveteen.

Vielä vuoden 1972 alussa homoilu oli rikoslain alainen valtakunnan moraalia nakertava rikos ja johti
vankilatuomioon. Yhdellä pieruräjäytys peräaukkosynnytyksellä kunniamurhan kaltaisesta kunniasta
luotiin Suomilais-persidenttien valinnan edellytys. Rikoslain alle jätettiin Tarjan aloitteesta (?) vielä
yksityisautoilu...

Maailman tunnetuin ja varmin lentokone -DC3 räjähti (!) tuhannen päreiksi -  paikallisen
silminnäkijä-legendan mukaan - Haloo!? (Liekö juurusveden rannan tarja&strela pelkkää unta?)
Sattumalta sama Hal0nen teki maanpetoksen allekirjoittaessaan [SALAINEN] vuonna 2008
Capitolinossa, Vatikaanissa Suomen Perustuslain syrjäyttävän EU perustuslain...

.

Jäljet Juurusveden Sylttytehtaalle Polttelevat Vieläkin:

Tuhatsivuinen Onnettomuustutkintapöytäkirja...

[SALAINEN]
...yhä yli 30 vuotta myöhemmin.

.

Tarvinneeko Rissalaista pöytäkirjaa tutkia? Mieti missä lesb0a lesb0ksi kutsunut Halme on
tänään? Halmeessa... Eikä kansalaiset keskustella saa; osa em. juttujen sanoista keskustelupalstalla
johtaa heti automaattisensuuriin, loput tilsii "kommunistinainen maahanmuuttaja" -moderaattori.
Tässä näkyy mitä agendaa hänet on ohjelmoitu vetämään: w w wmaalli
kkoapuri .blogspot.com/2011/07/katolinen-kirkko-feminismi-homoagenda.html ... ensimmäinen
julkisesti h0m0pappi pääsikin toimeensa presidentinkanslian kautta, 'suositusten' vauhdittamana -
suomalaissrk. Malagalle.



DC-3 viimeinen taival? Ilmetty Harja Talonenko wiimeistä wiestiään vilkuttamassa... mutta
ehei, tämä kuva on silkka väärennös - vaikka värit täsmäävätkin.

.



Sen siittä saa ko päätäns aukoo: Musta-Valko-Punaväriä 34 vuotta myöh ...



.

No voe tokkiisa. Kävi ilimi jotta ounhan senkin jäläkee ihan samallaesija räjjäähyksiä tapahtunna
mualimalla - ei toki savommualla. Tarinasta huomaa että DDR:n paukkuritarit olivat ainakin
täsmällisempiä 70-luvulla ; mitään kuvaa tahi todistetta - itkumuistolaatan ropelinpätkää
lukuunottamatta - ei rahvaalle näytetty. Yhä tänäänkin viharikossilmäin mummonmustat rinkulatkin
puuteroidaan kansalta piiloon...

Tämän kunnostetun Etelä-Amerikkalaisen DC-3:n 'moottorivaurio' 2000-luvulla sattui vain
muutama minuutti liian aikaisin. Mikä pahin mähellys, kaikki todisteet moottorien sammumissyystä
jäivät näkyville: "polttoaineletku katkennut!" toteaa tutkijalautakunta eikä edes valehtele. Tässä
esimerkki paawimedian faktoista jotka ovat silkkaa valhetta. Vaan Annapa Sinä Oma arviosi
moottorien sammumissyistä...

Kolombian modernisoiduista DC -kolmosista tämä poistui myös 'juurusvesi' ilmiön takia;
lasti huonosti käyttäytyvine huumep0liiseineen levisi kentälle kesken lähtö-tohinan.
Asentajamme selvästikin tyri: kone ei kerinnyt nousta "Lago di Juurus" -järven päälle...

Vertaapa peräosaa alempana olevaan kuvaan; samalla tavalla repeytyi DO-10...
.

Tarja 'terminaattori' tietenkin käytti kuljetuslentolaivuetta matkallaan menestykseensä.
Hauskaa nyanssi että tälläkin 'sotayksiköllä' on sotiaan sytyttelevän ryöstäjäklaanin ritarimerkki.



Suomen Ilmavoimien Kuljetuslentolaivueen kuljLLV tunnus... missäs näinkään tämän
merkin...

...viimeeksi? Aivan niin, Maĺtan-risti, sehän killuu assasin specialistin elikkäs kaikkia ristejämme
mani-puloivan EUpaawin harteilla, klikkaa ja katso. Kaiken maĺtanatsisymboliikan päällä hyrrää
paawillinen osiriksen tähtipyörä. Mikä yhteensattumain sattuman kasa! Eikä tietenkään tässä
mikään liity mihinkään...

Ja jos heraldiikkaa yhtään ymmärtää, voi em. linkkikuvan kautta vetää niin Satakunnan
tykìstörykmentinkin - kuten kaikki muutkin Suo-armeijan väestövähennys operaattorien johdot
suoraan vatìkaanin alaisuuteen. Mitä vikaa johdossamme siis on? Liekö roomilainen oikosulku?



Paawin harteilla seisoo myös Porin Tykistön tunnus eli 'Maĺtan' Karhu - käskyä odottaen.
'Sadan' muun sotilasyksikkö kokardimme rinnalla.

.

T a r j a n  'T u n n u s t u s' :

Krokotiilinkyyneleiden vuodatusta hesarin herkkusienille - vinkkeliksi räjäytetyn ropelin
varjosta... Kaikki DC-3 muistojen linkit 'ritarimystisesti' jo aikaa sitten kadonneet
ohjelmastasi eli netistä. Vain tutkintapöytäkirja odottaa avaajaansa...



Maĺtan Ristit ja KuljLLV DC-3:n ritariTarjan Salattu Tutkintapöytäkirja

Halonen pelastui omien sanojensa mukaan täpärästi tältä
lennolta.
"Sää onnettomuushetkellä; tuuli 200 astetta /8 kts, puuskat 13 KT, pilvet 3/8 240 m, 8/8 330 m,
näkyvyys 10 km, heikkoa vesisadetta. Onnettomuushetkellä oli täysin pimeää. Onnettomuuden syy:
Tutkijalautakunnan mukaan perussyy oli moottorihäiriö. Myötävaikuttaviksi syiksi nimetään
ilmannopeuden aleneminen alkunousun ja kaarron aikana moottorihäiriön seurauksena ja ohjaajan
huomion siirtyminen ohjaamisesta moottorihäiriön aiheuttamiin toimenpiteisiin. Nämä tekijät
johtivat koneen ohjattavuuden menettämiseen toteavat tutkijat. Lisäksi mainitaan vaikeat olosuhteet.
Pimeys ja alhainen lentokorkeus olisivat edellyttäneet keskittynyttä mittarilentoa, jota puuskaisuus
vaikeutti. Turman tutkinta perustui silminnäkijähavaintoihin ja turmakoneen moottorien
tutkimukseen. DC-3:n ohjauslaitteista ei löytynyt vikoja."



Tässä olikin kaikki nk. tieto asiasta.

Mysteerinä pimeässä piiloteltu tarina ontuu ainakin seuraavissa kohdissa:
- Täysin pimeässä vesisateessa tehtyjä silminnäkijähavaintoja - uskomaton saavutus ja vielä useita!
Keitä nämä havainnoitsijat olivat - ja missä [salainen].
- Koneen pirstaleet (!) nostettiin valtavan poliisimeren suojaamana, silminnäkijöitä ei sallittu, kaikki
kuvat salattiin...
- "Pimeys" ... kellonajankin (!) salaaminen asettaaa tämänkin väitteen oudoksi, kaikki valheet eivät
voi olla samanaikaisesti totta.
- "Lisäksi mainitaan vaikeat olosuhteet." LOL! Vaikea = Näkyvyys 10km, pikkutuuli...
- Pirstaleina (?), vaikka 100km/h tunnissa veteen syöksynyt DC3 runko säilyy aina lähes ehjänä.
Missä ne nyt ovat?!
- "Turmakoneen ohjaaja kaarsi liian jyrkästi"... täysin tuulesta temmattu väite, mitään näyttöä tästä
ei ole edes viitsitty antaa.
- 'Urho Kekkosen' nimikkokone on huollettu parhaimmilla menetelmillä, materiaaleilla,
mekaanikoilla... kaikki kuluvat osat vaihdettu. Näitä koneita on vieläkin laajalti käytössä.
- Tuhansien lentotuntien koulimat lentäjä-ässät eivät virheitä tahi temppuja tee 'perusmopolla':
yhden moottorin menetys ei heille ole edes haaste, huomion kiinnitys epäolennaisiin joutavaa
lentäjän panettelua. Ilmannopeusko aleni? Tottavie pyssääksen se tekee aina kun alas mätkähtää.
Veteen laskeutuminenkin nk. helppo nakki DC3:lla; vrt Flight 1549, Delta Air Lines Airbus A319
N.Y. pakkolasku Hudson jokeen sammunein moottorein 15/01/2009. Täydet 20x suuremmat tankit
eikä mitään tulipaloa, kaikki pelastuivat.
- "Polttoainen syttyi veteensyöksyssä palamaan." Outo väite, lienee nk. ainutlaatuinen tappaas?
Clintonin avustajakin kuoli 'koiran syötyä pään', siitä sentään löytyy tutkintapöytäkirja (koira oli 3kg
painoinen 'fifi')

Kuvassa nk. 'sotasalaisuus' viharikos, koko maan sotaanjohtojärjestelmä on nyt paljastunut.
Oik ylh. nk. Musta-Valko-Punaväriä...



Heh. Yllättäin 'tietoa' alkaa lisääntyä. Tässä uusin nettilöydökseni, tokihan muitakin on, kaikkee
tuubaa en viitsi kuitenkaan naurettavaksi tähän levittää. Ensimmäinen havaitsemani (11/2014)
kuva julkisuudessa :

Jos loput kuvat julkaistaisiin alettaisiin etsiä panostajia - ja heidän käskyttäjiään. Eikövaikka? Siksi
tutkintapöytäkirja on -SALAINEN- aina tadjan kuolemaan saakka... Vertaa toiseen räjäytykseen yllä.

..."tiedottaminen kokonaan Karjalan   ritarilennoston käsissä"

= tutkintapöytäkirja satanistivatikaanin hakaristein salattuna 36 vuotta myöhemmin. Kaikki
jäljet kaikesta tuhottu osiriksen tarkasti...

"Palontorjunta-Iehti on pyytänyt selostusta palokuntien osuudesta Rissalan lento-
onnettomuuden pelastus- ja etsintätyössä. Asiasta kirjoittaminen ei kuitenkaan tuntunut
itsestään selvältä. Onhan tutkijalautakunnan työ tätä kirjoitettaessa vieläkin kesken. ja
pelastus- ja etsintätyöstä tiedottaminen on ollut - kuten luonnollista on - kokonaan
Karjalan lennoston käsissä. Kun ei kuitenkaan yhdessäkään virallisessa tiedotteessa
ole ollut mainintaa palokuntien osuudesta. on varmaan kohtuullista. että palo- ja
pelastusväelle asiasta jotakin kerrotaan. Olivathan palokunnat aivan ensimmäisinä
mukana ja esimerkiksi sammakkomiestoiminta käynnistettiin Kuopion palokunnan
toimesta. ja sitä jatkettiin vielä onnettomuusyön jälkeenkin hyvällä menestyksellä
palokunnan miehillä" Palontorjunta no 9 1978,
www.pelastustieto.fi/site/images/stories/pdf/historia2/arkistojuttu_rissala_1978.pdf



No 'jotakin' satua saivat palomiehet kuulla - rahvas ei sitäkään: "olisi varmaan kohtuullista
asiasta jotakin kerrotaan". Olisi varmaan Tadjankin mielestä kohtuullista että virallinen etsintä
koneen osien sijainnista käynnistettäisiin ja runko tutkittaisiin räjähdysainejäämistä: olisihan rahvaan
hyvä jo muinaismuistolain nojalla tietää mikä räjähdysainetyyppi oli homppilan käyntiinlaukaisussa
kyseessä? Ja ihan kiva olisi nostetun keulaosan kuvatkin nähdä ja ihmetellä poliittismoottorin
pörinää tästä räjjäätyksestä eteenpäin...

Tadjan poliittisen elämän alussa - siis heti DDR:n putinin kera tehtyjen opiskelujen jälkeen -
suomen selkäranka sai kuolettavan homppiviruksen. Muiden mukana suomen ytimestä menetettiin
moraalin rankana ollut SKL:n kansanedustaja Olavi Majlander - HomppiTarjan vakavin
vastustaja, toimitusjohtaja Olli Varho, Oy I nternational B usiness M achines Ab (I B M) ... eli
kaikkien suomen ministeriöitten tietokantojen, tiedonhallintaa suvereenisti 666-kourassaan pitävä
yritys, sen pääpuuhapete joka varmasti tiesi liikaa. ... Muiden mukana myös tilastokeskuksen
ylijohtaja Aaro Kenttä, Vientitakuulaitoksen johtaja Pekka Lahdensuu, oikeusministeriön
lainsäädäntöjohtaja Kari Sinisalo. "Mikä onni, kaikki isän edistykselle hankalat henkilöt kerralla!"
Tuosta IBämmästä ja kortistoinnistasi lisää: www.slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat

Tässä Colombiassa pikatyöstetyn DC-3 Avomallin perä, vierellä
kuviteltu kuva siivous-operaatiosta:

Vaan eihän tämäkään valhekuva suomea koske.



SA-kuva.fi arkisto tuntee myös 1940-luvun DC-3:sen suomilaisten hakaristein, tässä eräs...

SA-Kuvateksti: "Kuljetuskone DC ""Hanssin-Jukka"" Derevjannojen kentällä 1941.09.29"

Savon Sanomat sunnuntaina 8 Lokakuuta 1978:

"...Koneen sivuperäsin ja vakaajat olivat käytännöllisesti katsoen ehjää, samoin
lentovalot. Vasemman puoleinen takasiipi oli hieman lommoutunut ja taipunut ylös.
Noin viisi metriä konee peräsosasta oli miltein ehjää. Ja esimerkiksi koneen
taaimmaisena olevan tavaratilan ovi oli pysynyt kiinni.
Kolmen metrin matkalla näkyvät repeytymät olivat kuitenkin selvänä todisteena siitä
miten rajusti etuosa oli räjähdyksessä irtaantunut pienemmiksi kappaleiksi..."

Aamun aurinkoinen menolento Kuopijoon:
¿ɐuɐɐʞsɐɹ oɾ oʞıɐʌ sıɹʎʎʞ ɐɾpɐʇ oɥʞuo



Savon Sanomathan tunnetusti kirjoittaa mitä (ritari)sylki suuhun tuo joten tämä on tietenkin
pelkkää kuvitelmaa ...

No nyttemmin on jo kellonaikakin vuotanut rahvaalle. Mitä tästä kaikesta oikein tuleekaan! Ja
milloinhan ne tekeevät räjähdysainetestit etuosan näytteistä? Kauheeta mitä viharikostelua...



Jaa että miksikö mitäkin tapahtuu (liekö hompit väkivaltaisia?)

SETAN ENSIMMÄINEN JULKINEN SEMINAARI 29.9.1974:

Näin mentiin, kiitos tarjalle: SETATatit olivat tulleet kaapista - vuoteen 1971 asti julkihomot
olikin pistetty yhteiskunnalle vaarallisina vankilaan. Muutama ote:

- Tarja Halonen, myöh SETA pj., "...selvittäisin että olen SAK:n oikeudellisen
osaston juristi ja sosiaalivaliokunnan jäsen"...
- Kesken papin roomahomppila -esityksen ... Ed. Majlander (Kristillinen liitto)
(välihuuto): "Se on väärä kirkon kanta!
- Olavi Majlander (Krist) "Kun Raamattu ilmoittaa selvästi, että huoruus eli
aviorikos sekä haureus eli naimattomien sukupuolisuhteet ja homoseksualismi ovat
syntiä, niin todella näin on!
- Yleisöstä alkaa huutaa "Minä olen uskovainen, kolmekymmentä vuotta tehnyt
vapaaehtoista katulähetystyötä ja minulla työntekijänä on aika laaja henkilökohtainen
tuntemus. Minä sanoisin, että alkoholisteja on 10 kertaa helpompi käsitellä ja he
tuottavat työssään valtavasti vähemmän vaivaa kuin jos esimerkiksi joukossa on yksi
homo joka käyttää kaikkia tilaisuuksia hyväkseen vietelläkseen sieltä ihmisiä ja hän on
erittäin väkivaltainen...
www.finnqueer.net/pdf/Seta_paneeli_1974.pdf

Edellä me näimme jo kuinka räjähtävän väkivaltainen...

..."ja hän on erittäin väkivaltainen"...

The telegraph antaa ajankohtaisen esimerkin tästä murhanhimosta kirjoittaessaan 12/2014
miehestä nimeltä Dewani - joka nai rikkaan naisen murhauttaakseen hänet jo ennen hääyötä Etelä-
Afrikassa. Oikeuteen joutuissaan aloitti 'tunnustuksella' olevansa homo ja käyttävänsä
miesprostituoituja... siinä samassa rikosasian käsittely muuttui jesuuttain peräpuolen farssiksi,
rooman Magna carta -anarkiaksi: Mies eleleekin nyt 'tämän totuuden tien' tunnustuksen ansiosta
koskemattomana, yläpuolella rikoslakien, vapaana, rikkaana ... Merkillistä että en suvaitse tätä
tieteen huippusaavutusta, jätereiän ronkkimista ihmissivistyksen huipuksi - enkä siten edes vaivaudu
tätä setasaastaa tonkimaan. Tehkööt asiat taitava haloska lisäselvitykset... tässä linkkiä:
telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/11281099/Shrien-Dewani-could-
be-sued-over-wife-Annis-murder.html

Kun nyt koko yhteiskunta on rappeutunut tarjasodomian tasolle, liekö sitten ihme että
peräpäähallitus alkaa laatia lakeja noudattamaan Papal Compediumiaan - liikenteen [suomineidon
elämäneliksiiri] vaikeuttamiseksi siten että polkupyörällä ajo tulee henkilöauoja nopeammaksi:

Jesuiittaimme Selon teko 12/2014: "Henkilöautoista aiotaan ylipäätään siirtyä
kestävämpiin kulkumuotoihin  ja esimerkiksi ”pyöräily ja kävely on tehtävä liikenteen
ja maankäytön suunnittelulla nopeammaksi kuin autoilu ... Avuksi tulevat rajoitusten ja
maksujen ohella yhteisomistuksen ja ... Rajut muutokset ovat tarpeen,
sillä ”henkilöliikenteessä säännöllisesti autoilevat ovat tällä hetkellä tyytyväisiä ...”.
IS 10.12.2014 13:05 (1. 'raju' muutos oli jo auttamisen sakottaminen - tänään on jo
naapurin auton hinaaminen kiellettyä by aivopesukone IL... mutta ei lain kieltämä)



Toisin sanoen nämä yhteiskuntaa nyt hallitsevat väkivaltaiset✜ syöpäläiset tahtovat että
palkkansa maksajat tulevat tyytymättömiksi, köyhiksi jalkamiehiksi - ja anarkiansa 'perusteena' on
tuo 100% valhe, Rooman aivopesukoneen valheillaan jäykistämä maapallo-kuumeneee -satu.

Ei voi kuin ihmetellä sitä kieroilua millä nämä sairaat yksilöt ovat päässeet hyvinvointiamme
tuhoamaan: enhän minäkään auto tarvitse jos näiden rosvojen taskusta maksatetaan perheelleni
kaksi taksia 'Putkinotkosta Hankoon' aina sitä tarvitessamme. Hauska on nähdä kuinka tämän uuden
tulossa suunnitellun jesuiittayhteiskunnan kerjäläislaumat liikkuvat kun eivät kykene pyöräilemään.

Jo edesmenneen alberto Riveran
lausunnon mukaan, kaikki Vatikaanin
ritarijesuiitat ovat homoja. Ja missä nämät
sitten henkevyytensä huippua harjoittavat?
Veljeksillä on merkkinsä, heraldiikka jonka
tässä dokumentissa olen teille esiintuonut:
tiedät kun näet aurinkoisen hymynsä
merkkiensä alta:

Tässä Hänen Majesteettinsa Pääministerin
ovi jouluvalaistuksessa. Kuin kirkkomme
seinästä vastikään reväisty ... Lontoo:
kts wikimedia.

Loyola University Chicago. Yksi sadoista...
oppilaita tämän auringon alla opiskelee yli
220.000 pelkästään USAssa... mm. kaikki
silmäätekevät siniveriset. Tutustu linkkiin.



Jesuiittain vuosisatainen juoni:

"Mikään ei ole muuttunut niin paljon kuin homo&lesbo oikeudet USA:ssa vuodesta 1967".

Kun agenda on Roomasta, globaali, se menee kultaharkkojen voimalla läpi kaikesta. YLEn
aivopesukoneiden jatkuvalla agendain CNN-jauhamisilla. Kuinka ollakaan Kanadassa on
pääministerinä taas Trudeau: Paavin jesuiittain luoma DDR koulutti 'kaikki maapallosen presidentit'
tähän agendaansa. Ai mitenkö ne Tarjan opiskelukaverit (hmm. put put in) presidentinpalatseihinsa
pääsivätkään...



Eihän tuo tietenkään ensimmäinen LEKO operaatio ollut - eikä ole viimeinen. Veljesten valta
pysyy vain etukäteen eliminoimalla pahaa aavistamattomat, vilpittömät. Jotka eivät edes vielä ole
vastustajia ... niitä sinisilmiä joiden luurankoja kaivettiin Kataisen sukutilan porstuan alta.

IS kirjoittaa: 25.06.1972 "Kuusi
tunnettua tunnettua Lapin
miestä kuoli". Koneena
Beechcraft V35, 4 istumapaikkaa:
kaksi siis kattotelineellä? No
ilmankos putosi. Mutta.
Ihmejakumma. Matti Morottaja
pelastui. "Hänen oli tarkoitus
lähteä muiden saamelais-
vaikuttajien kanssa Norjaan
kokoukseen. Morottaja perui viime
hetkellä matkansa. Hän luotti
terveeseen järkeensä" - Tarja✜
Halosen tavoin 3.10.1978.
'Vaikuttajista' jäi Lenin✜-ihmeen
kautta vain yksi isän valittu ase
vaikuttamaan. Lapin-krimi-kriisiä
ei koskaan syntynyt. Eläköön
apartheid: kyse ei olekaan
vapaamuurareista vaan niitä
ohjaavista Rooman salamurha-
jesuiitoista.

Kuva operatiivisesta sinisiivestä:
DDR-Tarjan homppi-
menestykseen vieneen Karjalan
Lennoston kellarisalin juhlavitriini
2000-luvulla, tietenkin
kuninkaansa kruunussa myös risti
Konstantinukselle. Joka käytännön
toteutuksissa sama kuin drug-
cartel-Templareilla, ystävällisem-
min breiviik-luokan Temppeli-
herroilla.

Finnish Air-Force 'sanctuary' today.



Olenkin aina ihmetellyt erästä perustavaa laatua olevaa erilaisuutta eri kansain sotajoukkojen
välillä. Siinä missä Saksan, Venäjän, Pohj Korean yms osastot halvaantuvat [kun upseerit ammuttiin
ensin], siinä suomilainen osasto alkaa vasta oikiasti toimia. Jos/kun vihulainen ampuu ensin
suomilaisen joukko-osaston upseeriiitat,  sotamiehet taistelevat entistä paremmin  ilman
harhaanjohtajiaan ja sotkevat täysin paawien juonimat ryöstöretket. Eivätkä välitä ritari rib'n'troppie
Stalinin keskinäisistä salasopimuksista saatikka osastojensa petollisista tunnuksista.

.

Kuvassa Saksan jesuiittapäällikkö Adolph tutkimassa vasta uuniin leivotun 'asiakkaan' kodista
napattua Rooman holveihin matkalla olevaa lahjaa Herman Göringin kera: ao. artikkelin mukaan
tämä jesuiittaporukka keräsi 126.000 junavaunulastillista taideaarteita - jotka retken jälkeen
katosivat...



Tarja s u r e e  ystäväänsä - Kim Il Jong

- mass-a-murhajumala kuoli
Vuonna -1972 Tadjan vasta opetellessa punamiehitetyssä DDR:ssä upseeri pjuuttinin kera
myyräntyötään, Kimin isän Pohjois Korea oli jo mukana iittain lentokone-murhabisnetissä.
Toukokuun 30 päivänä -72 Japanin Punainen (Tarjanpunainen) Armeijakunta teki salamurhaiskun
(muistathan ketkä ovat salamurhaajia) Israelin Lod'in lentokentällä. He tulivat asekasseineen EU:sta
(tietenkin, EU), avasivat kassinsa, konetuliasein ja kranaatein tappoivat lennolla olleet lomalaiset
läjään kassiterminaaliin: Isä terrorin saalis, 26kuollutta ja 80 invalidia. Shurat HaDin nosti
oikeusjutun 17 uhrin - Puerto Rico Kristittyjen 'pyhiinvaeltajien' puolesta. Oikeudessa HaDin todisti
kuinka Pohjois Korea oli tämän murhatyön takana ja johti Isän Japanin Punainen Armeijakunta-
alajärjestöä. Oikeus tuomitsi Tarjan ystävät $378milj korvauksiin... (P.S. Huomaa ero alempana
kuvatun EU-paawin-breiviikin ja Puerto Ricon 'kristittyjen' välillä, SEKÄ yhtenevyydet iittain Isä-
terrorin suunnitttelemalla toiminnalla silloin siellä ja nyt Norjassa).

Sen lisäksi, nyyhkis, Pohjois Korea on/oli rakentelemassa hizbollahille tunnelijärjestelmiä
rakettien ampumista varten Israelin lastenkoteihin. (Tässä suomi-kaksipääkotkain erityinen
lempikohde, mm. Tuomio-jan jne iitat lahjoittelevat verorahojasi tähän 'bisnekseen'). Edellisessä
Libanonin sodassa käytiinkin vieläkin iloisempaa Tadjan nyt itkemää tuholeikkiä ... silloin Israelin
päämääränä oli lopettaa venäläisohjuksilla tehdyt yllätys-salamurhat .

Pohjois Korea onkin suoraan yhteenliittynyt Palestiinan eli iittaterrorin kanssa sekä Iranin jne
globaalin kaksipääkotkain kanssa.

Tarja Halonen: "Kyllä Kim Jong-iliäkin joku jää kaipaamaan " IS 19.12 16:13 ... North Korea
Was and Is Connected to Terror Against Israel Attorney Nitzana Darshan-Leitner of Shurat HaDin
reminds: North Korea, seeking to destroy the West, supports terror in the Middle East. By Elad
Benari & Yoni Kempinski First Publish: 12/20/2011, 3:13 AM israelnationalnews
com/News/News.aspx/150888
Nitzana Darshan-Leitner -haastattelu, youtube.com/watch?v=k8wfr5Xe6Fc

Tarja hei ... kuules. Yksi kysymys: Kun sinä aikanaan joudut 'Kimin seuraan', Kuka Jää
Kaipaamaan Murhia?

Nämät asiat oikein ymmärrettynä on selvää että kunniaritariemme ylipäällikköTarja jakelee
höynäytetyn suomiorjain suurmitaleita kaikille mahdollisille jesuiitta-massamurhaajilleen mualiman
ympäri.



Tadjaritarimme itku-ystäviin kuuluvat nämäkin salamurhaajaseuran=jesuital loistotähdet.

Presidentti Tarja Halonen antoi Suomen korkeimpia kunniamerkkejä tyranneille: Bashar al-
Assadille ja Nursultan Nazabajeville on myönnetty Suomen korkea-arvoisin kunniamerkki.
(2017) Julkaistu: 17.1. 5:20

Suomen korkea-arvoisin kunniamerkki on

Vatikaanin
Jesuiitta - Merkki

...maailman massamurhaajille 'merkkejämme' jakelevat kaikki jesuiittapäällikkömme - (kuten Tarja)!
Tässähän ei mitään uutta ole eikä henkilökohtaista: Kekkoslovakian orjia ovat kaikki johtajat

huijanneet aina ja jatkuvasti - alkaen roomalaisten jesuiittain siniristilipusta 1917.



"Isän maan puolesta" ... harva tajuaa että se merkitsee isänmaasi ryöstöstä myönnettyä Vatikaanin
rapparilooshien ritarillista kunnianosoitusta.



TÄSTÄ ALKOI DDR-STASI-ORWELLin
painajainen suomessa.

Oikeamieliset protestantit mass a murhattiin pois poikkeen, kommunistinen jalkainväli nostettiin
valtaan:

viimeinen vaihe oli Perustuslain ja Itsenäisyyden kavallus. Tokihan samain huppupäiden
operaatio vei europaan muidenkin maiden itsenäisyyden.

Myrkytetty näyttämö on halvaantunut odottamaan uutta maailmanjärjestystä - jonka Katainen
julkisesti ilmoitti eduskunnalle 12/2010 alkavan vuonna 2013.

Consiilin(järven) Katollisten joulujuhla eli kuusi kuusi kuusi -Kбkkббs

Kaikki tunnustavia jesuiittoja. Tarkista esim m a a l l i k k o a p u r i . b l o g s p o t com

.

.

.

.

.



Kansalaiskeräys Yliluutnantille!
"Kymenlaakson käräjäoikeus on antanut tuomion -piip- -piip- arvostelleelle yliluutnantille. -Piip-
soimannut yliluutnantti sai käräjillä sakot tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta. Hän moitti -piip- -
piip- ex-puheenjohtajuudesta. 43-vuotias yliluutnantti joutuu maksamaan 20 päiväsakkoa eli 640
euroa." IS 16.08.2011 14:12

(Tee sinäkin jo jotain; aloitapa SINÄ TÄMÄ Ylilutin Tukikampanja, laitan sitten tähän näkyviin
avaamasi alas-kommunistinaiset-vihatilinumeron. Keräyksen tuotto tulee käyttää Isänmaallisten (lue:
viha) Yliluutnanttien hyväksi)

.

Psst. Yllättäin asia ritarillisesti vaiettiin nk. kuoliaaksi.

.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Isä Konstatinuksen Kerho Voi Tänään SS-Paksusti 27.07.2011:
"Presidenttiehdokas Sauli Niinistö kuuluu nyt tähän ritarikuntaan, jonka Suomen-osaston
perustaja työskenteli natsi-Saksan propagandavirassa. Asiasta kertoo US/27.07.2011 verkkosivullaan:
Niinistö kiistää tienneensä ritarikunnan natsimenneisyydestä hyväksyessään kutsun;

"minut kutsui Raimo Ilaskivi, jonka hyvin tunnen ja minä luotan hänen arvioonsa"... Niinistö sanoi
Avun haastattelussa". ...

1. Ei en minä tiennyt.
2. Raimo, se on mua fixumpi ja syypää.
3. En kadu mitään.



Tsaarin palli Porvoossa 1800L. Jo Tsaarikin kuului r00man  Kaksipäisiin...

Presidenttiehdokas liittynyt Konstantinus Suuren ritarikuntaan (Apu-lehti 7.7. Teppo
Kuittinen) Kolmipäiväinen tapahtuma – Porvoon Kirkko. Osallistujina Poliittinen Poliisijohto,
Kirkon johto… Ritareiden tulee käyttää tunnussolmiota ritarikunnan tilaisuuksissa. Niinistö oli myös
puhumassa Haikon kartanossa maailmanpolitiikasta kolmipäiväisen vihkimistapahtuman aikana;
sielläkin osalla ritareista oli klubitakki, johon oli kirjailtu isolla ritarikunnan kultainen logo,
kaksipäinen kotka.

Papinkaapuun pukeutuneilla ritareilla taasen oli kaulariipus/ritarikunnan logo, kaksipäinen
kotka. … Suomen osaston perustaja  (lat. 0rdo Sancti C0nstantini Magni), sai kutsun nazi Yrjö von
Grönhagenin ystävältä Paawin oma L0y0lan murhaaja & Hitlerin mass-a-murhaaja pyöveli
Himmleriltä. Konstantinus, R00man keisari ja ensimmäinen Paawi, kristittyjen areenateurastaja,
mass-a-murhaaja. Paikalla Niinistö yms, Jukka Paarma ja ortodoksien arkkipiispa Leo …

Katso blogisivuni Porttokirkon Ritarit sekä Poliisttisen suojelun saanut shkupolli - youtube videolta
kaksipääkotka ... kaksipääkotka liittyy Israelin historiaan oleellisesti, tässä selvitys blogisivu siitä
näkökulmasta: Voi Sinua Betsaida!



"TutkimusRitari Konstan Tuhkimotarina"

Uusi Suomi: "Ritarikunnan Suomen-osaston perusti Yrjö von Grönhagen, joka työskenteli
1930-luvulla Saksan SS-organisaation tutkimuslaitoksessa".

Tämä muurarisaasteteksti naurattais ellei itkettäisi: "Tutkimuksissa" selvitettiin kokeellisesti mm.
montako % vangin nahasta pitää polttaa jotta se [ihminen] riutuu kuoliaaksi, kaasun annoskokeet
jtalaisilla, kylmävesisäiliöön upotettujen selviämisminuutit veden lämpötilan funktiona, lasten
anthrax-kuoleman annostelu yms muuta Katollis-Adolphin inkvisitioon kuuluvaa väestonvähennys-
tieteellistä ...

Kaikki sarvipäämerkkien vilkuttajat ja konstaritarit ovat täällä kuin kotonaan,
vannotaanhan täällä uskollisuutta paa eikunsiis Kaksipääkotkain keisareille. (vai kenelle
senytolikaan...)



"Grönhagenin pyysi 'töihin' keskitysleirijärjestelmän luonut [katolinen paavin luottomies,
L0yola-je§uiittafani] Heinrich Himmler. Miehet olivat keskinäisessä kirjeenvaihdossa."

- Karl Marx kuului Paavin illuminaatteihin. Eli tosin sanoen oli j€§uiitta kuten Stalinkin. Katollisesta
kuoripoika Hitleristä ja Paavin omasta uuni-Himmleristä puhumattakaan. Hitler: "näen Himmlerissä
kunnioitetun oppi isämme Francis  L0y0lan" - j€§u järjestön inkvisitio-rovio perustaja 1500 luvulla.
Wojtyla ...'eli hesarimme iki ihana Paavali II -pyhimys' ...olikin Degesh AG:n uunikaasukauppias
paeten (miksi) vati kaaniin sodan päättyessä. Tutki loput maalli kko apuri .blog spot .com

Jokainen ehdokas on jonkinsortin vatikaaniRitari: USAn presidentin on kuuluttava skull&b0nes
-ritareihin. Lue Obama blogisivu

Ritariveturi: " Hjallis Harkimo lähtee Niinistön vaaliveturiksi" 16.09.2011 IL.

Konstariddare nummer-sex " Jörn Donner tukee Sauli Niinistöä
presidentiksi; HBL" IS 17.09.2011 18:22

Porvoon Konstat kurissa pitää osiriksen silmä. Nykyisin New World Ord... Tule ja kumarra.



Suomen Lippuko? Ei tietenkään, vain eräs ritarikuntien lipuista jotka sattuivat olleen salissa
rappariemme kokkooksessa 1918.



"Olenko mä kännissä? Ryöstämäni vero orjat ovat mitättömiä; pysyköön poissa kuraamasta
pankkini lattiaa ...



Mitä on odotettavissa - kun paawin ritarit 'tutkivat' paawin ritareita?



Koulutusvideo - mitä ovat vapaa muu rarit
Masonry - Behind Closed Doors 1/13 : kts tämä juutuubista... Haastattelussa 32 asteem vapaa muu
rari sekä entinen seremeoniamestari. Jaksossa esitellään Loos hin rituaalit, kalustoa... muttei 1.
asteen valaa jossa jo rapprikandi sitoutuu kuoleman uhalla uhmaamaan maansa lakeja - veljeksien
käskystä. (Epäilyttävästi tähän on valittu 32 asteen muurari - eikä vat-i-can Bilderberg tason 33-
asteen jessuiittamuurari... eräs tunnettu tiedemies ja jatkuvasti 90 -luvun stasisensuuri lehdistömme
'tutkija' lemmikki erosi 33 asteen rituaaleissa - koska niissä paljastui että nytsitten palvotaan saa
tanaa. (Satanistimerkkiä vilkuttelevalle matille se ei ollut mikään este.) Ole tarkkana; eri muurari
asteiden valat: selitetäänkö 7-asteen muurarin vala veljeksille ohitse maan lakien? Paljastetaanko
jess uiittain liitto ja paa vin Knigts-of-M altan kautta johdettu -täyskontrolli?) Tervetuloa rotta
leijonat ry.Master Maso ns Degree - 3s aste; oikea muurari "uudestisyntymisen" kautta.

Katsopa kuinka köyhiä huijataan juutuubissa. Kirjoita hakusanaksi 'jesuiitta'  ja katso tuhansia
sivuja, nk. sisältöä

.

.



Salainen Symboliikka - Salaseurain Hallintaväline: Suomessakin vaikuttaa tämä Valk0isen
K0tkan Ritarikunta. Lue 'TÄHDISTÖ JA RITARIKUNNAT' ISBN 951-616-066-2

Valk0isen K0tkan Ritari luulee olevansa hyvien puolustaja, taistelussa maailman pahuutta vastaan ...
(ja ehken hieman samalla saaden jottain hötyvä itelle.) Symbolia tutkimalla selviää symbolin
suunnittelijalle annetut direktiivikerrostumat:



Valkoisen Kotkan illuusio, höplästä vedetyt lökäpöksybilderpertti savolaisRitarimme:
- Päällimmäisenä kukkoilee kurja K0tka ('niinistöt' ilman saalista)
- K0tkamme on Paawin lähipiirin, M altan R istin Ritarien ympäröimänä = lentokielto, EUropo liisin
tarkkailu.
- M altan R istiä valvoo horuksen aurinkojumalan symboli (je§uiittakaarti)
- Kaiken taustalla kaksipäinen Vati kaanin seiniltä löytyvä saastaisen skitsofreeninen 0rdo ab cha0 -
kotka
- Sininauhojen välityksellä skitsofreniaa nykii r00man keisari - eli EUpaawi ... Josephuksen
jallittama kansa ihmettelee... kts (JOSEPHUS)

.

.

Vapaa muurarien Vala;
Ylemmän asteen riitin alkuosa liittyy kulloiseenkin paljastettavaan salaisuuteen joss kerrotaan miten
meitä yhteiskunnan vero-urpojaa kyykytetään ...riitin valasta poimittua:

Jos hyväksyt tämän (edellä läpikäydyn seuraavan asteen) sitoumuksen, toistat
perässäni: "Kaiken tämän vannon kuoleman rangaistuksen uhalla; kieleni
revittäköön juurineen irti, oikea käteni katkaistakoon ranteesta ja kiedottakoon
kaulani ympäri, ruumiini poltettakoon tuhkaksi ja tuhkat levitettäköön taivaan
tuuliin siementen sekaan niin ettei muistostani jää häivääkään miesten joukkoon.
Niin auttakoon minua MHG (piru) ja antakoon minulle voimaa kantaa tämän
sitoumuksen (esim. Taide ja Tiede P.Mestari)

Joka ammatinharjoittajaryhmälle, tuomari/poliisi/sairaanhoito/sosiaali/koulu/kirkko jnejne on
satoja erilaisia loosheja. Kaikki asettuvat heti ensimmäisellä tasolla maan lakien yläpuolelle - ja ovat
[SALAISUUS] johdettuja ylemmiltä tasoilta - joita johtaa Paa vin jessuiitat ja lopulta ylimpänä
Paa vi. Vapamuurarit vannovat näitä riitti valoja päästäkseen 'ylemmälle tasolle; yleensä korkein
taso on 33-aste - jossa paljastuu että nyt sitten palvotaan saatanaa... Sisäänheitto näille jymäytetyille
tapahtuu Li 0ns ja R0tta ry -järjestöjen kautta...

Jokaisessa maassa joka kaupungin keskustassa on vapaa muurareilla riittihuoneistonsa. Niissä
pidetään tänäänkin riittimenoja joissa kukin jäsen saa 'kasteen' seuraavan asteen saloihin - erillisen
valan kautta.

Näissä luetellaan muutama sata tunnettua looshia ja niiden riittejä
www stichtingargus.nl/vrijmetselarij/operatives_r6.html
Suo malisten paikkakuntakohtaisten "pikkurottien stasilistaa":
www kansallissosialismi.org/vapaamuurarit.php
SPR, veripankki jne Daughters of Isabella
www stichtingargus.nl/vrijmetselarij/isabella_en.html



Kirkon papit ja piispat; Pyhän Lampaan Ritari:
www masonic-lodge-of-education.com/masonic-lamb.html

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
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Jos oikeesti tietäsit rakas herkkusieni mitä isäin maassasi vallan kaapannut mafia parhaillaan
täyssensuurin kätköissään tekee (huum vero lapsi m@mu ase lautakasa jnejne -kauppa) ... niin
nousisit siltä istumalta, hakisit (kantasukas) naapurisi, talikot ja tappurat ja lähtisit vaikka kävellen
hkiin - kunnes kaikki maamme säätiömuurari bilderpert -kavaltajat roikkuuis ...
Valtakunnanoikeuden tuomioistuimen edessä.

Maanteitä myöten et enää pääsiskään, näes vallan anastaneet EUkkurikolliset pelkää tuomiotansa
niin kovasti että kaikki tiet ovatkin jo tiukassa nEUkkuvalvonnassa: puhelimet, netti jne
salakuuntelun alla, kaikki yleisötilat äänianalyysin seulonnassa (tietokone vertailee jatkuvasti
äänitettä ... kortistosi jo sisältävään ääni-näytteeseen ja merkkaa olinpaikkasi 'myöhempää käyttöä
varten')  ja aiemminkin on mielenosoittajain linja auto kolonnat pysäytetty jo 'Lahdessa'...

NEW WORLD ORDER.THE DEVIL IN THE VATICAN!! pt4
www. crc-internet .org/oct84.htm

www. maalli kko apuri .blogspot.com [kertaalleen sensuroitu, kokeile jos nyt...]



Tästä se alkaa - menestys - ja jatkuu aina 33. asteelle saakka... Lehti mainostaa että oma
ritaripappisi hoitelee viimeisen voitelunkin.

Katso piisparappari ritariesi listaa blogisivultani http://wp.me/px1AT-D



.

LIONS lehti: meillä on "Täydennys/Mamu =
seminaari maahanmuuttaja oppilaiden

opettajille"
.

Tässä selviää kenen intresseissä on maahanmuuttajien lisäys:

Kasva rapparipiireihin, ylene porras kerrallaan: vaikeneminen palkitaan. Täällä
mamuspecialistitkin löytävät toisensa. Haloo, kaksipäinen leijjona.

Vasemman yläkulman 'lapaset' - ah kuinka nätisti asia ilmaistaan... EO, niin tietenkin,
esiopetus. Vatuloille Vatupassi. Sitten Mamu-täydennystä. (Mamu-sana on varattu vain
Leijonille: rahvaan keskustelupalstoilla se sana johtaa välittömään automaattisensuuriin.
Tämä sensuurin sanakirja onkin herkkusienien hoidossa oltava salainen ja kattava...)

Jos menestystä löytyy ja ritarillinen tottelevaisuutesi todetaan onnistuneeksi, voit päästä jo 2.
asteen koulutukseen. Ja mikäli olet veljeksille kaikessa uskollinen, löydät jonain päivänä
itsesi 33. asteen valoja vannomasta Porvoossa polliissien ja pappien kanssa. Käy siis
ahkerasti mitään kyseenlalaistamatta looshin kemuissa.

...9300 sai Suomen kansalaisuuden vuonna 2013 - Julkaistu: IS 11.2.2014 12:39



Ihanaa idyllistä ja rahakasta toimintaa. Kun oppilaalla vielä on sipilän rahareppu, pihassa uusi
volkkari & 3000€ ajokortti (=0€) ja uusi työpaikka, kelpaa toki iltaisin moikkailla jo ryöstetyille
reput kustantaneille dhimmeille... Leijonapalkalla minäkin lähtisin näitä opettamaan.

Suurin osa näistä sotalapsista todennäköisesti on vilpittömän mukavis hartaita tosiuskovia ja
jo karaistuneita sotilaita. Kyse ei olekaan siitä - vaan mitä tulossa on: uskontonsa alistettuna orjana
jokainen tekee mitä uskontonsa käskee.

IltaLehti kertoo kuinka Boko Haram tosiuskovais islam järjestön mukaan käsky on murhata
kaikki jotka eivät islamin orjuuteensa alistu - koraanin kirjainten perusteella. Tutki toki sinäkin kuis
asia on vai onko kyse vain IltaSadun 'salaliittoteorioista'.

Kun käsky tulee, tosiuskovainen pariisiarabikin tekee mitä jumala sanoo:





Order of Konstantinus: Kuis pisnetit sitten luistaa jos tämä 0dd fell0ws -Pythíasleijona
salasylkäsee sun lasiisi? Patruunan Juhlallinen Talonpäätykoriste, Juankoski eller hur.

Satuinpa lukasemaan Kníghts of Pythías -historiikkia vuosisata sitten. Nämä ritariveljeskunnat
ovat yhtä ja samaa 'suurta perhettä. Historiikkikirja päättyy vuoteen 1907; USAn silloinen Kníghts
of Pythías Grand-Looshimäärä oli 55 (alaritarikuntia), näillä 7835 alalooshia. ('Pythías' viittaa oik.
olevaan seinään hakattuun käärmesymbooliin)

(Vertaus Suo-mesta: huånå maa, hiukka niukka looshia; Kattainen Yrjö Kalle lentokonemek.
Looshi no. 110.)

Order of Pythias: Kokonaisjäsenmäärä 698.536 v.1907. Mukana tietty naislooshitkin: Rebekkaa
sun muuta hoitsu-sisarta... Alla lainaus opuksen sivulta s.246 ... katsopa kuinka se päättyy. Ilmankos
tämä ähläm rakkaus kukoistaa rappareissa... :
Lainaus:



"Esimerkki siitä ilon hengestä jolla eräskin looshimme tänään hoitaa lukuisia seremonioitansa:
Salaam!
Oh, te Erämaan kulkijat ja Telttojen ja Palatsien Asukkaat: Kääntäkää korvanne
profeetan kuiskauksille joka sanoo teille: kesän kuumat tuulet ovat menneet
nukkumaan, raastava tuuli ei enää muovaile rakkaan erämaan ilmaa. Aikaiset
syyssateet ovat saaneet keitaamme kukoistamaan, kamelimme ja aasimme selvisivät
kuivuuden läpi, niiden varsat hyppivät jälleen tuhansilla kummuilla. Ylistys allahille!"
(History of Kníghts Of Pythías, s.246)

'Eurooppa kaikille -satanistit': Liity jäseneksi tähtikerhoon: 33-porrasta, asteaskelmaa - ja tähtesi
on kääntynyt:



Tässä lienee Li 0ns klupimamulandian 'opettajien' työllistämiskartta, vihiriät
veromiljardikostutetut rantaniityt? Kysymysmerkiksi on jää taaskin kysymysmerkki ??, tuo
ihmeellinen v€rot imevä siivelläelättein kotokieliaukko...

Haaska ?? yhteensattuma: 'kaikki' hienot Eurocopter -helikopterimme -
Maarianhaminassa oravapankin rekisterissä.

Miten lie(eller hur?) kysymysmerkkinä pyörivät nämäkin Ålands-miljardit: "EU-komissio
vaatii, että Suomen valtion on perittävä ahvenanmaalaiselle Ålands Industrihus -kiinteistöyhtiölle
maksettu 4,7 miljoonan euron valtiontuki korkoineen takaisin...iTiden-teknologiapuiston
rakentamisen yhteydessä. ...." IS 13.07.2011 15:13

Liekö yllätys: Suomen tasavallan presidentti on Suomen Leijonan  (SL) ritarikunnan
suurmestari…”

.





Ylläoleva Astridien propagandakuva kertoo samaa: paras paikka rakkaille pakolaisille on yhä
täysin käyttämättä. Mikä se olikaan, joku Å...?

Parasta tässä viran omaisten virallisessa vitsailussa on täydet pizzerioiden takahuoneet ja jo
kauan sitten istutetu ankkurisukulaiskotoutetut: he eivät hae turvapaikkaa, sosku jakaa reppuja
kaikille ja tilastot pidetään siisteinä. Todellista määrää ei kerrota, huoleti nolla tai kaksi perään:
muhametin miekkakäsky käskee valtaamaan kaiken kaikkiallah - jotta saadaan rauha aikaan. Rauha
tulee vasta kun yhtään vääräuskoa tahi allahille uskotonta ei ole...

Vatikaanin junaileman pohjolan valtaus on tarkasti organisoitua - ja ah tätä templar
rikollistensa rahastusta sinilooshien leijonasuojassa: kuvassa jesuiitapuutinin Venäjän halki
pyöräilleitten lasten (!?) jättämiä pyöräkasoja Norjassa 9/2015.

'Myötämielisyys' voidaan myös todentaa verottomista tuloista: löytyykö mistään voitelemattomia
pakolais lahjustilien tutkijoita?



Kaikki eivät tietty pidä tästä Franciskus1 jo julistamasta III-maailmanryöstöretkestä;
lehtitietojen mukaan Saksassa paikoin kaupungit pakko tyhjentävät jo vuokrataloja ajaen
alkuasukkaat poies: pitäähän islamin pakolaisjihadisteille saada asunto!

Kanadaan Missaugaan kotoutetut mellakoivat vaatien omaa itsehallintoa- jihad-kalifaattia jossa
Sharia laki otetaan käyttöön: Afganistanissa Sharilaki merkitsi säkkipakkoa, naisilta joilla
shariakatupartio tapasi huulipunaa tai värjätyt kynnet - ne revittiin kadulla irti, leikattiin huulet...
josta johtuen YK raportti kertoi tässä islam ihanuuden maassa 93% naisista hautovan itsemurhaa

Eläköön kavaltajasipilät ja Leijonamamulan ministeriöt! Lisää sakkoa ja alkuasukkaat evakkoon,
pois nyt jo pyhittyneiltä islamin mailta. Näetsen, oppineiden mukaan maa jolle islamisti astuu, kuuluu
tästedes Sharialain mukaan islamille.

Pianko saamme Itäkeskukseen sharia puhtoisen sipiläkalifaatin?



Joku jo mamulassamme liian myöhään heräsi, ristilippunsa keräsi...

Saksan Muftin Mutti-rebekka nöyränä polvistuu paavinsa edessä



Oksettavaa populismia paavimedian viharikoskuorossa: Sipilä anastaa reppusi ja 'jakaa apua' ...
eilispäivän uutisten mukaan ottanut juuri (maamme hyvinvoinnin rakentaneiden eläkelaisten rahoista)
theden  27.000 uutta alle köyhyyrajan elävää viharikollista (=suomalainen).



Hesarille YLEn ohjelmoitu ei huomaa saatikka myönnä olevansa ohjelmoitu: kysehän ei ole
tämän uustismyllyn turvissa maahantulijaperheistä vaan islamin opin mukaisesta ohjatusta
kansainvaelluksesta: jo 2008 - tietenkin salaiseksi julistettu - Ahtisaari_Halonen_seminaari julisti
Suomesta tulevan EUkkulan monikulttuurisimman valtion. Pian olemme siellä ... liekö miljoonan
raja jo ylitetty?

Kuvassa lienee kovapalkkainen naarasleijona (?) kirjaamassa sipilän anastamia rahareppuja:
muukalaisia sinänsä ei vihata tarvitse, aika usein he ovat systeemin hyväksikäyttämiä vähäosaisia.
Pahinta on tämän ryöstö-operaation kiivaasti salaama rooman keksimä ja ohjailema uskonto joka
vaatii katkaisemaan kaulasi missä tahansa, milloin tahansa - ellet alistu terroriinsa (=allah).



Maansa myynyt Mamukuningatar Astrid Thors:

Voiko härskimpää vallan väärinkäyttöä enää olla? "Parituhatta Helsingissä asuvaa naista on
saanut hiljattain vaalimainoksen RKP:n eduskuntavaaliehdokkaalta Astrid Thorsilta.
Maahanmuutto - ja eurooppaministeri on lähettänyt kirjeen suomenkielisille naisille, jotka asuvat
ruotsinkielisen tai muuta kuin kotimaista kieltä puhuvan miehen kanssa.

Väestörekisterikeskuksesta saatujen tietojen avulla vaalimainoksia on lähetetty helsinkiläisille
naisille, jotka asuvat samassa taloudessa esimerkiksi ulkomaalaisen miehen kanssa. Ministeri
Thorsin mukaan Väestörekisterikeskuksen sääntöjä ei ole kierretty..... Väestörekisterikeskus ei saa
luovuttaa tietoja henkilön siviilisäädystä eikä
kansallisuudesta." ....yle.fi/uutiset/teemat/vaalit_2011/2011/04

Paavin rappariLeijonaritarien saldot: voideltu, valansa vannonut "Älymystö vaikenee
maahanmuuton ongelmista" - sanoo Professori. Vaikenee pelosta vavisten vannomiensa valain takia
poliisien terrorin alla - komissaarien jaellessa paavimedisaa laittomia "suu kiinni viharikolliset tai
iskemme" uhkauksia palkkansa maksajille.

"Professori Vihavainen: mamukeskustelun avaava henkilö profilodaan rotusortajaksi, joutuu
sylkykupiksi [globaali ohjelma]. Maahanmuutto= "länsimaisen kulttuurin itsemurha".
Maahanmuutto - hulluuden riemumarssi, turmiollisuus tiedetään ennakolta. Silti siihen mennään
mukaan, koska totuutta ei haluta katsoa silmiin [mennään!? Rakas proffa, kyseessä on kauko-ohjattu
maankavallus].... vaikeudet ovat alkaneet jokaisessa Euroopan maassa, jossa maahanmuuttajien
määrä on kasvanut tietyn rajan yli. Pian Suomessa eletään yhä enemmän islamismin ehdoilla:
Islamin perussanoma on hyvin aggressiivinen..." IS 04.10.2009 20:28



WAROITUS: ulkomaalaistaustaiset

taskuvarkaat !
... ensin ohjelmoijasi luovat järjestelmän, sitten antavat 'valtion virallisen varoituksen'  ... samalla
kun muukalaislegionaamme pai$utetaan entistä mahtavammaksi.

Iltalehden jouluhauskuttelua tämänkin leikin maksajalle: Äänestä toki yhäti alati Puoluetta!

"VAROITUS: Näin taitavasti taskuvarkaat toimivat Helsingissä
Iltalehti, Lauantai 21.12.2013 klo 17.00; Toimittaja: Jarmo Luuppala
Poliisin luovuttamalla valvontakameranauhalla halutaan antaa varoittavaa esimerkkiä.
Katso, kuinka ulkomaalaistaustaiset miehet toimivat ryhmänä ja varastavat pahaa-
aavistamattomien uhrien omaisuutta. Video kuvattiin Helsingissä keskellä päivää
lokakuussa."
iltalehti.fi/iltvuutiset/20131221034530859_v0.shtml

IL ystäväPoliisien Looshi 'tiedottaa': näin ystävällisesti sinut ryöstettiin, et edes huomannut
(kuinka maasi, vapautesi, kansalaisuutesi, perustuslakisi kavallettiin.)



Poliisi tutkii: Veikö sama sieppaaja toisenkin
naisen? Epäillyn miehen vangitsemista
jatkettiin

Tätä kuvaa ei saa miettiä. Käännä sivu!
Teksti Ilta-Sanomista. Omien kommenttien esittäjähän joutuisi kuvatuksi tuossa samassa kopissa.



Eukkudirektiiveillä toteutettu ryöstö puree: onnea markan ja perustuslakimme kavaltajillemme!
pizzeriaSuomi tilastojen hännänhuippuna, ensimmäisenä tuhoamassa yrityksiä, EUkkuveroin
tappamassa kaikkea liikettä, julistamassa viranomais viestein viharikokseksi jokaisen Suomen
Puolesta toimivan...



Ritariveljeksemme pumppaavat Köyhälle 666-taikurille - ylhäältä sanellun new world orderia
totellen sen mikä lahjareppuihin ei mahtunut:

Wanha tuttu CCCP-Kosygin jesuiitan satanistinen merkkikieli saa jopa isä insestin iloiseksi...



Kielletty nimi. -piip- ... sitä ei suomilainen saa sanoa ettei saisi leijjonilta otsaansa
viharikollisleimaa. Sen kannattajat saavat toki nimensä sanoa, tehdä nimessään mitävaan kulttuuria.
Mutta jos tekosiaan joskus vuotaa ohi sensuurin, niille on annettava orwellin nimivarastosta
Virallinen Nimi. Tässä pikkuteurastuksessa se on joku 'boko' vaimikälie... näitä teurastettuja on 'alan'
järjestöjen mukaan isän maan pallosella noin 100-150.000 kpl vuodessa, kaikki salaa ettei isän maan
operaation alle orjuutetut alkaisi kapinoida. Tässä on tietenkin kyseessä Nigerian asettaminen
kuuliaiseksi isän maalle - salaisuus josta puhua ei saa.

Iltasatu: ..."suomalaisen miehen selfie banaanipaastostaan savannilla. Lähihoitajan määräämä
hermojen lepuutusloma pohjolan yltäkylläisen armottoman elämän (5000€/kk) kuritukselta".

"Kaikkiaan Suomesta on lähtenyt viime aikoina Syyriaan ja Irakiin jo yli 50 henkilöä". IS Julkaistu:
10.1.2015 13:12 'Onneksi' tämä tyhjäksi kuvattu uhka on pienenmään päin ...aiemmin uutisoitiin
300kpl, sitä ennen 5000kpl potentiaalista lomalta palannutta henkilöä. Uskokoon ken tahtoo:
toiveeni kuitenkin on, että kotiinpalanneet 'suomalais isät' etsisivät adrenaliinin kohteekseen jonkun
ao. sadun rakentaneista leijonista.

...phyrgia? Jos haluat tietää mitä se on, hämmästyt kun  luet:
slideshare.net/syottovasikka/hyvn-ja-pahan-evankeliumi

"Hänellä oli kuitenkin ajokortti". Tietenkin, kaikilla sadoilla tuhansilla leijonien lypsylehmillä on
lahjaksi annettu ajokortti, vain ohjelmoidut, ohjelman seuraavaa vaihetta odottavat aseistariisutut
orjansa maksavat 30 euron ajolupalapustaan lejjonille 3000 euroa.



Pizzeriat - soskumamula Oyj:n mafiaketjut.

Taas uusi ... "Välikohtaus pizzeriasurmista epäillyn vangitsemisoikeudenkäynnissä. Poliisi joutui
rauhoittelemaan tilannetta oikeudenkäynnissä. Yksi henkilö poistettiin Keski-Suomen
käräjäoikeuden istunnossa, jossa käsiteltiin pizzeriasurmista epäillyn 36-vuotiaan
[elintasopakolainen] vangitsemista. Kolmesta taposta epäillyn miehen vangitsemisoikeudenkäynti
Keski-Suomen käräjäoikeudessa keskeytyi välikohtaukseen sen jälkeen kun käräjätuomari määräsi
istunnon salaiseksi ja yleisöä poistumaan." 4.3.2015 14:26

käräjätuomari määräsi istunnon salaiseksi ... ettei mafiansa paljastuisi.

Polliissi kieltäytyy kertomasta mistään mitään, ettei... huhuu:

'Syyllinen': Fiskars & ylihyvä kypärä.



Suvun? Ahaa, siis isän ritari leijonia rikastuttavain suvunko?
... joka laajenee jatkuvasti lentokoneiden laskeutumistahtiin.



LastenLeikit Joroisissa

Lions-Klubin mamutoimintaa täydentävät tietenkin 'uskonnolliset' 'nuoriso' leirit... tässä
iltiksen toimittaja kompastuu sanoissaan, kysessäähän oli nuorisoleiri:

Ja Kaikki Lasten-Leirin Iloiset Lapset Taputtivat Karvaisia Käsiään ... tietenkin vasta
rukousmattojen rullauksen jälkeen.

.

Kun Ökyrikkaat a r a b 1 t tulivat metsä'töihin' ... Eräässä nettilinkissä jossa samainen
artikkeli on käännetty (!?) tyttöjä varten Englanniksi, puuhamiehen rouvan höynäyttämä
suomityttö runoilee S@audiarabian aavikolta hunnun alta: "Täällä on niin ihanaa,
erämaassakin saa ottaa säkin pois päästään. Se oli tuon puuhamiehen vaimo joka tänne muitakin
suomalis tyttöjä värvää 'hoitajiksi'..." Tulleeko näistä värvätyistä ensimmäisiä ihania sumityttö-
marttyreitä?



Täältä löytyi vielä tänään samainen artikkeli englanniksi; Kirjoittajan mukaan S heikkien
värväystoiminnan Toimipisteenä Varkaus - varkaus se on haaremiinkin vangitseminen. Sopii toki
leijjonien pensselipalettiin.

Kas näin homma pyörii "Joroisissa toimistosihteerinä työskennellyt naisen tuomittiin 60
päiväsakkoon virka-aseman väärinkäyttämisestä. Naisvirkailijalle sakot oleskeluluvan
myöntämisestä miehelleen. " Julkaistu: IS 14.05.2012 14:11

SiniSeireenit Kutsuvat S heikin hoviin: Sumitytön unelmat putoavat Moh HAmedin
SAVO-klubista haaremiin...

.

Mitäpä meille vääräusko-dhimmeille olikaan tarjolla 'Iloisen LeikkiLeirin Lopuksi', rauhan
tultua?

Tässä asiasta dokumentti: youtube.com/watch?v=zpvqtG3IvMY

.

12.12.2011 Palataanpa Goebbelsin -eli- katolis ritarimediamme Taateli-fantasiamaailmasta
Maan Pinnalle :

Saudi-Arabian siveyspoliisi leikkasi naiselta pään irti... (kadullako?; tarina ei kerro) ... senjälkeen
kun 'hänestä oli valitettu'. Kateellinen naapuriko? Tarina ei  kerro: tänne Warkauden kaupunki
ritarillisesti kuitenkin sallii höplästä vedettyjä naisiamme ohjailtavan - ja oikein valtionpalkatun
puuhapeten wiran puolesta. Ritaripo Liisi tietenkin toimii suojelijana.

Saudi Authorities Behead Woman for 'Sorcery' A Saudi woman was beheaded for practicing
'sorcery' after complaints she was a medical fraud reached religious police. By Gavriel Queenann
First Publish: 12/12/2011, 6:30 PM  israelnationalnews .com/News/News.aspx/150648

.



Ah mikä vapaus! Kunpa åstrid-tätimme pukeutuisi myös näin asianmukaisesti...

The Magazine of Egypt – Egypt Today-lehti
…on julkaissut Astrid-tädin virkamiesten avustuksella -verorahoillasi- artikkelin Suomesta. Eikä
ihan minkä tahansa artikkelin. Tuossa Dina Basionyn otsikolla Welcome to Finland kirjoittamassa
- kaikki kustannukset verorahoiStasi tietenkin - jutussa kerrotaan, että monessa muussa Euroopan
maassa egyptiläiset saattavat kohdata rasismia tai ii slamkammoa, mutta Suomessa mslimit otetaan
avosylin vastaan. Tuossa kirjoituksessa ylistetään myös Suomen veronmaksajien maahanmuuttajille
tarjoamia sosiaalietuja. Suomi tarjoaa kaikille maahanmuuttajille ilmaiseksi:

- lentoliput tarvittaessa
- kielikurssit,
- asumisen,
- terveydenhuollon perheille ja
- koulutuksen lapsille.
- Tämän täyshoidon lisäksi aikuiset saavat 367 euroa käyttörahaa kuukaudessa
(korkeimman oikeuden päätöksestä paljastuu että parhaimmat saalistavat nyt
laillistetuilla väärennöksillä jopa 3000€/kk/netto).

Rahan saaminen jatkuu hamaan tulevaisuuteen saakka, aina sinne kunnes he saavat
mahdollisesti töitä ja alkavat itse tienata. Työnteko ei kuitenkaan ole kyseisen kirjoituksen mukaan
mikään kynnyskysymys rahan saamiselle. Ulkoministeriön ja muun suomalaisen halinnon kerrotaan
katsovan nämä sosiaalisen statuksen ylöspäin nostoon pyrkivät maahanmuuttajat Suomelle
tarpeellisiksi, ei taakaksi yhteiskunnalle. Lehdessä kerrotaan myös, että muuslimi on Suomessa
oikeudellisesti paikallisväestöä paremmassa asemassa …



Viereisen monikulttuuri Leijonalandian kartan
piirsin 2011 Israelin tilannekatsauksen yhteydessä.
Yllättävän nopeasti tämä lähtikin toteutumaan - kiitos
33-ritarimme soinsipiläiset: kartassa kuvataan
omatekoisten EU tukiaisilla väsättyjen Kassam -
rakettien lentosuuntia Israelin polttopullokarttojen
mallin mukaisesti.

Tässä vuotta 2016 odotellessa kartan tarkkuus
hämmentää piirtäjänsä... Åland frimuraren ådåttelee
vielä osuuttansa...

(Lue 'Israel Uutiset' -dokumentti).



Onneksi Lionsmamutuksesi ei tunne rajoja:
Bjerken yläkoulu Oslossa päätti täyttää yhden kolmesta aloittavien luokastaan pelkästään
maahanmuuttajilla. Syynä oli se että viime vuonna vanhemmat vetivät lapsensa pois näistä sharia-
luokista... Vaan tästähän sossulassa leijonameteli nousi: maahan uuttajille pitää kaikki tarjota aina ja
ilmaiseksi, ilman työtä ja tuplakorvauksin. Norjaan onkin jo haalittu 420.000 afrikkalaista, ja jo
kolmasosa Oslosta on maahanmuuttajia. Nuori 17v muhamed kailottaakin jo: "minaola 'norjalaine',
isä ola 'norjalaine, minu kuulua kaikkia ... tama apartheidia ola". Lisää shariamellakoijia
kanavoidaan mereltä ja synnytyslaitoksilta, tönköksi voidellut leijonat messuavat katollis jesutyötä
kaskettyä - tuhoten maansa protestanttiset kultturiperinteet... kuin tyhymät pohojolan suo malisetkin.
By Richard Orange in Malmö 7:33PM GMT 25 Nov 2011 telegraph.co.uk Bjerke Upper Secondary
School in Oslo filled one of the three general studies sets solely with pupils with immigrant parents,
after many white Norwegians from last year's intake changed schools. The controversy over the
decision has highlighted the unease in Norway over how to integrate the 420,000 "non-Nordic"

citizens who immigrated between 1990 and 2009, and who make up 28 per cent of Oslo's population.

Kavaltajien kerho voivottelee kameroiden edessä - nauraa räkättäin tyhmyydellesi. Teetkö mitään?
No toki, ainakin äänestät Puoluetta ettet joutuisi haloskan viharikollis 'epriin' pampupettavaksi.

.



Oulun 'Koulut'
Tässä toissaeilen 2013 uutisoitiin tappelunnujakasta "Oululaisessa koulussa", IS /Ville
Honkonen, Julkaistu: 4.12.2013 17:52. Jahas, mitähän se tässä Virallisen Totuuden piiloleikissä
merkitsee? Kuulema kymmeniä osallisina, poliisit paikalle. Hmm. ... "Poliisi otti tapauksen vuoksi
kiinni kaksi nuorta miestä" ... kas. Koodisana 'Nuorta Miestä' Avautuu näin:

"Tuiran kaupunginosassa... Pohjola-opisto on kansanopisto, jota ylläpitää Oulun Seudun
Setlementti ry." Hmm. Tähän nk. 'uutiset' päättyvätkin, pitää siirtyä hakukoneeseen (SEhän ONkin
rahvaalta SENSUROITAVA!)

--------> Oulun Seudun Setlementti ry, Monitoimikeskus, joka harjoittaa lapsi-,
nuoriso-, aikuiskasvatus, seniori- ja maahanmuuttajatyötä Oulun alueella. ...
POHJOLA-OPISTON LINJAT MAAHANMUUTTAJILLE  MAPE-linja,
maahanmuuttajien perusopetus KULTTUURIVÄLITTÄJÄ Kulttuurivälittäjien rengas
Numa-linja oulunsetlementti.fi    jne.jne.

Lue Lisää - josko kyseistä webbisivua enää löydät...



OSS ry: Oulun Kansalaisopisto, Pohjola-opisto, Kansanopisto, Syötekeskus, Hotelli Pikkusyöte... ja
vahtimestarit.

Hmm. Saanko kysyä minkäkansan opisto? Aha, et. Ellet halua matkalle...

Huoh. En jaksant lukea, mutat lue sinä. Liekö tottakaan?
www.amfirstbooks.com/IntroPages/ToolBarTopics/Articles/Featured_Authors/Holappa

Hmm.

"Italialaistoimittaja kertoo uutuuskirjassaan mafian naisten roolista ja kunniaväkivallasta.
Mafiaperheessä toiseen rakastunut aviovaimo voidaan surmata pelkästä epäilystä." Julkaistu: IS
16.3.2014 0:03 ... Suomalismatoimittaja sensijaan vaikenee katolisuudesta joka tuon kaiken
määrittää. Mafia on vain osa katolisuutta; se toimii globaalisti jesuiittakenraalin alla. Ja kuinka
ollakaan, kun katolinen kirkko kehitti islamin 600-luvulla omassa Fatiman katolisluostarissaan, se
siällytti tämän oman naista halventavan oppinsa siihen...



Huumekauppa ja Templar ritariemme mamula kulkee käsi kädessä: "Epävarma ajo herätti
huomion - autosta löytyi 7,7 kiloa khat-huumetta. Hätäkeskukseen ilmoitettiin Lieksaan ajaneesta
autosta, Poliisi pysäytti auton ja löysi khat-huumausainetta 7,7 kiloa. Autossa oli kolme 1960- ja 70-
luvuilla syntynyttä miestä [lehti vaikenee ao huumekauppiaiden syntyperästä] . Khat eli kati on
Catha edulis -pensaan lehtiä ja oksia, joita on joissakin kulttuureissa käytetty [kiero ilmaisu,
eikövaikka] huumeena sosiaalisissa tilanteissa. Lehtiä ja oksia on pureskeltu, jolloin kasvista
liukenee keskushermostoon vaikuttavaa katiinia ja katinonia. Suurina määrinä pureskeltuna aineet
aiheuttavat amfetamiinin kaltaisen vaikutuksen." Julkaistu: IS 28.2.2014 22:50

"Viime vuosina maahanmuuttajien määrä kouluissa on jyrkästi lisääntynyt. Lukuisat koulut
ottavat nyt ensi kertaa oppilaiksi maahanmuuttajia.  VIISI PROSENTTIA ULKOMAALAIS-
TAUSTAISIA" ---> Satusanomain ääntämisohje: kultturellien ramadan -viettäjäin lukumäärä
lähentelee miljoonaa (eli 5% koulukkaista). Luku lisääntyy päivä päivältä yhä jyrkemmin
[SALAINEN]. IL Lauantai 8.3.2014 klo 14.08

Kasmirissa kymmenent tuhannet tulevat huumekaupp korjaan pakolaiset jonottavat päästäkseen
näkemään mullahin hyppysissään hypistelemän rohveetan partakarvan. Heillä lienee helssinkin
Templar ritarijonossa etuoikeus - sillä heillä on jo kokemusta "katiinia ja katinonin amfetamiinin
kaltaisesta vaikutuksesta".



Kumma kyllä, lisääntyminen lisääntyy. Näillä Templarien koskemattomilla onkin isän suojelus -
pikkuseikka(ilu) jota ymmärtämätön aarnioparka opettelee.



"Etsii etsii vaan ei soisi löytävänsä": Tarja sanoo elä löydä, isä kertoo löydä jo! (= tarjoa
vierihoitoa, ymmärrystä, kulttuuria, ilmaista ajokortii auto  & päälle tj. titteliä soskuoyj:n kuitittomas
lettu-yrityksessä.)



Big busines- Trintity woks Ltd; osakkaana SPR, mamuvirasto, Veljekst ylihintayritys OYj....

RED✜ CROSS - huijarien pesä: Lue 'Jenin Jenin'



Bitcoin Pikkupalasia: ei koske suomea.

Hetken pienen tämä virtuaalinen rahapeli toimikin - kunnes saavutti tarkoituksensa:
aarniometsäin rahansiirtäjät saatiin kiine ja pelimarkat kaanin laariin. Ohessa kuva Daily telegraphin
sivulta Bitcoin konkurssijutusta. Vasen kolikko on vain säädetty tummuus, keskimäisessä lisätty väri,
oik on alkuperäinen. Joko tunnistat juonen?

Eikös ole jännää että jossakin saadaan joskus kirjoittaa jotain oikeilla nimillä. Tässä eräs
näyte eräiden syvemmistä probleemeista. LATimes.com



Eräs probleemialue on nauttia toisten hedelmistä. Telegraph; muslimit jotka eivät koskaan ole
työtä tehneet vs kantaväestö.

Islam on kiinni islamissa. Koraanissa joka ehdoitta käskee jokaisen kuuliaisen muslimin tappaa
kaikki jotka eivät säkkiinsä survoudu. Alistaa=allah.



Infidel = allahille alistumaton harhaoppinen.

Mene auttamaan:

Kaikki viharikos-uhkailu viranomaisemme ovat tavalla tai toisella 'saudivoideltuja' - kieltävät
meiltä oman perintömme alistaen palkkansa maksavat vero-orjat - islamin ismin mukaiseen
pelotteluunsa - isän terror ismin alle. Ensin tarjotaan kameliöljyä ja ellei se kelpaa niin ismiä
iheensä elikkä kauhujen terroria. Ellei sekään kelpaa, joutuu Halmeeseen halmeen tavoin
suvaitsevais sodomiittien toimesta.



"Länsi on sodassa kuolemankultin kanssa - meidän tulee
yhdistyä sitä vastaan" -kertoo Telegraph. Nimenä tällä isän
terrori ismin kultilla on kuulema islam.

'Radikaali' islam - koska tämä Rooman leppoisa
rauhansatu on sitä ihtiään: kaikkihan perustuu rooma ismin
satukirjaan joka käskee murhaamaan vääräoppiset - ja
julkijumalattomat - missä vaan tavataan. Kaulankatkaisu-
evenkeliumia kuin tuhat vuotta sitten suomessa: jos et usko,
kaulasi katkaistaan. Jos käännyt ja uskot, kaulasi katakaistiin -
warmuuden vuoksi...

Telegraphin 'Ykseyden' toitotus kertoo kenen kynä
tämän(kin) tuuttinsa tekstin on ohjelmoinut:

"Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä". Jeremia 8:8

Kauhujen yö - ryöstön eli terror -ismin perustus. Se mille Eukku-Rooma on perustettu.



Onneksi. Tämä viharikos kerettiin sensuroida (sen suuri kännissä?) alle 2½ tunnissa. Jokuhan
voisi tarkastella kuvaa ja ihmetellä että miksi sukat...

Iranista asiakseen Sydneyhin hommiin komennettu 'gunman' - huomaa kuinka ase on tässä
syyllinen. Herääkin kysymys että miten niin syyllinen. Vääruskothan kuuluu oppikirjansa mukaan
"surmata missä vaan kiinni saadaan...". Hänhän kunniakkaasti  taisteli islamin puolesta tilsien pois
vääräuskoja kuten rohveettansa kirjassaan käskee. Oikea uskonsankari saakin tehdä vääräusko-
elukoille mitä tahtoo eikä se oppikirjansa mukaan ole rikos vaan kunnia.

Tässä ohjelman ydin. Tämän takia 'ase' on syyllinen kaikkeen. Aseen omistaja tässä on rikollinen,
lähes omistajan tasolla (siis auton omistaja tms pahis). Onneksi on isän maalla on tähänkin virallinen
ratkaisu: aseet pois kaikilta täysjärkisiltä.

"Taisteli islamin ja rauhan puolesta": Islam määrittääkin 'omistamansa' maapallosen kahteen
alueeseen, rauhan maa joka on sharia-naistenleikkelylain allah - jossa vääräuskoinen on koiraa
halvempi ja oikiaoppinen sen saa tappaa jos vain viitsii. Toinen alue johon suomikin Aussien kera
vielä kuuluu, on sodan maa: tänne pitää väärennöksin, vilpillä, kavaluudella, taistellen ja



vääräuskoja tappain tuoda 'rauha'. Kuhann kaikki vääräuskjot on tapettu, silloin muhametti suo
rauhan ... öö vertaa lähi-idän kurkku-auki kirahduksiin toisillensa (mahtava muhametrauha!).

Kaiken tämän taakse näki 'Charlie Hebdo'. Piirsi siitä
pilakuvan toisensa jälkeen. Kaikkia nauratti. Kunnes
sattui osumaan asian ytimeen - jolla naulasi arkkunsa
kiinni. Hymy hyytyi ja nauru lopsahti. Ohjelman omistaja
lähetti automaattiohjatut apulaisensa hoitelemaan
kostonsa - sillä ei tämmöinen saata jäädä isältä
kostamatta. Homma hoidettiin tutulla terrorityylillä, vielä
irvaillen ohjelmoiduilleen. Yhtäkkiä (hmm) painokoneet
työnsivät mielenosoittajain kouraan lempivitsinsä jota
kukaan ei usko jos kerrottaisiin. Olemmehan
velehtelijoita, jesuiittoja kuin Paavimme Franciskus1...

Yksi pikku Tau saa hymyn hyytymään siltä joka näkee yli rajojen kuten Charlie: se on isän maan
isä joka vetää kaikkia ryöstäjiä kainalossaan...

Kultahammassääntö, muista sinäkin: kaikesta saa vitsailla - isä ei saa näkyä!

By Arutz Sheva



Vasemmalla lomailemassa olevia rauhantekijöitä 'Oulusta' - näille maksoit juuri lomalennot
kotimaahansa.

Älä sure, pian tulevat taas takaisin, saavat ohjaajia, yliopistokoulutuksen, ajokortin ja asunnon - sinä
maksat. Ai nii. Autonhan ne tietenkin tarvitsevat, milläs muuten rukousmattoihin rullatut
kalashnikovit Jorolan leirille  kuljettais? Soskutäti ymmärtää heti kun jihadisti näyttää voitonmerkkiä;
"hae toki auto liikkeestä". Ellei se onnistu, hän luovuttaa vaikka omansa - hengenpitimikseen.

Oikialla pötkölleen rei'itetyt ovatkin lähes kaikki jo 'rauhallisia'. Keltapaitainen vääräusko
odottelee vielä...
Odota - rauha tulee vaikka väkisin: Maanpetturi kavaltajain Halos-Ahtisensaariseminaari
lupasi tehdä Suo-mesta maailman monikulttuurisimman. Tässä näkyvillä nuo ritaririkollistemme
karut maanpetokset. Niitä näet telkkaris täydeltä tänäänkin, napsauta se päälle, avaa kaljapurkki,
anna YLEn  ja odota rauhasi saapumista.

"Kirkon Ulkomaanapu on kiertänyt Suomessa moskeijoita viime
keväästä asti. – ”Yhtenäistä taustatekijää ei ole”

Arvio: Jopa yli sata lähtenyt Suomesta taistelemaan Syyriaan ja Irakiin – ”Yhtenäistä
taustatekijää ei ole”  Kirkon Ulkomaanavun johtajan Antti Pentikäisen mukaan suojelupoliisin arvio
Suomesta Isis-taistelijoiksi lähteneiden määrästä voi olla reilusti alakanttiin. HS / Reuters Julkaistu:
20.3.2015 12:50 iltasanomat fi/kotimaa/art-1426831864461.html

Onkin syytä kysyä Antilta 'vakaumuksestaan' - onko sitä? ... katolis-satanisti vaiko vaan
muslimi? Ainakin tekstinsä leijuu islamin tavoin: "yhtenäistä tekijää ei ole" - vaikka 'apuansa'
etsivät moskeijat. islam. Rooman keksimä uskontoperversio 600-luvulta...



MAMUT raiskaavat 13x useammin IL Lauantai 14.3.2015 klo 16.47:
"Karu totuus raiskauksista - jopa 13-kertainen ero. Tutkijan mukaan ulkomaalaistaustaisten
henkilöiden tekemien raiskausrikosten suurta määrää on vaikea selittää." ... Suomalisten sekaan oli
astrid Leijonineen tuottanut vuoden 2013 lopussa 301 524 ulkomaalaistaustaista henkilöä. Tähän
väestöryhmään kuuluvat olivat IL:n mukaan raiskanneet. Luvussa tietenkin mukana vain se pieni osa
joka on 'selvitetty' viranomaiskyykytyksestä huolimatta:

940 vuonna 2014
792 vuonna 2013

[SALAINEN] vuonna 2012
[SALAINEN] vuonna 2011
[SALAINEN] vuonna 2010

503 vuonna 2009
'tuomittuja 30% vuonna 2008
'tuomittuja 30% vuonna 2007
'tuomittuja 30% vuonna 2006

Jotta et tietäisi - yllä näkyy kuinka tällä elintasopakolaisten miljardibisneksellä
veronmaksajilta valheillaan anastavat ritarit salaavat kaiken - ja myös 'tilastojaan
varten' muuttavat ilmoitusmenettelyjä - ettei asiaintila paljastuisi.

Iltasatu-Instant expertin seliselittelyvaikeus lienee sitä että aihe on ritarien tabu - kielletty:
tietyn uskonnon kirjoitukset määrittävät lahkoonsa kuulumattomat sioiksi, dhimmeiksi - joita saa ja
kuuluu kivittää raiskata himojensa mukaan. Tuo "13-kertainen" onkin todella uskomaton luku,
huoleti voit tähän(kin) viralliseen totuuteen lisäillä nollia...

VALHEKONE - ILTASATU 13.3.2015 'unohtaa' 100% vaikeiden selitysten syyt: Itkeviä naisia
(nyyhkis) ja ihania kultapoikasia 15-18v.

"Tapanilan joukkoraiskaus: Yhden epäillyn itkevä äiti poistettiin käräjäsalista
Poikajoukko lähti seuraamaan raiskauksen uhria Tapanilan juna-asemalla.

"Oikeus Tapanilan joukkoraiskauksesta epäillyt ovat tänään vangitsemis-
oikeudenkäynnissä. Ensimmäinen vangittavaksi esitetyistä oli iältään täysi-ikäinen.
Tuomari poisti hänen äitinsä käräjäsalista. Nainen käveli itkien ulos salista.
Vangitsemisoikeudenkäynti jatkuu jokaisen syytetyn kuulemisella, jonka jälkeen
käräjäoikeus tiedottaa päätöksestään.

---> "Käsittely pidetään suljetuin ovin." Tietenkin. MAMULAN
bisneksen kultaporsaat ovat oikeuden irvikuvan erityissuojeluksessa.

"Tutkinnanjohtajana toimiva Jyri Hiltunen ei kommentoinut istuntoa millään tavalla.
Poliisi on pidättänyt viisi raiskauksesta epäiltynä 15–18-vuotiasta poikaa. Heitä kaikkia
epäiltiin vielä keskiviikkona törkeästä raiskauksesta. Poliisin tutkinnanjohtaja ei anna
tapauksesta minkäänlaisia lausuntoja. Käräjäoikeus tiedottaa asiasta myöhemmin.
Nainen raiskattiin tiistaina 10. maaliskuuta lähellä Tapanilan juna-asemaa noin puoli
kymmenen aikaan illalla. Uhri oli noussut junaan Tikkurilassa, jolloin poikajoukko oli
alkanut ahdistella häntä. Kun nainen jäi junasta kello 21.15 Tapanilassa, poikajoukko
oli lähtenyt seuraamaan naista." Juuti, Kahilainen Julkaistu: 13.3.2015 13:21 / 17:05



Obaman lailla ihana nappisilmä, ahkera opiskelija. Milloin ei opiskele, raataa tiilenkannossa tms.
Heitä onkin 100 miljoonaa iloista poikaa? Päässään isän merkit Fatimasta - ellet näe, palaa opukseen
alkuun ja lue uudelleen... (Lue Lisää: 'Obama, Kuka Olet')

Hesarimme kutsuu häntä suomalaispojaksi. Piakkoin kykenee ostamaan itse liput Tapanilan
junaan soskun viikkorahoilla - jotka ylittävät mininkertaisesti kantaväestön tuet.. Aamu-ohjelmasi
kertoo että hän on nk. kantaväestöä. Arutz Shevan mukaan isänsä ja äitinsä tulivat Beirutin
'pakolaisleirilltä'... sivuseikka joka ohjelmoinnistasi uupuu. He vaan yhtäkkiä ilmestyivät jostain
tänne, 'aivan sattumalta' sossutädin rahastuskohteeksi, Leijonarebekkain onnenkultapojaksi.
Kymmenen vuoden päästä hän onkin jo valmis töihin; iltaisinkin opiskelee ryhmä-DVDltä
fileerausta. Naapurinsetä. Vääräusko saa sen aikanaan 'nähdä'. (Vahinko että videolinkki sian
pihateurastukseen on nk. hesarisensuroitu.)

Iltasatusanomain mukaan, kaiken tekevät tuon kirjan mukaan. "Tapoimme vääräuskot koska
kirja käskee!" Rebekoillemme tämä on kulttuuria - kulttuuria jota vaalimalla he vuolevat kultaa. Se
kulta on taskustasi viety veromarkka. Se joka tätä 'kulttuuria' vastustaa on viharikollinen.



Tarina ei kerro - liekö kuvassa isänsä sandaalit. Niiden jälkiä heidät koulutetaan seuraamaan
tarkasti kirjansa mukaan. Tuo ihana pojannassikka on kuitenkin erilainen, rauhaa rakastava.

Hänen toiveensa on olla jonain päivänä rauhanopettaja kuin Nasrallah: "kuolema
vääräuskoille!"



Konstit on monet: Näin kuulijakunta pysyy virkeänä. Lue yksityiskohdat : 'Israel Uutiset'.
Arutz Sheva kertoo kuinka lapset koulutetaan oppiin silloin kun vääräuskot eivät sitä näe ...
harmi ettet sitä koulutsvideotaan saa katsoa. Ei jätä kylmäksi edes rebekkaa. Kuva: Arutz Sheva

Tämä onkin jo vanha tekijä: dhimmiteuras-koulutus aloitetaan jo 6 vuotiaana... Niitä oksettavia
videoita ei sallita suomirahvaan katsella.



"Isis julkaisi taas karmean videon – sanoo käyttäneensä kymmenvuotiasta pyövelinä
Isisin videolla teloitetun väitetään olleen Israelin arabi Muhammad Musallam, jonka vanhemmat
esittelivät poikansa kuvaa kotonaan Itä-Jerusalemissa tiistaina. Isisin videolla teloitetun väitetään
olleen Israelin arabi Muhammad Musallam, jonka vanhemmat esittelivät poikansa kuvaa kotonaan
Itä-Jerusalemissa tiistaina.AMMAR AWAD ... Julkaistu: 11.3.2015 11:13

---> tarkasti oppiensa mukaan- ja kotosuomen kotiopetus-DVD standardisisältöä [Shh]
---> Isis = Isis Horus Seth -isän kuvion terror -ismin osasto. IHS=jesuiitat.

Iloinen kettutyttö havahtuu aamukävelyllä maailmansa räjähtäessä kostoniskuun... Arutz Sheva.



Satavuotisjuhlat tulossa (?) 26.4.2015
/ The New York Times; 26.4.1915

Kurdit massamurhaavat lisää Armenialaisia; kaikki kymmene kylän ihmiset lahdattu. Todisteita
järkyttävistä kostoista hylätyissä kylissä. Suuren Exoduksen Tarina; pako Persiasta äärettömän
kärsimyksen näytelmä tuhansille jotka pääsivät miekkaa pakoon. KURDS MASSACRE MORE
ARMENIANS; All Inhabitants in Ten Villages Near Van Said to Have Been Killed; Evidences of
Fearful Outrages Seen in Deserted Settlements. STORY OF GREAT EXODUS; Flight from Persia
Full of Suffering for Thousands Who Escaped the Sword; APRIL 26, 1915

V. 1915 Muslimi kansannousussa Hosrovassa jossa oli jo tapettu 48, Armenialaistyttö Elizabeth
Marcara taisteli David Ishmu’n kanssa hyökkääviä kurdimuslimeja vastaan: “kun ne pääsivät kylän
portille, otimme kiväärit ja aloimme ampua katolta. Ammuin 80 laukausta… Muslimien oli pakko
suojautua kylän aidan viereen. Ammuin kaksi, David kaksi. Myöhemmin neljä lisää ja sitten joukkion
päällikön. Muslimit jättivät ryöstösaaliinsa ja pakenivat… Taistelu kesti kolme tuntia. Kun
rosvopäällikkö kuoli, loput pakenivat. Tulimme katoilta ja keräsimme saaliin, pakenimme sukulaisten
kanssa. Näimme lisää kurdi muslimeita jotka olivat Hafgan kylää ryöstämässä ja ne ampuivat meitä.
Illalla hyökkäsi viisitoista muslimia joista tapoin yhden … sitten venäläiset löivät Turkkilaiset Khorin
taistelussa. Persian (huom. ei Hitlerin keksimä Iran=Arjalainen farsinkielellä) kuvernööri pyysi
minua taistelijaksi venäläisten puolelle…”

Tämän päätyttyä 2,5 miljoonaa Armenialaista kristittyä oli silvottu oikeaoppisesti muhametin
miekoilla joukkohautoihin, katso suomennettu video: youtube com/watch?v=zpvqtG3IvMY
Sama toistettiin Balkanilla 1940 – ja TAAS uudestaan 1992 ja 1999 (mm. Ahtisaaren ja
Amerikan katolis Clintonien jne avustamana) ... P.S. lienee paavin ritarien uskonnollinen juhlapäivä
Chernobyl Reaktori 4 räjäytettiin 26.04.1986



'Two sides of teh Balkan issue" - Sensuroitu tietosanakirja sen kertoo: kaksi päätä Balkanin
makkarassa. Jompi/kumpi pää poisleikataan. (NIHIL OBSTAT IMPRIMATUR-leima puuttui?)



Erityisesti katolis-jesuiittain johtamassa USAssa käydään kinaa siitä oliko tämä Armenian
suunniteltu leiritys ja verilöyly holokausti vai ei. Sillä saadaan Turkkilaiset tunteet kuumaksi eli asia
sivuun. Kysehän oli väaestönvähennysoperaatiosta jossa sisäänajettiin hollerith kortistointi
järjestelmä, tieteellisen tehokas leiritys. Operaatio maskeerattiin vatikaanin bulvaanien eli muslimien
tekemäksi - asia josta ei edes saa puhua... saatikka vatikaanista, jota koko yli 2½milj murhatun
kristityn veri tahraa.

USAn johto - samoin kuin EU:n johto - samoin kuin Suomen johto -  ovat hartaita katolisia
jesuiittoja. Eivätkä häpeä sitä tunnustaa. No hesaristaan ei tietty ohjelmoitunsa tätä(kään) asiaa
löydä... Suomen johdossa on toki poikkeuksia: satanismi on monien kohdalla voimakkaimmin
esiintuleva katolisuuden pyhä ritarillinen haara.

Tässä osirikselle ikuinen tuli mukamaste Armenian muistona - katso millaisena se rienaava
SPQR Quirinius-kolminaisuuden tulie loimuaa parhaillaan kostonkostoa Pyhän Pietarin torilla -
putinin ylläpitäessä tulta. Pyhä Pietari eli jesuiitta messumurhaaja Lenin-grad.



Työkaluna ryöstöin rakennuksessa CCCP valtakunnanjohdollakin on jesuiittain kerma;
KatolisLutterOrtodoksikirkko:

Paavin Suomilaislehtien tulee vaieta; tämä uutinen sallittu vain Ukrainassa; Kyivpost:

"Venäjän ortodoksikirkko kouluttaa taistelijoita erikoisleireillä"

Kaikki eukkulan johtajat - tunnustavia jesuiittoja, experttimme erikoismies...

EI! MUTTA...



Tähän LATimes.com sivulla julkaistuun piirrokseensa lisäsin vielä muutaman kotoisan isän
ihailijan. Tässä keskellä syy miksi syylliset tuli koota yhteen ja teloittaa: sisäpiirin juttu. Ei onneksi
kuitenkaan suomea koske (shh. äläkä Jokella)...

Ensi viikolla painokoneet työntävät miljoona virallista Hebdowitsilehteä kiljuvalle rahvaalle.
Älä odota näkeväsi ylläolevaa... Nyt vallitsee jo Virallinen Totuus. Sammakot ovat tyytyväisiä
kattilansa lämpötilan nostoon: katsos slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto



Kun perustuslakimme kavaltajakataisen naama ryvettyi, annettiin isän maan sankarillemme
palkkiovirka. Tilalle löytyi uusi entistä ovelampi jesuiitta - joka jo puolessa vuodessa halvaannutti
suomen direktiivien kuristuksen avulla. "Ei tässä mitään järkeä ole mutta mamuja lisää koska se on
isän käsky!"

Tässäkö valpas-Sipilän 'yksityishenkilö?' ... hassua, lienenkö viharikollinen yhdistäessäni Ilta-
Lehden kutsumanimen 'muslimi' - uskontoon nimeltä islam. Ja sen kirjoituksethan käskevät
tappamaan kaikki jotka eivät alistu pahan isän terroriinsa ...

Poliisikin kehottaa valppauteen: ilmoita siis aina paateroisille kun tälläisen hymyn kohtaat.



Ja ri Leino Show
06/2015: Stubb rasismiviikon erik0ishaastattelussa
youtube com/watch?v=EjEnpQzv2Nc
Ja ri Leino Show 1/2015 - Miten s0malit saapuivat Suomeen? 1/2
 youtube com/watch?v=lBr4ueHkOWc
Ja ri Leino Show 1/2015 - Miten s0malit saapuivat Suomeen? 1/2
 youtube com/watch?v=FpqKs5RySQA

Tsekkaaapas nuo videot. Jokin ei ole kohdallaan - vaikka faktat saattavat olla mainitulla lailla.
Nähdäkseni ihonväri tahi rotu tahi kansalaisuus (passilla eli ilman) ei ole sinänsä paha. Kaikkialla
löytyy kaikenlaisia ihmisiä, työteliäitä ja myös varkaita. Ongelma onkin tässä järjestelmässä joka on
rikollinen ja lakiemme vastainen alusta asti, mafian työkalu. Ja Mafian päällikkö tietenkin on
jesuiittakenraali ... Faktaa tähän kaikkialta esim. maallikko apuri blog spot com.

Ongelma ei ole 14.000 somalia vaan puoli miljoonaa elintasopakolaista joita tämä leijonamamula
hamuaa kokoajan lisää - kahmiakseen verorahaa operaatioihinsa. Operaatioihin jossa
maahanmuuttajat ovat hyväksikäytön välineenä -

vrt. Jari Leino: Somaleja 1980: 40kpl, 1995: 4000kpl, 2014: 16.000kpl

Ongelma on jatkuvasti tänäänkin paisuva määrä. Ja näissä erityisesti ne, joiden uskonto IL:n
jutun mukaan määrittää kaikki toisinajattelevat tuhottaviksi dhimmeiksi. Tälläisellä uskonnolla
varustettu kurkunleikkauseen koulutettu 6 vuotias poika on jo vaarallinen ympäristölleen. Saatikka
ystävälliset vanhemmat jotka omien piiriensä DVD-koulutettuna hyväksyvät imamien opit.

Siinä olen kanssaan samaa mieltä että mamuja peleissään hyväksikäyttävät - toisin sanoen
kaikki ritarinaamat telkkarissa tulee asettaa rikoslain edessä vastuuseen. Asia mikä ei tule
tapahtumaan... Joten jäitä hattuun Jarin lailla, viha ei mitään/ketään auta. Hyväksyä tätä paisuvaa
rikosta ei tarvitse. Eli tutki mitä Jari sanoo ja koettele - pidä mikä oikein on.



Muutamia kuvia em. videoilta; 'väriä' lisätty...



Kari Suomalainen sai näistä hebdo-luokan kuvistaan potkut - kertoen hesarin olevan eräs
ritarien kuvastimista jolla sinulta verorahoissa bisnestä pyöritetään. YLE ja kaikki lehdistö onkin
tässä 100% virallisen totuuden kerhossa. Ellet sen ajatteluun nöyrry kuin orja, olet niskoitteleva
viharikollinen. (kuvassa 'pari' väritystä lisää.)



Ei syytä huoleen, vain 'Pojat' asiallah. Tässäkin kaksimetrinen astridin alokas vissiin (?) suoraan
Syyrian leiriltä... Paremman puutteessa saanut tehokkaan taskutohon tohon hommaan: hyvässä
lykyssä saa muutaman dhimmin poltettua kuten veljensä Tampereen Love-pizzerian
pommikeittolassa. Mies - jota pojaksi kutsutaan - hänellä ei ole mitään yhteistä tekijää minkään
kanssa. Ellei katsota mitä kirjoja repusta löytyy... mutta sehän olisi viharikos, profilointia. Nyt
ritaripoliisi siis etsintä kuuluttaa kilttiä 'poikaa'.

Koostekuva ylläh: Videolla mies koulutetun kylmästi sytyttää sanomalehdet kaksikerrosbussin
takapenkillä. Kohentaa sytykepinon, ja astuu käytävää, poistuu alaovesta. Eikä suinkaan ole
ensikertaa tehtävillään: nyt on bussiyhtiö jo asentanut 'poikien' takia kamerat.

Pojat on poikia. Ja varsinkin kukkahattutätein suojeluksessa tänne tuotetu saavat kultapoikina
toteutttaa kulttuuriaan miten parhaaksi näkevät: allaolevat pojat pieksivät joutavan suomilaismiehen
henkihieveriin. Ihan vaan leikillään. Kuulema vasta sitten kun mies makasi henkitoreissaan ojan
pohjalla, tuli poikain mieleen napata myös lompakko. Ei toki tässä(kään) ollut ryöstöstä kyse,
tavallisesta leikkimielisestä illanvietosta - josta tällä kertaa jäi jäljelle hyytävät kultturivideot.

Poliisi pidätti pojat, Kuulusteli ja laski lapset jatkamaan leikkejään. Voisi näet tulla estoja jos
heidät kopitettaisiin suomilaisten tavoin. Ja ennenkaikkea astridin joukot alkaisvat kampanjoimaan,
poliis sedän työpaikka olisi vaarassa.

'POJAT': "Pahoinpitely tallentui videolle Itä-Pasilassa: poliisi vapautti pidätetyt pojat – ”Meni
överiksi” Poliisin mukaan kaikki kolme 16-vuotiasta poikaa ovat myöntäneet osuutensa tapahtumaan.
Poliisi kertoo tiedotteessaan, ettei pojilla ollut teolle mitään järkevää syytä. Kinastelusta alkanut
sanaharkka ja töniminen johti uhrin pakenemiseen ja takaa-ajoon, jonka seurauksena mies
pahoinpideltiin. Poikia epäillään esitutkinnassa törkeästä pahoinpitelystä ja varkaudesta. Aiemmin



kolmikkoa epäiltiin ryöstöstä, mutta pojilla ei ole ollut aikomuksena anastaa mitään. Vasta
pahoinpitelyn jälkeen yksi tekijöistä sai päähänsä viedä uhrilta omaisuutta. Poliisille pojat ovat
kertoneet, että teko ”meni överiksi”. Rikoksen uhrille ei ole poliisin mukaan tullut pysyviä vammoja,
vaikka hän sai potkuja päähän. Pojat ovat kuulustelujen jälkeen vapautettu." IS 20.3.2015 16:10

"Meni överiksi" - !!? - saastainen lausunto suomalaismiehen lynkkausyrityksestä!

Eihän toki ole kyse ryöstöstä. pelkästä virhearvioinnista (nyt kameran paikka on tiedossa, se
tuhotaan ennen kuin seuraava kulttuuriyhteisön överipäähänpistos iskee.)

Ai niin. Luitkos mistään että kyseiset lapset on tänne tuotu pakoon jostain kulttuurista. Yritä
löytää maininta niistä viidestäkymmenestä 'uutisesta' missä tätä ryöstömurhayritystä käsiteltiin. Ei,
et löydä: kaikki toimittajat kuuluvat viran omaisten kera till samma mafia.Työpaikkahan siinä menee
jos astridien bisneksiin puuttuu... Pimeiden puuhiensa sisältö on aina oltava salainen, ja josko
oikeutta käydään, oikeusistunto on [astꖅridꖅSALAINEN] - kuin JKL työkkäri OYJ:n
pizzeriaketjun reviiritaistelujen ruumislaskenta.

No niin. Pojat on poikia, uutta överiä odotellessas voit tutkia tarkoituksellisen huonolaatuisia IL-
kuvia kaksimetristen lasten leikeistä. Ehkäpä juoksutyylinsä onkin opeteltu leikki-leirillä?



-mainoꖅskatko - kopioi/tulosta 'kunnantalon' ilmoitustaululle!

Tiedätkö rakas hyväveliritari, joskus voi käydä näin jo ennenkuin tilipäiväsi koittaa:

Kännykkäkielto-alueen Mainoskatkon esittää Angela Spaccia, Bell City, Calif.

Angela Spaccia - kaupungitalon touhutäti kakkonen toteutti kaupunginjohtaja Rizzon
miljoonaunelmat Bell'in työläiskaupungissa Kaliforniassa. Keskenään veljekset korottivat
toistensa ja kaverien palkkoja, maksattivat sheriffille lokoisan sairaseläkkeen, keksivät rahvaalle
sakkoja maksuja yms muuta hauskaa - ah kuin kotokatasuomessa ikään... Mutta. Jokin meni pieleen.
Rahvas sai vihiä ja alkoi maksamisen sijaan vaatia selvityksiä 'keskikesän lumenauraus-
pakkoveroista' ---> minne ne anastetut rahat sulivat !? ... ja kas; ratsuväki (eikoskesuomea) ei
pelastanutkaan rebekkasisartamme: kuvassa rebekalle juuri valkenee että iäisyys vietetäänkin
helvetissä ---

Angela Spaccia, former second in command in Bell, is found guilty on 11 of 13 criminal charges in
the municipal corruption case Monday. (Lawrence K. Ho / Los Angeles Times / December 9, 2013)
By Jeff Gottlieb and Ruben Vives, December 9, 2013, 5:47 p.m.
(Punainen kyltti: Cellular Phones Prohibited = oikeussalin kännykkäkielto)

-mainosꖅkatko off-



Poliisiylijohtaja Paatero: " suurin ongelma
maahanmuuttajien kotouttaminen "
"...ampumatragedia on näyttö siitä, että Suomessakin voi tapahtua "mitä vaan koska vaan". IL
31.12.2009 klo 14.24 HALOO - Ampuma-tragedia? Ulkoministeri Lieberman pikkulapsien, perheen,
muslimieurastajista: "satanistiset" riittimurhat. Tässä opinmukaisessa 'paatero-tragediassa' emännältä
kurkku auki, silmät kaivain päästä, kaksipääkotkamuslimi-ustasha-upseerin amok pitkin
vääräuskojen marketteja taas -ja- uudestaan "koska vaan"?

Missä (NORJAN) vaatimukset käsiaselupien kiristämisestä? Missä Halosta Päähän -
ritarilehdistön Viharyhmä -Lausunnot?

Satanistimerkkejään julkisesti vilkutteleva LautakasaMatti Vanhanen että sisäministeri Anne
Holmlund ovat ihmetelleet [=hölömölöt ihmettellöö omia tekosiaan], millä ehdoilla kielteisen
kansalaisuuspäätöksen saanut ihminen kuten Shkupolli saa jäädä Suomeen (LOL: Vastaavia silloin



oli kuulema 5000kpl). Jos tavoitteena on estää Sellon ampumiset, edessä on valtavia muutoksia:
"Varmasti puhuttaisiin ainakin sadoista karkotettavista", sanoo Paatero. Maahanmuuttoviraston
jojtaja Heikki Taskinen: "Puhutaan sadoista, ehkä tuhansista tapauksista vuosittain". YLE uutiset.

.

.

"Tuhansia karkoitettava!"; Mamuvirasto-
Taskinen

No, LIONS-club, mitä Ritarinne ovat tämän jälkeen tehneet?

...LOL... otettu lisää satatuhatta uutta $$-tuottoisaa "mitä vaan koska vaan" -kandidaattia.

.

.

"Jos tavoitteena on estää Sellon ampumiset..."
... Ei. Ei se ole tavoite. Paikallis-Tavoite On Maksimoida saudi Ritariöljyvoitelu ...

Jos joku julkaisee "mitä vaan koska vaan" -kandidaattien lähettäjäin tavoitteet,

LIONS-ritarit  pistävät  julkaisijan  viharikollisena  koppiin.

.

.

LIONS Ritarit lypsävät mamulansa kulut Veronmaksajilta
... ja leirittävät 'syrjäytyneet' sinun naapuriisi. Sinä raadat, toisille lahjoitetaan. TaskuStasi.

Miksi Ahtisaari/Halonen visioseminaarien mukaan ? Suomesta tehdään EU:n
monikulttuurisin maa = nykyinen 500.000 m@mua tullaan kymmenkertaistamaan ottamalla
360.000 sandaaliparia vuodessa lisää? (Kaddafi: valloitamme EU:n synnyttämällä!")

30.9.2009 klo 07.18 Valtion lisätalousarviossa perustetuista sadasta poliisin virasta 44 varataan
turvapaikan hakijoiden haastattelemiseen ... eli rikollinen Suomen kansan geeniperimän muutos
toteutetaan nostamalla sisäänheiton kapasiteettia nyt jo 360.000kpl/v.
Ennestään olikin jo ?! saman verran ... eli sisäänheiton kapasiteetti on jo 700.000 sandaaliparia/v.



(Arvion peruste: Virkoja tulee vuonna 2009  lisää 44kpl X 15min = 1364 sandaaliparia /8h/vrk =
360.000 sandaaliparia vuodessa.)

Jokaista poliisia kohden tarvitaan ? 10 sosiaaliviran omaista (=LION) ja kymmenen
vapaaehtoistyöntekijää (=LION kandidaatti).

- Pelkät poliisin työvoimakulut 3.200.000€/v
- Muiden virkailijoiden kulut 10x eli 32.000.000€/v
- Ohivuoto Caymansarille veljesten palmujen hoitoon 20.000.000€/v
- Asumiskulut: puoli miljoonaa sandaaliparia: noin 50.000 asuntoa X 1000€/kk/12 =
600.000.000€/v
- Tuki/lentolippurahat nykyisten 'perheiden' puoliskoille: 2500€/kk X 100.000kpl X
12kk = 3.000.000.000 €/v

Ynnääpäs pelkät Poliisikustannukset; vuoden päästä ne ovatkin jo kaksinkertaistuneet.
Jos haluat tietää veronkiristyksesi syyt eli mamukokonaiskustannukset kaikkineen,
lisää kaksi nollaa perään:
0.003.200.000€
0.032.000.000€
0.020.000.000€
3.000.000.000€
--------------> LIONs-mamutuksen loppusumma 3.055.200.000€ - vuonna 2009

Summan voinee huoletta kertoa ensi vuonna kolmella jos oletetaan että vuonna 2010
henkilökunnan lisäys tulee olemaan 50% enemmän (vrt. LION koulutusohjelmistot), vuonna
2011 taas 50% enemmän - pääsemmekin jo vuonna 2015 5milj maahanmuuttajaan, joka on
ahtisvaari/halos visioon kätketty päämäärä... Kas kas miten kaikille ritari leijonamielillemme saatiin
mielekästä työtä. Liity sinäkin paawin ritareihin.

.

Turun kaupunki salaillut tutkimustietoa maahanmuuttajista: maahanmuuttajien kustannukset
olivat vuonna 2001 14€milj; 2009 hieman alle 37 miljoonaa euroa ... 2011 ? siis €55milj. IS
08.09.2011 07:03

Tuossa vain yhden kaupungin suorat kulut; todellinen yhteissumma valtion taloudesta on
massiivisesti eri kokoluokkaa - plus kaikkien muiden kaupunkien lionsmamukulut...

.

Ritarien Kebab Onnelan Hedelmää
Turkulaisen lihaliike Agali Oy:n valmistamat elintarvikkeet on asetettu myynti- ja
käyttökieltoon. Elintarvike turvallisuusvirasto Evira kehottaa palauttamaan Agalin tuotteet niiden
ostopaikkaan. Evira on määrännyt Agalin lihatuotteet hävitettäviksi niissä havaittujen vakavien
hygienia- ja muiden puutteiden vuoksi. Poliisi tutkii parhaillaan Agalin toimintaan liittyviä
ihmiskauppa- ja talousrikosepäilyjä. Turkulaisen lihaliike Agalin ja siihen kuuluvien kolmen kebab-
ravintolan epäillään järjestäneen Suomeen laittomasti työntekijöitä ja pakottaneen heidät
pakkotyöhön.  Kebabpaikkoja on listalla kaikkiaan 49 kappaletta. Tapaukseen liittyy ihmiskauppaa,



laittoman maahantulon järjestämistä ja kiskonnan tapaista työsyrjintää. Yrityksiä epäillään myös
talous- ja terveysrikoksista. IS 12.01.2012 15:52

Luuletko että iittalehdistömme tiedottaisi mikäli löytyisi viitteitä myös Guutzetin laivoihi,
lautakasoihin tahi vaikka vain Balkanin suhkupollin ystäväin 'varaosa'-kauppaan; sekin saastaisissa
lihaliikkeissä hoituu kuin käden käänteessä.

MUSLIMIEN JIHAD-VIESTIT SUOMESS - sinisilmien hölömölä:

"Sotilaita kehotettu välttämään virkapuvun käyttöä julkisesti. Puolustusvoimat on kehottanut
sotilaita välttämään sotilaspuvun käyttöä julkisilla paikoilla, uutisoi 12 maakuntalehden Lännen
Media. Sen mukaan turvaohjeita on kiristetty henkilöstöön kohdistuvien terrori-iskujen pelossa.
Uusien ohjeiden taustalta löytyy ilmeisesti henkilökuntaan kohdistuneet uhkausviestit. Upseeriliiton
mukaan henkilökuntaan kohdistuu tällä hetkellä todellinen uhka. Puolustusvoimista
myönnetään, että henkilökunnan turvaohjeistuksia on tarkistettu lähiaikoina, mutta uhkakuvaa ei
haluta avata. IS 27.3.2015 klo 03.31    (huom ILTASATUILU: pikapiilotettu 'yöuutinen' klo 03.31)

Mitä tehdä? Äänestä taas Puoluetta, sillä tulee muutos (pahempaan).

Ruåtzin Lahjotut Ritarijärjestöt Kohisevat
Ruåtsissa Ministeri joutui kohun keskelle paljastettuaan että R00man Keisarin Kultilla ei ole
vaatteitta: "Kansallinen afro✜ruotsalaisten järjestö vaatii Ruotsin kulttuuriministerin eroa erikoisen
kakkuepisodin takia. Kulttuuriministeri Lena Adelsohn Liljeroth vieraili taidenäyttelyssä Tukholman
Moderna Museetissa. Näyttelyssä oli Makode Linden installaatio, joka käsittelee naisten
ympärileikkausta...." Julkaistu: 18.04.2012 22:30

Näin Paawilaisessa astridin Iltasatu-valtakunnassa: sanaa sadistinen islam-kultti ei saa mainita..

GLOBAALI LEHDISTÖTUKI - tietenkin lähes 100% komennuksessaan olevat suomilehdet
totetuttavat salausagendaa siinä missä koko lehdistö. Rakoilua toki vielä on, ote lipsuu...



CNN ja poliisilooshi vaakunoineen todistaa uskollisesti. Massamurhaan syyllisenä 'migrants'... allah
tietovuoto, minkäpalvojia CNN-migr-ants oikein ovatkaan: rooman ismejä - tässä viidennen
kolonnan terror -ismiä toteuttaa Muslim 'migrants'. Hengissä selvinneet ovatkin tästedes tottelevaisia.



Tokihan isän maa on leijonille - isän ryöstöretkein ritareillekin -  tärkein. Vain harva tajuaa kuka
on tuo pyhä isänsä joka väittää jumal' olevansa ja omistaen kaiken.

Tutustupa näidenkin poikain pyhänä pitämänä oppikirjansa saloihin; lue muut linkit.
Oppiensa mukaan päämääränsä maailmanvalta - ja kun se on saavutettu, tulee rauha. Rauha
tulee vastustajainsa vääräuskoin kaulain katkettua; sitten paljastuu että palvotaankin ydessä
soinien kanssa mariaa, tuota EUkkulan taivasruhtinatarta. Näin asian kuvaavat oppineensa
tarkasti dokumentoiduissa kirjoissaan. Tämän isän pelin toteutuksessa suliset isän maata
kunnioittavat reippaat pojat ovatkin avainasemassa.

Opin mukaan sinä olet deletoitava vääräusko ellet usko, palvo kuten he. Kaikki ovat valmiita
napinpainajia kun käsky tulee - 'isänmaan puolesta':



Arutz Sheva



Arutz Sheva paljastaa vahingossa kuinka tälläiset looshivalansa vannoneet systeemin orjat eivät
kaihda mitään toteuttaessaan isän suurta suunnitelmaa. Vaan sivustakatsojaa ihmetyttää mitä
nämäkin kaksi leijjonaa saattavat
lahjuksillaan enää tehdä?

Isän maailmanvalloitus ja julkinen
väestönvähennys -suunnitelma
paljastuu kun tutkii kuka tämän
uskonlahkon kehitti milloin missä ja
kenelle. Lue muut
slideshare.com/syottovasikka -dokumentit
niin tiedät sinäkin......

"Milloin [maltan ristiään kantavat]
johtajamme uskovat että EU on
jättimäinen petos? Telegraph 11/2015



Kohutkaa ritarit: Kas tässäpä "tarjAstridin klaanien Suomitytöille tarjoamaa vapaudenkakkua".

Englannissa islamistit silponeet 100.000 pikkutyttöä…
Jopa 100.000 naisen/pikkutytön sukuelimet on leikelty ja ommeltu kiinni [mullahin käskystä]
Englannissa. Salaa filmatuissa dokumenteissa lääkäri, hammaslääkäri ja hoitzu suorittavat riitti-
silpomisia – kiistäen tekevänsä mitään väärin… Myöskin Telegraph✜pelkää kertoa että taustalla on
yksi kunnia murha kultti, nimeltä … ja sen taustalla paawi. 100,000 British women mutilated: As
many as 100,000 women in Britain have undergone female genital mutilations with medics in the
UK offering to carry out the illegal procedure on girls as young  as 10, it has been reported. 8:42AM
BST 22 Apr 2012 telegraph.co.uk/news …uknews/crime/9219217/100000-British-women-
mutilated.html

Gambian presidentti Yahua Jammeh ilmoitti naisten ympärileikkausten kieltämisestä. Asia
koskettaa monia, sillä Gambian naisista 76 prosentilla on sukupuolielimet silvottu - heistä valtaosa
alle 14-vuotiaana. Naisten ympärileikkauksissa poistetaan ulkoiset sukupuolielimet kokonaan.
Silpominen johtaa usein koko loppuelämän jatkuviin terveysongelmiin kuten verenvuotoon,
infektioihin, kipuun tai lapsettomuuteen. Yli 100 miljoonaa musliminaista on alttiina
sukupuolielintensä silpomiselle eri puolilla Afrikkaa ja Lähi-itää. Gambiaan väestöstä 90 prosenttia
on muslimeja ja 9 prosenttia kristittyjä. The Guardian 24.11.2015



.

Vasurien La-Paz liikkeen Kettutyttövapaus alkoi jo 600 luvun katollisessa luostarissa: Muhametin
uran lähtölaukaus oli tuhannen rauhassa eläneen juutalaisen yllätys massamurha v.625 Mekassa.

HELSINGIN HORISONTTI VUONNA 2020? ...kyllä, jos jatkat hesarisi
imemistä. Arutz Sheva:



Vapáámuurárien sisällä salainen piilo-
organisaatio:
.

Manly P. Hall selittää vapáámuuráriuden kahta tasoa. Siihen kuuluu kaksi täysin erillistä
organisaatiota, näkyvä ja näkymätön. (Tämä jaottelu on erillään kaikista 33 asteesta). Hall:
Vapáámuurárius on veljeskunta veljeskunnan sisällä: ulompi organisaatio joka ei tiedä kahtiajaosta
mitään, kätkee sisemmän valittujen veljesten kerhon ... on välttämätöntä olla nämä kaksi erillistä
mutta toisistaan riippuvaa veljeskuntaa: sisemmän veljeskunnan jäsenet ovat täydellisiä [majestic
dignity, grandeur'] ja täydellisesti antautuneet sen mysteereihin ja salaisuuksiin. Mysteeri ja
näkymätön todellisten valon lasten yhteisö hajallaan ympäri maailman ja joilla on yksi sydän yksi
sielu ja tekevät kaiken suuren Arkkitehdin kunniaksi ja veljesten parhaaksi. [Hall, Lectures on
Ancient Philosophy, p. 433] ... arkkitehti on tietenkin Lucifer - eli tämä sisäpiirin joukko on juuri
sarvipäämerkkien vilkuttelijoita. Vaikutusvaltainen rapparein oma lehti, The Sc0ttish Rite J0urnal
kirjoitti Hallista: Hall on vapáámuurárien suurin filosofi 'Masonry's Greatest Philosopher'.

Albert Mackey, 33 asteen vapáámuurári ja "vapáámuurárien Tietosanakirja", 1873,
kirjoittaja vahvistaa Hallin paljastuksen. Näkyvä vapáámuurárius; kiertokirjeessä Maalisk 18,
1775, Grand Orient of France, viittaa kahteen muurarien divisioonaan, näkyvään ja
näkymättömään vapáámuuráriuteen (two divisions of the 0rder: Visible and Invisible
Mas0nry) ... www cuttingedge .org/free001a.htm

.

Aiheesta lisää http://wp.me/sx1AT-81 ... (read also e dm0nd P aris book; The History of j€§uits,
http://wp.me/pwIAV-1 )

.

.

.

.

Veli hyvä - P0lliisiveli Ritari palveluksessasi,

vain 300 £/kpl
.



Voi pyhän Marian kirkon Veljeksiä; Porvoon Kirkon Konstantinusritari-Poliisit kyllä päihittävät
ameriikanMarian mennen tullen...

.

USAn valtionanarkia ylläpidetään väkivalloin 09/2012

USA valmistautuu maan kattaviin mellakoihin, poliisit opetetaan teurastamaan
'viharikollisia'... Ilmeisesti (?) vaalihuijaukset - joissa EI SAA useimmissa paikoissa nykyisin
käyttää/vaatia henkilötietoja - tulevat olemaan massiisimmat tähän asti. Toisin sanoen maan
syöksykierteeseen johdattanut ritarien nukke, kenian marxistimuslimi näyttää jo
voittaneen... Kotimaan turvajoukoille ostetaan 1.2mrd isokaliberista onteloammusta tarkka-
ampujille. Käyttöön otettava luoti on suunniteltu mahdollismman pahasti repiväksi ja
tappavaksi: Poliisin ohjekirjan mukaan mellakoiden alkaessa ei varoituslaukauksia ammuta.
armeija harjoittelee katumellakoiden torjuntaa... US Prepares for Riots, Buys 1.2 Billion Bullets U.S.
Homeland Security is preparing for an all-out “American Spring” rebellion and has bought 1.2
billion bullets for trained snipers. U.S. Army has been preparing for rebellion in the streets, and a
Military Police training manual, entitled “Civil Disturbance Operations” describes how to suppress
riots and kill civilians when confronting “dissidents."

The manual states, “Warning shot will not be fired,” Watson reported. By Tzvi Ben Gedalyahu
First Publish: 9/19/2012, 4:21 PM israelnationalnews com/News/News.aspx/160088#.UFnTePlbySo



Vat-i-Can 'Sielunhoitoinsituutiot':
.

Tässäpä ydinkerhosta vilaus; näiden tehtävänä on ohjata bilderpertit ja niiden kyykyttämät
muurariapparit...

VAI ovat JE§UIITTAIN salamurhaJÄRJESTÖT NYKYISIN
 "SIELUNHOITOINSTITUUTIOTA"...

”0pus Dei on puolisalainen uskonnollinen järjestö jonka päätehtävä on täydellisesti tukea paawin
valtaa kaikkein vanhoillisimpien Council of Trent -’lahkon’ mukaan. Sen jäsenet ovat luovuttaneet
itsensä ja henkilökohtaisen omaisuutensa sokeiksi Katollisen Kirkon ja Je§uiittakenraalin alaisiksi
jäseniksi.” Avro Manhattan. Huomaa Vati Kaanin aurinkojumalan OSIRIS-aukio, sen keskellä
asiaan kuuluva okkultistinen obeliski: tällä torilla kansa kumartaa daagonin papille = paawi,
jumalankorvike puhuu temppelistänsä...

.



0pus D€i. Jessuuittajärjestölle uskollisuusvalat ohi maan lakien; osa näistä M@ltan ristin
ritareita - joihin kuuluvat mm. K0nstantinus ritarit...

Lue loput www maalli kko apuri .blogspot .com ... paitsi että et enää lue ---> sensuroitu

.

.

.

.

..



Anders Breivik,
3. asteen 'sielunhoidon' saanut vapaamuurari ritari

& keskikesän ritarimedian 'Kristitty' -väännökset:

.

Breivikiä inhottaa (?) tämä pelleily. "Kannattaa vaikka kamelikin niellä päämäärän takia",
hän sanoo... Suomen 100.000 rapparinkin päällä nähty L00shin uhritoimitus esiliina, apron:
kuolemanrangaistuksen uhalla vannoutunut kaikkeen kurkunleikkausesta petokseen

- Paawi ohjasi ristiretkien mass-a-murha-armeijoitaan Maltan Ritariensa kautta; se tunnetaan
tänäänkin vat-i-kaanin salamurha-henkivartiostona ... Breivik pitää itseään ristiretkeläisenä -
kuten kaikki vapaa-rappariorjat.

- Breivikiä luonnehdittiin "vasemmistolaiseksi" - julkaisten äärioikeistolaisia mielipiteitä ennen
joukkomurhia. Sopii kuin nenä päähän katollisen Adolph äärioikeistolais vapaamuurarin ja Marx-
Lenin je§uiittaideologiain kanssa. (selaa faktat blogisivuistani). Hänen väitetään myös olevan
Ruotsalaisen väkivaltaan kehoittavan naziforumin jäsen.



- toteutti hän sen täydellisesti aivan silkan vahvan tahdonvoimansa avulla" ...tämän tahdonvoima-
lauseen je§u-IS väänsi rikoslain vastaisessa kansakiihotus-rasisti artikkelissaan
"Kristilliseksi" . Tämä saman agendan ohjeistus pukee Breivikin - kautta lähes koko glo-Baalin
median - Kristityn kaapuun. Tämä median väärentämä vihakiihotus uppoaakin YLEn ohjelmoituihin
kuin veitsi voihin.

- Breivik kirjoittaa manifestissaan että iskussa on parempi tappaa - vastoin Kristityn elämänohjeen
yksiseslitteistä käskyä: ÄLÄ TAPA. Sensijaan vapaamuurarivalassaan Breivik lupautui vaikka
tappamaan kyselemättä... jos käsketään. (Anders piti vuosien valmisteluistaan tarkkaa Päiväkirjaa:
"viisi vuotta ahkeroituani vapaamurari-järjestöissä, saavutin tason 4/5 nk. (yhdistetty taso.)" Tässä
kuitenkin uskon enemmän IS tietolähdettä, sodomaoyj:ssä ovat kaikki rappareita joten heillä löytyy
aiheesta aina nk. sisäpiirin ammattitieto). Julkaistu Iltasatuje§usanomat 23/24.07.2011
.
Onneksi minun ei tarvitse ottaa kantaa tämän seonneen kristityn irvikuvan, mass-a-murhaajan
edesottamuksiin... ylläolevasta voi jo päätellä mistä tämänkin ympärille jo etukäteen suunnitellusta
ohjelmassa on kyse: kaikki väännetään valtion virallisen totuuden mukaiseksi vihakampanjaksi
veronmaksajia ja yksilön normaalia puolustusvalmiutta, älyvapaan ja rikollisesti toimivan
maahanmuuttopolitiikan arvosteluoikeutta vastaan. Tätä voi peilata mm välittömästä aivottoman
je§u-iitta-tuomiojan syyllinen-löydöksestä = kailotus paawin agendaa: "norjan murhiin on syynä
suomen aselaki".
Aivan, kuka teistä sinisilmistä vielä luulee etteikö tämäkin teon suunnittelu on ollut etukäteen
täysin tiedossa, ja veljekset antoivat sen edetä tulevan suosiollisen poliittisen
propagandavaikutuksen takia. Mieleen tulee kotoutusveljesten mediaharhautus nimeltä Jokela ...
jossa karhukopla aivan "sattumalta" oli varusteineen vieressä päivä-ajelullaan.Poimintoja netistä:

■ Paul Joseph Watson: Oslon________Poliisi harjoitteli pommi iskua varten - muutama päivä
ennen H-hetkeä.
■ TV2/Norway 21 July 2011, näytti edellisiltana iltauutislähetyksessään mustauniformupukuisia
miehiä juuri ko pommitettujen rakennusten ympärillä.
■ Saarella selvinnyt Emilie Bersaas, 19, kertoo: "Meitä ammuttiin joka suunnasta". (seuraapa miten
Emilien käy...)
■ Netistä löytyvät helikopterista otettuja kuvia joissa sankarimme seisoo rannalla tyynesti
teloittamassa uhrejaan: Hollywood Action?
■ Kuvissa uhrit sumennettu - eli oikeesti montako uhria oikeesti onkaan. Käykö kuten WACOn
je§u-operaatiossa: kylmäsäilytyskoneen "hajoamisella" jälkiselvitys tehtiin mahdottomaksi (luotien
koko, suunnat mahdotonta selvittää koska ruumiit mätänivät).
■ Tämän kommentin jälkeen A rto L aurin kaikki blogit pyyhittiin pois Uuden Suomen
sivuilta, salamurhaajat ovat tosi peloissaan = homma nk. haissoo...:
"... näin jo etukäteen ollessani kesäkuun alkuviikon läntisessä naapurustossamme yli viikon ajan.
Luvin juuri, että Norjan poliisi oli hyvissä ajoin ja "ennen kaikkea ennakkoon" järjestänyt niin, että
hyvissä ajoin veripäivän tietämissä muuten aktiiviset poliisien tarkkailuhelikopterit olivat tylysti
käskettynä maissa. Yksityiskohdat oli näköjään tarkoin mietitty koska kuulema poliisin venekin oli
tehty käyttökelvottomaksi uutisointi osasi kertoa.
Myös jo pommin alueella oli POLIISI kuinkas muutenkaan "koeräjäytellyt" (näin asiasta videonkin,)
taloja Oslossa vain 2 viikkoa etukäteen! Myös mm. Söyringin US- blokissa oli ammattitasoisten
ihmetys siitä miksi ulkona muka räjähtänyt autopommi oli ajanut lasit kadulle ulospäin! Eikä edes
talojen sisään päästetty puolueettomia kuvaajia ihmettelemään räjähdyssuuntaa. Eli poliisit olivat
"jatkaneet" talojen sisällä näitä outoja riittiräjäytyksiään väitti blokissa asiaa tuntevat..." US blogi



Murhamies elementissään: Templar - Ritarirappari Ristiretkeläinen Anders Sukeltelia Poseeraa
Märkäpuku Päällä, maltanristi-pääkallotikari rinnassa: "Justiciar Knight Commander" -oman
ilmoituksensa mukaan. Kts. sukelluspuvun Templar-insignia.



Temppeliherra Presidentti puhuu tavalla jos toisella. Isännän merkit pitää aina näkyä...
Vasemmalla pala Svinhufvud turneen SA-kuvasta, väriä lisätty. Oikealla Templar Manifesto 2011

Templarien historiikki esim www.slideshare.net/amat21/masoni-templar

Lue SA-kuvakertomus, www.slideshare.net/syottovasikka/evakkotie



Katso Maltan Ristin symboliikan historiikkia; kuvakooste
erilainen.files.wordpress.com/2011/02/double-headed-eagle1.jpg

...tuo taustoja avartava kuva löytyy Israel-blogisivullani. Sinänsä sopii aiheeseen koska Breivikiä
väitetään "israel-ystäväksi" ... eli jos jaksat lukea, selviää kerrankin sinulle miksi se sopii
lastenmurhaajan sielunprofiiliin. Tuota tekstiä et takkeella löydä YLEn xennuksesta tahi jesuWSOY:n
arkistosta...

.

Lastentappaja Anders Breivik'in suuhun laitetut blogi-
päätössanat ennen äksöniä;

"I believe this will be my last entry. It is now Fri July 22nd, 12.51.

Sincere regards,
Andrew Berwick
Justiciar Knight Commander
Knights Templar Europe
Knights Templar Norway"

.

Knights
 Templar...

Knights Hospital✜lier,
eli suomilaisittain Templarit,

Temppeliherrat - tai sitten
Tempel Riddare Orden -

M a l t a n R i t a r i t
jotka Tawastialla

 juhlivat ...



Knights Templar -Ritari Andersin tekemä youtube video alkaa hehkuttamalla lähettäjäinsä
M altan R istin R itarimerkkejä = Templars, Temppeliherrat - kuinka haluatten.

.

Ihmettelinkin jo viisi vuotta sitten 'kartellimme vapailla keskustelupalstoilla' tapahtunutta
raivokasta sensuuria huumekeskustelujen yhteydessä. Kommenttini pyyhittiin minuutin sisällä pois
kaikkilla forumeille - heti ja raivokkaasti. Niissä toin esille ihan tavallisia julkisia uutisia mexicosta,
silloin sen 10.000/v päättömän huumekartellien murhaamista yms... Miksi se tieto on täällä kielletty!?

No asiahan on nyt päivänselvää huumepolliisimme viharikos sisällissodan ja Breiviikin Templar -
kytköksien paljastumisen jälkeen...

Kun asiat kuumenevat, cartelli tarvitsee tiukemman kontrollin: KartelliSanomat:
"Salainen määräys lisää KRP:n valtaa. Keskusrikospoliisi voi nyt mielensä mukaan
ottaa lähes minkä tahansa poliisitutkinnan itselleen. Lauantai 18.1.2014 klo 05.25"

Niinpä niin, kartelli pyörittää. Erehdyit A a r n i o: valtionbisneksiin ei saa koskea. Ja valtiohan oli
tietenkin se pieni mitätön Templar-kultahammasvarasto keskellä Italiaa... "KRP:n toistakymmentä
aseistautunutta poliisia teki luotiliivit päällä kotietsinnän Helsingin Pasilan poliisitaloon
12/2013. Operaatiot kestivät lähes kahdeksan tuntia... kiinni otettiin neljä A a r n i o n alaista... Nyt
Helsingin huumerikosyksikkö on pyytänyt Helsingin käräjäoikeudelta kantaa siihen, oliko
kotietsinnälle lainamukaiset edellytykset ja perusteet ..."  IL & IS 21.1.2014 14:02



Aktivistit hallitsevat kaupunkia Mexicossa - ajettuaan poliisilooshin
suojaaman Knights Templar huumekartellin pakoon...

Viharikol eiku Asukkaat ovat onnellisia: ei enää Knights Templar huumekartellijesuiittain
kaulankatkontaa! 'Self-defense' fighters chase the Knights Templar drug gang from Nueva Italia in
Michoacan state... latimes com/#ixzz2qruorhXF By Richard Fausset, January 19, 2014, 8:00 a.m

Monet Kaliforniaan tulleet Meksikolaiset lähtevät kotipaikoilleen taistelemaan Knights
Templarin hallitsemaa huumekartellia vastaan. Näitä puolustusaseen omistajia suomilehdistö kutsuu
äärioikeistolaisiksi, viharikollisiksi ym, MSM-lempinimi on 'vigilantes':

"Coalcoman kaupungissa Templar cartellin looshilaiset elelivät sovussa moikaten
poliiisilooshia - murhaten veronmaksajia. LATimesin haastattelema Rivera: "olin
maatilalla ja näin kuinka siviilit ajoivat Templarit pakoon... Coalcoman vapautus näistä
kaiken bisneksen halvaannuttavista rosvoista oli nopea ja kivuton ja kertoo jotain
Meksikon hallituksesta, poliisista..."

Lulu Cazarez, 49, Delhi in Merced County palasi äskettäin: "tähän asti rikoksen
kertominen poliisille merkitsi hengenvaaraa"...

Mielipideosastoon päästetään vain templar-suodatetut kommentit:
JamieNova at 10:48 PM January 12, 2014 "Hey, LAT! Eivät nuo ole vigilantes! Nämä
ovat Mexicanoja, kansalaisia jotka taistelevat hengestään." Comments are filtered
latimes com/local/la-me-michoacan-la-20140126,0,6737335.story#ixzz2rUrpX2Kh



Itsepuolustus Militia - Halosen viharikolliset (?!) - ampuvat huumekartellin ulos kaupungistaan -
koska poliisi ei sitä tee ... valtioncartelliin nääs ei kosketa ... kuin erääs PeräPohojolan maassa. Tämä
vati kaanin terrori -ismin -järjestö lienee vastuussa tuhansista murhista ja sadoista poliismurhista
vuosittain. "Self-defense" militia  battle with suspected Knights Templar drug cartel members in
Nueva Italia, Mexico. AP January 12, 2014) latimes com/world/la-fg-mexico-michoacan-violence-
20140119,0,154127.story#ixzz2qrvjB3Ae

Piiritetty Mexico. 6-Helmikuu-2014: Neljä irtihakattua päätä - viimeisin Knights Templar drug
cartel isku, Michoacan. Zacan ja Antunez'in yhteisöissä kodintuvajoukot - suomalis
Templaarlehdisön viharikolliset - ovat järjestäytyneet osoittamaan vihaansa Temppeliherrojen ismin
mukaista naapuriensa päänkatkomisia vastaan. Pilkkanimenä sikäläinen jo pelokas Templaarilehdistö
käyttää 'vigilante autodefensas' - tälle Knights Templar drug cartel terrori-valtaa vastustaville
ryhmille.

Viime kuussa viharikolliset uhkasivat jopa häätää Templaarit kokonaan pois - uhka jota
suojaamaan äsken saapui tuhat (templaareja moikkaavia) 'rauhaa' turvaavia poliiseja ... cartelli saakin
nyt hoitaa isän bisnekset rauhassa - susireservaatteja myöten. Siellä pohjan perillä kuulema uhkana oli
ollut mm. ritari ꖅ komerosta  ymärtämättömän siivoojan kadulle repimä epri.

Ihmisten kalloja, 70.000 MURHATTUA: Four human heads are found in Michoacan state, the
latest indication that the Knights Templar drug cartel may be reasserting itself. By Cecilia Sanchez
and Richard Fausset. LATimes February 6, 2014, 6:08 p.m. ...   ... 70,000 residents died during a
military-led offensive against Mexico’s powerful drug cartels launched by the previous president,
Felipe Calderon. Latimes /worldnow/la-fg-wn-mexico-crime-poll-20140109



........ Tiesitkö. yli 70.000 Templarien murhaamaa jo ennen 2006-2012 (Calderon pres kausi)

Osiriksen Temp-pelit 5/2015:

Temppeliherrain Rancho del Sol...

43 kuollutta huumekartellin tulitaisteluissa. Three-hour gun battle leaves 43 dead in Mexican cartel
territory. AP May 23, 2015 | 3:42am Nypost com/2015/05/23

(aurinko=osiris=isis=sol ... ISIS, paavin oma musujeng arabikevättä edistämässä. Jesuiittatunnus,
IHS, Isis Horus Seth - egyptin pakanajumalten kolminaisuus joka katolis Lutteruskirkossakin sinulle
loistaa....)



Jesuiittalandia

Kun tiedetään että koko maan viranomaiskööri, heitä veivaavat siniveriset ritarit ovat 100%
jesuiittain ohjaamia rapparei - sitä tärkeämmäksi nousee suomexicossa jari Aarnion oikeusfarssin
lopputulos. Löytyykö maassamme enää yhtään miestä joka ei kansainvälistä Temp-peliä pelkää?

Jesuiittain musta Templar-aurinko paistaa koko maapallosella. Tässä kuvassa näyttäis pimeys
pyörähtäneen meistä katsoen pallonsa vastakkaiselle, katolisten inka-ryöstömurhista lähtein 500
vuotta köyhänä maaorjuudessa pitämälle Etelä-Amerikalle.

Kuva 'kiinni otetun' kartellipäällikön eräästä kultapalatsikodista: Kuinka ollakaan, Enriquen
'suku'nimi on: 'Osiriksen MaantieKartta' - Plan carte Solis. (LATimes.com)

Solis - aurinko - osiris: maantiekartta isän ismin kautta, mustien pappiskaapujensa suojasta tuhon
terroriin ja maapallosen kattavaan homppismi-huumekauppaan.

Psst. Ehdotan kuolemantuomion käyttöönottoa. Senjälkeen kaikkien rakennusten kotietsintää: kenen
tiloista tämmöin juicen-musta aurinko löytyy, sillä ensimmäiseksi testataan uutta lakia...



Mexico 2014: Kansannousu katolista Temppeliherrain terror -ismiä vastaan seinämaalaus; miehet
koolla puolustamaan kotejaan kansainvälistä Templar-ritarein ihmis-huume-ryöstömurhakartelli -
ismiä vastaan.

Paawin jesuiittain globaali media haluaa kuvata nämä tavalliset, terrorisoimansa kansalaiset
pahiksina. Työtätekevät orjansa joilta ritarinsa ryöstävät kaiken 24/7, oikeuden vääristäen, anastaen
kaiken itselleen. Näitä sen lehdistö (josko erkon sensuurista joku sana vahingossa ohivuosi sensuurin)
suomilaisille kuvaa anarkisteina, vigilantes yms. rikosnimikkeillä: Rikollinen = perheenisä jonka tytär
ammuttiin Temppeliherrain huumekatutaistelussa. Poika jonka isä kuoli luotimereen yrittäessään
pelastaa ammuttua vaimoansa. Perhe jonka poika pakeni huumekartellien vietyä omaisuuden ja
maatilan. Jnejne. Korkeimman oikeuden Templarien nauraessa sakkoviiniensä ääressä...

Kauanko suomilaista EU-kavallettua duunaria sadaan silmään liruttaa? Havahtuuko kukaan
kaduilla ylläpitämäänsä huumekauppaan ja prostituutioon. Lukeeko kukaan kolumnia jossa kuvataan
Suomea ihmiskaupan shukopolli-kauttakulkumaaksi?

Tässä eräs ihmetarina kylästä jonka isän ismin kartelli jauhoi murusiksi. Kuten tavallista, apu
löytyi taas temppeliherrainsa avulla. Ihmeitten ihme -ismi: Kolme päivää nälissään ollut kartellin
ryöstämä poisajama kyläläisjoukko saa rebekoilta apua. Ottaa vastaan, kuulema ei halua edes silmiin
katsoa. Miksiköhän? Haiseeko tämä ✜ 'apu' heidän kauhuilla koulittuun nenäänsä...



Tiesitkö että maailmassa murhataan vuosittain keskim. 100.000 ihmistä uskonsa tähden? Näistä
murhista suurimman osan tekee muslimi - oppikirjansa mukaan - koska impotentti allah ei pysty
vääruskoja lopettamaan... Eräs asioista raportoiva yhdistys - näemmä kuuluu katolisten kööriin:

Persecution com 5/2015: "When fifteen families told area guerrilla leaders of their desire to seek
God, the leaders kicked them out of their village in Chiapas, Mexico. The families slept in a stable for
over a year until recently, when they moved into simple new homes. [guerilla=huumekauppias.
Hesarisi newspeak ='sissi'.] Viisitoista perhettä kääntyi uskoon kertoen sen huumekartellin päällikölle
[heh, sissi]. Tämä urhea huumeenkäyttäjä ja kaupasta rikastuva heitti heidät ulos kylästään
Chiapasissa. ... tarina on pitkä, tutustu itse. Näkyykö eräs heistä ylläolevassa kuvassa? Pointti mikä
tässä on, on se ettäs voit ottaa yhteyttä tähän järjestöön ja avata lompakkosi, perinnöt heille. Kaikki
menee hyvään tarkoitukseen, sinne samaan holviin mihin kartellin anastamat murhillaan poimimat
kultahampaatkin...

Tässä syy miksi on tärkeä tuntea heraldiikka ja tunnistaa -ismien taustat. Mikäli et niitä tunnista,
uskot koko hesaritarun sisseistä ja itkusta, tunteista ja ykseydestä - ja testamenttaat omaisuutesi näille
Marttyyrirosvoille... Allaolevassa pyhässsä kolminaisuudessaan kaikki isän ismien tärkeimmät, merkit
osiriksesta temppeliharrain temppukoloihin. Kaikki näyttäis olevan hyvin kunnes käännät
mainostansa (satanistiskultin 33 astetta) - ja näet baphometin, oman Ev.Lut Katoliskirkkosi homppi
Loyola messumurhaajan piscesin jnejne yms. eli kaikki katoliskirkon pääkallo rakkausmerkit.

Lue linkeistä lisää. www.slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-muurarien-kahleista



Aktivisti-Vigilante koulutus on saatu,
viharikolliset alkavat vastustaa Temppeliherrain tyranniaa

Templaariveljet ovatkin saaneet haastamatta orjuuttaa rahvasta kohta 500 vuotta. Nyt otetaan esiin
ritaritar Halosenkin itkemät viharikoksen itsepuolustusvälineet = uhka huumekaupalle. Asetutaan
asemiin odottaen milloin Temppeliherrat tulevat äitejä tappamaan. Tällä kertaa heille on tulossa
yllätys.

Äitien itkulle on tultava LOPPU! Maaorjain itsepuolustusryhmän jäsenet asettuvat asemiin
taistellessaan templarien huumekartellin otetta vastaan kaupunkinsa Nueva Italian poliis 'oikeus' yms
isän ismien syöpäläislaitoksissa.



Armeijakin on tulevinaan apuun - perustuslakikylttien iloisen valheitten loisteessa.
Suomilaihölmöiltähän halos-katais ritarit sen (haittasi ismin operaatioita) kavalsivatkin jo isän ismien
eukkulaan.

Mexico Apatzinga 2013.

"In November, the administration sent troops and police to Lazaro Cardenas to retake the city and
deny the Knights Templar a major source of revenue from its business dealings at the
port. ...Security analyst Alejandro Hope of the Mexican Competitiveness Institute said the
administration's decision to treat the vigilantes as a "useful tool" against the cartels appears to have
backfired, emboldening the self-defense groups to go on the offensive. "They decided they were the
ones who were going to set the terms of cooperation with the government, and the government had to
follow," Hope said. "Now that has led to a very, very dangerous situation. If and when they decide to
move into Apatzingan, it could be a pretty bloody situation." LATimes com APRIL 17, 2014

latimes com/world/la-fg-mexico-battleground-20140114-story.html
latimes com/world/worldnow/la-fg-wn-mexico-violence-20131028-story.html

latimes com/world/worldnow/la-fg-wn-violence-mexico-military-police-20131104-story.html
latimes.com/world/worldnow/la-fg-wn-vigilantes-mexico-michoacan-20140113,0,4957752.story



KIELLETYT KUVAT - TEMPLARIEN RUUMISLÄJISTÄ
Jo isän Adolph jesuiitta tiesi että ryöstömurha = kullan lähde.

Anarkistien rakentama muistosali - nuo kauhiat  aseistautuneet viharikolliset, eivät suostuneetkaan
kaikki Temppeliherrain murhattaviksi - ja vielä tälläisen muistosalin rakensivat - mikä viharikos!

Murhattujen kymmenten tuhansein määrä on salaisuus. Todellinen luku liikkuu kymmenissä
miljoonissa jos koko Etelä-Amerikan
katolisen jesuiitta feodaalisysteemin
murhattujen orjain määrä huomioidaan -
alkaen Temppeliherra ✜ Kolumbuksen
ryöstöretkistä. Eräs ryöstösampoa pyörittävä
mekanismi on 'pakolaiset' - Rooman
EUorjuutta pakenevat kurjina köyhinä pidetyt
Marianpalvojat.

Temppeliherrain ✜ Ryöstölaiva nro.1,
Pyhä Maria, isä osiriksen kultahammaslaarit
täyttäneen messumurhaajamme Kolumbuksen
johtolaiva 1500-luvun alusta.



TANCITARO:n kaupungint suojajoukot - 'viharikolliset' äitiänsä puolustamassa paavin
Kolumbusritareita vastaan. "Partio no.101, Tancitaron vapauttamiseksi".

Näistäkös viharikollisista KRP Jussi Oksanen varoittelee? Viharikolliset - jotka aina aikovat
monopolikauppansa tuhota? Ja saattaisivat jopa jonkun Aarnion ottaa mettästä päällikökseen - mikäli
ymmärtäisivät hesarins valheitten imemisensä lopettaa...

Ritari Jussin viesti näkyykin nyt aivan uudessa valossa: "Pian katujengit kaduilla
väkivaltaisesti
konetuliaseiden
kanssa. - Keskeinen
osa toimintaa on
huumekauppa,
väkivalta, aseisiin
tarttumista ei
arkailla" IS
22.02.2011 07:25

Viharikollis-Isä -
jonka perhe
haudattiin?



PAAWINhuumeVALTA WAPISEE
...hiirulaishalonen saa halvauksen?

Kaikkia aseita ei saatukaan pois viharikollisiltaan?

Ikävä vain, että tuskin kukaan näistä viharikollisista tietää mitä ja kenen ismiä tässä ollaan
vastustamassa. Joukossa jo jesuiittasoinit uusia eukkukavalluksia väsäämässä, tietenkin johtopalleilla:
isän kulta onkin näissä 'hommissa' loppumaton luonnonvara, salamurhat silkkaa +plussa-bonusta...

Hyvä että edes näin...

Hae lisää kuvia 'viharikollisista', hakusanoiksi esim: mexican armed vigilantes

Toistaiseksi vielä joitan mustattuja tai BBC postimerkeiksi lytistettyjä kuvakkeita löytyy - kunnes
goo ogle pääsee vauhtiin... Vaan eikös ole jännä miten hyvin hesarisensuurisi toimii - kukaan
suomilainen ei asiasasta tiedä - ei tästä saatikka aarniometsän kytköksistä.



Mitäs jos kavaltajamme mannerheimin tielle tulis tälläin viharikossakki vaatimaan aarnimetzäin
ritareita vastuuseen? Huh huh, pelottava ajatuskin sanoi ritari ja asennutti 30.000 kameraa ja
kuuntelulaitetta... "1500 armed men take over Guerrero"



Paracuoaron kylänvahdit odottamassa temppeliherrain hyökkäystä. Mexican community armed
guards are in position at the entrance of Paracuaro, in Michoacan state, Mexico, on Jan. 6, 2014.

Paracuoarolle päätös - Tarina jatkuu suomexicosta. Siirryn sinne erään
hauskan suomilaistarinan myötä Hondurasin kautta...

Eräs valtuuskunta (suomilaishölmöt juu nou) oli saanut maailmanpankilta tehtävän selvittää
Hondurasin korruptiota. Suomilaiset kun tunnetusti eivät vatikaanin ritareista tiedä, tahi sen
olemassaoloon usko, ovat hyviä murkkuja tähän hommaan: ilmeisesti huumekartellinsa varoja vuosi
ohi isän kultahammasholvin? Asiaa en tunne, mutta painavat syynsä tälläisellä totuuskomissiolla aina
on - semminkin kun tämä toiminta lienee ainoaa missä suomilainen osaa rahastaa rasvaisesti.

Eniweis, 'pojat' ... err siis konsulentit tutkivat puoli vuotta asiaan liittyväin kavallusten haaroja.
Niinpä tuli sitten loppuraportin päivä. Perjantai aamupäivän olivat valinneet esitykseen. Tunnollisesti
hommansa (suomilaishölmöt juu nou) tehneenä, aamupäivä meni karttojen ja kaavioiden kera
Hondurasin hallituksen päivitellessä löytöjä. Kun loppuhuipennus oli pidetty, piti konklaavin siirtyä
kaffelle - mutta hetkinen ... konsulttimme ovat oppineet pysymään hengissä... Niinpä heillä kaffen
sijasta pihassa odotti taksi, joka paksulla setelitukulla 'lensi 'kentälle - jossa odotti yksityiskone. No
suomilaiset olivat Hondurasin rajojen ulkopuolella - homma hoidettu - jo ennekuin hallitus oli
saanut kaffensa nieltyä. Hondurasin ritarien kaffe meni keuhkoihin: vasta juodessaan tajusivat että
raportti selvitti tekemisiään - ja paljasti jokaisen omat kavallukset desimaalin tarkkuudella...

Hondurasin katolisritari: Lue slideshare.net/syottovasikka/hyvn-ja-pahan-evankeliumi

Suomikonsultti hoisi tehtävänsä - ja päälle vielä selvisi retkestä hengissä. Sikäli kun nämä
sissimme tunnen, eivät he vieläkään usko Templaarien olemassaoloon, paavia pitävät witsinä.

Paawista tämä onkin paras kullanvuolennan witseistään.



Jesuiittain bisnekset on raakoja:



Suomexikossakin on Templarien edustus on vahva:
Grand Masterina toimii Lääninrovasti Pertti Ruotsalo (Finland)
OSMTH - KNIGHTS TEMPLAR INTERNATIONAL 33 asteen Grand Master

Suomen Suurpriori Ilkka Välimäki, Varasuurpriori Juha Viljamaa, Kansleri & Hallituksen pj Matti
Arpiainen, Pääsihteeri Pentti Rantala, Varainhoitaja Veikko Kokkonen, Legaatti (kansainväliset asiat)
Pertti Ruotsalo, Suomen suurpriorikunnan suojelijaksi TURUN TUOMIOKIRKOSSA 2001
VIHITTY Princess Elisabeth Zu Ysenburg Und Büdingen

- LÄNSI-SUOMEN PRIORIKUNTA, Priori Risto Penttinen, Turun komentajakunta,
Perustettu 25.08.1986 61 jäsentä, Komentaja Kalle Aitasalo, Saaristomeren
komentajakunta, Perustettu 07.02.2009 35 jäsentä, Komentaja Antero Blomberg

- ETELÄ-SUOMEN PRIORIKUNTA, Priori Pentti Jänkälä, Helsingin
komentajakunta, Perustettu 10.02.1990, 48 jäsentä, Komentaja Reima T. A. Luoto,
Kotkan komentajakunta Perustettu 12.11.2005 22 jäsentä Komentaja Pasi Pöllänen

- SISÄ-SUOMEN PRIORIKUNTA, Priori Kalervo Sipi, Tampereen komentajakunta,
Perustettu 23.03.1991 60 jäsentä Komentaja Elias Kivitila, Lahden komentajakunta,
Perustettu 11.10.1997 24 jäsentä, Komentaja Heikki Hornborg

- POHJOIS-SUOMEN PRIORIKUNTA, Priori Pekka Heikkinen, Oulun
komentajakunta, Perustettu 27.04.1996 23 jäsentä Komentaja Matti Heikkinen, Kajaanin
komentajakunta Perustettu 20.04.2002 11 jäsentä Komentaja Jarmo Karpakka

- Eestin komentajakunta Perustettu 26.03.2011 12 jäsentä Komentaja Ants Peetsalu

Huumekauppa kannattaa aina - kun se on omais-suojeluksessa.
Lisää aiheesta löytyy www.slideshare.net/syottovasikka -sivun oikean reunan luettelosta.
esim
sahtivaari-templar-drug-cartel-kytkökset: slideshare.net/syottovasikka/obummer-obamao-kuka-olet
www.slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-muurarien-kahleista
www.slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289
www.slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli jnejne

Aihekuva



Onko yhtään YLEn oksennuksen telkkarinaamaa joka ei rapparirappusilla kiipeilisi? Rapparit
ovat höynäytettyjä orjia joihin ritarimme pyyhkivät jalkansa. Ministerit, Temppeliritareita kaikki?

Ex, ministeri Martti Pura katselee tyytyväisenä ympärilleen... [shh. Knights Templar eli
temppeliritari, vatikaanille] rakentamassaan pienessä kivikirkossa.

yle fi/uutiset/3-9424905 Tammela 29.1.2017 klo 14:28

Ihana Marttisetä ... jäi eläkkeelle Hattulan kunnanjohtajan virasta. Sitä ennen hän oli ollut
vastaavassa pestissä Sodankylässä. ...kansanedustajuus ja maa- ja metsätalousministerinä Esko Ahon
hallituksessa.

"Pura selittää sillä, että hän kuuluu Temppeliherrain Ritarikuntaan ja kyseinen risti on myös
ritarikunnan tunnus...."

Temppeliherrain ritarikunnan virallinen tunnus [=Maltan Ritarit]



Em. ritarimerkkihän on myös tunnettu 'rauhanmerkki' jota myöskin koko suomen kerma kantaa
kunniamerkkeinään. Merkki tuo rauhan kaikkialle minne se ilmestyy: vastustajien kaulat katkotaan
joko julkisesti [vrt Klumbus ritariensa Etelä amerikan ym kansamurhat] tahi salaa. Koska se omistaa
median kaikki lähteet, jesuit assasins = salamurhaajat hallitsevat yhteiskuntansa orjat täydellisesti.
Syö kiltisti aamuhesaris ja muistakin äänestää Puoluetta!

...pyhän isän istuin ja maat&mannut - ja merkkejään raahavat orjat.



Heh. SINÄkin olet näiden sarjahukuttajain vaikutuspiirissä - pysy siis hiirenhiljaa jolla takaat
syöpäläisritarien ryöstöjen jatkumon maailmaan tappiin. Pelkää mutta älä inahda = valtansa takuu,
= vati kaanillinen terrori... vai luuletkos että kukaan on yrityksiltään välttynyt asioitaan
esiintuodessaan?

Kai muistat miten herra Halmeelle kävi kun pääritarilesboamme lesboksi haukkui? Halmeessa.
Kerro toki näkemäsi ritaripoliisilooshille, siellä aina apu:



Kai vielä muistit että temppeliritari-jesuiitta -sana tarkoittaa salamurhaajaa. Miksikö veljekset
laskivat tärkiän ritarinsa vapaaksi...? liekö ollut pahastikesken sarjabisnekset?

Jaa miksikö poliisilooshi ei ota orjain valituksia vakavasti? Tietennii koska looshikokouksessa asia
on jo käsitelty, kuolleenpaperit täytetty -ja- toimitettu alan miehille...



Tälläisilla kristusalttareilla vannotaan valat rooman pyhälle EU-istuimelle - ylitse kaikkien
lakien.

Pyhän Istuimen kerhoin kautta onkin synnytetty kaikissa EUkkulaan kavalletuissa maissa oma
siniveristen hyväveliver' kosto...



Orderin ylin organizaatio juhlakulkueessa ryöstöretkiensä kunniaksi.
Lue: "Pahan Pietarin Basilli"

________________________________



GREAT G-Reading - Mahtavat Paawimedian Päiväohjelmat:

Tuleva Jesuiitta-isä Greg Boyle nuorena miehenä
kiinniotettaessa tullettaa vatikaanin 666 -käsimerkkisignaalia
jesuiittaliinastaan hiplaten...

Aikansa ismiä levitettyään (terror-ismi) tämä hassisharras katolismies saa ylennyksen ja perustaa
Homeboy Industries -nuorisokodin hiukan Taizen malliin. Tämän avulla Isä hoitelee glo-paavin
Templarhuumebisnekset meksikossa. Isän bisneksiä onnekkaasti ohjattuaan (ruumishuoneet täynnä)
hänestä tulee J-13 bisnespojille oiva jesuiittaisä ja tuleva pyhimys:

"...For the last 30 years, Father
Gregory Boyle and Homeboy
Industries have been supporting and
training formerly incarcerated and
gang-involved individuals in East
L.A. Former gang members reveal
their process of healing. In some
years in the early 1990s, more than
2,000 people were killed in L.A.
County. The deaths came hard and
fast. During one three-week period,
Boyle buried eight young men and
boys." G-read Latimes 5.11.2015



Kylmävää kyytiä Maanantai aamyöllä kello 03:00:00

"Poliisijohto: Tilanne 'ei hälyttävä' = Töitä tehdään (suunnitellusti) pelon ilmapiirissä.
Työilmapiirin Helsingin huumepoliisissa on kerrottu olevan alamaissa - osa itsekin syytteessä
virkarikoksista - sen jälkeen, kun Aarniosta tehtiin tutkintavanki  v. 2013. ... Töitä tehdään yleisessä
hämmennyksen ja pelon ilmapiirissä. Vaativa tutkinta on käsitykseni mukaan lamautunut,
poliisilähde sanoo".

"Poliisitarkastaja Juha Henttalan mukaan Helsingin alueen huumetutkinnan ja -torjunnan tilaa
seurataan, mutta erityistä huolta siitä Poliisihallituksella ei ole juuri nyt. Tilastoissa ei ole puoleen
eikä toiseen mitään hälyttäviä merkkejä. Nyt: parinsadan jutun vuositahtia. Poikkeuksen teki toissa
vuosi, jolloin juttuja kirjattiin lähes 340."

Kun tuttuun -ei koske kekkoslovakiaa -tapaan faktat salataan 100% hämärine vihjailuittensa
peittoon, tein aiheesta taidemaalauksen. Maalaukseni koske ei mitään ei ketään - mutta kuten
taidemaalauksia, pohdi antia. Mieti missä aarniometsäin sankari astui palvelukseen, missä uskolliset
taisteluliivein, rukousnauhoin (rosary) varustettu Pasilan (konepistooli)mies sen laittomasti katkaisi.
Missä alkoi menneisyytensä huoleton väritys jne. Taidetta Pasilan ala aulaan?

Taidemaalaus:  "Tilastoissa ei ole puoleen eikä toiseen mitään hälyttäviä merkkejä juuri nyt   ...
parinsadan jutun vuositahtia - toteaa huumehelpottunut palleroistojohto"

OHO: tässäpä oli syytä pistää yliaktiivinen aarniometsäläsipomo koppiin - temp laari
miljardibisneksistä katosi puolet, kassavirtoihin ilmestyi lovi: "tämänkin vuoden alun luvut ovat
linjassa viime vuosien kanssa. Syyttäjät kertovat STT:lle, että Helsingin huumepoliisista ei tule
syyteharkintaan isoja juttuja entiseen tapaan."



'Entinen tapa' on homeista likaista aarniometsäin menneisyyttä; nyt vallitsee Laki ja Järjestys.
Sak salainen sanoisi: ALLES IN ORTNUNG" ... all in Templar Order

"Poliisihallitus ei ole havainnut aihetta erityiseen huoleen" Huhtala huomauttaa, että tilastoissa
törkeä huumausainerikos voi olla runsaat sata grammaa tai seitsemän kiloa amfetamiinia. Myös
kirjaustyyleissä on eroja." Toisin sanoen suunnitellusti palleroisten pirstomat kirjausmenetelmät
varmistavat ettei isän huolia voi koskaan kukaan havaitakaan:  ... kuten epri: kukaan ei oikeasti tiedä
mitä missäkin pöytälaatikko rekisterissä on. Mitä enemmän 'tutkitaan' sitä enemmän tulenarkoja
aserekistereitä 'katoaa'. Huoli (=Aarnio) on pois, ilo on vallannut kaikki valitut valaistuneet - ei
koske suomea - reilu suomeininki vallitsee myös 100%-lehdistössä keskustelupalstoja myöden.
Yksikin maininta mexicon auringosta - ja kansalaisen keskustelupalstan tili suljetaan,
nettipalvelimen linkki katkaistaan: niksipirkka vapaat suomaalaiset puurtavat EUkkulansa
huumehuoletonta onnea vaikertaen...

Juttu julkaistiin pimeän sateisena maanantai aamu-yönä, kansan nukkuessa rapulaansa
aamuratsiaan. Päivällä havainnot isän huolista ovat uponneet jo saavuttamattomain eprien mereen.
Yllä oleelliset muokattuna, etsi jos alkuperäinen juttu vielä hetken ennen sen suuria löytyisi, IS 25.5.
3:00 Arkistokuva toukokuun oikeudenkäynnistä. (KUVA: Antti Aimo-Koivisto)

Pedon ilma✜piiri



Och samma på svenska: tiukempaan suoravalvontaan otettu Itätuuliviesti haissoo asians tälviistee:

Sormi krpistoolin liipasimella: Määrällisesti IL valehtelee ja väärentää kuten ennenkin,
eritoten aamuyöllä. Tiukka kiristynyt kuolemanpelon piirileikki nähdään vain yhden jutun
seurannassa... Sana 'määrällisesti' on tietenkin täydellinen fakta eli valhe: toteutuu jakamalla
jokainen juttu rikollis-jussin taskunpohjan murusen kokoisiin osiin ja 'tilastoimalla' pirstaleet.

Elikkä asiat niinkos pitikin, hyvää päivää ja reilu meininki - Onhan hyvä että virkamies pysyy
Virallisessa Totuudessa eivätkä glopaavin temp-laari bisnekset häiriinny. "Aarniolle
Kuolemanvakava Juttu" - sanoisin jos lainaisin asianajajaa.

Kuten aina, isän✜ orderi on ohjattu pakkoruåzin kautta:



Pääsensuuri: Linköpingin torinreunan sananvaltakomission konttuuri 12/2014

Suomilaisia kyykyttävät 'suomi'-ritarikunnat ovat aina - tuhatluvun veristen ristiretkiensä kautta aina
- olleet alistetut hurrikaani tomppeliherrain ryöstövallan alle. Tempel Riddare Orden...

Tästä aiheesta tarkemmin slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-muurarien-kahleista



Loppuunkäsitelty sakkojuttu 12/2015

Kotkan satamassa seisseen Thor Liberty -aluksen ohjuslastiin liittyvä esitutkinta on lopetettu.
Ohjuslastissa olleen laivan ei ollut tarkoitus poiketa Suomeen. Ohjuslaiva Thor Liberty pysyi tarkassa
vartioinnissa vuorokauden ympäri vuoden 2011 lopulla... Hämäläinen sanoo että rikoksena kyse oli
sakkotason jutusta. (HARRI EKHOLM) 7.12.2015 klo 11.16 (päivitetty klo 11.29)   LUE MYÖS IL
ankkuripaikalla 24.12.2011: Kotkan ohjuslaivaa vartioidaan joka sekunti

Pyh. sadan euron juttu - kuoppakin todenn vain yhden Kotkan kokoinen... Lehtijuttujen mukaan
isän jesuiitta Kim il Sung terror ismille aniittia toimittanut Päivikin on nykyisin upea.

Tämän messumurha-operaation sankareiden päätä ei tietenkään silitelty: montako ahtaajaa onkaan
päässyt jo isän heille varaamaan kirkkomaahan?

PS. Lisäsin kuvaan THL-ristisuojan leiman, sehän kuuluu pikkujuttujen hyväksyntään, eikövaikka.

Lue koko salaseurain dokumentti täältä: Pyr∆mid  Pl∆gue
1/5/2012 israelnationalnews.com: "Suomen hallitus on käskenyt vapauttaa takavarikoidut 69 Patriot
-ohjusta jotka Saksa myi Pohjois-Koreaan. Takavarikointi tehtiin koska joku luuli toimitusta
laittomaksi siirroksi."

1/5/2012, Tevet 10, 5772 Finland: 69 Missiles for North Korea Released  The Government of Finland
has ordered the release of 69 Patriot missiles sold by Germany to North Korea that had been
confiscated in a Finland port, out of concern for an illegal transfer... israelnationalnews
com/News/Flash.aspx/228723#.TwVNK_lbySo



FBI korruptio-isku: Obamaon valtiosihteerikandidaatti
Tästä(kin) suomettunut rapparilehdistö vaikenee 100% - kaksikielisesti:

FBI korruptio iskussa jäi kiinni Obamaon valtiosihteerikandidaatti, Senaattori Leland Yee.
Hänet vietiin käsiraudoissa putkaan. Syytteinä mm: luvattomien aseiden kauppa, luvaton
huumekauppa, varastetun tavaran välitys. [=viharikostelu tarkoittaa vain SINUA]

Onneksi rahaa oli tullut joka ovesta; 500.000$ takuita vastaan Senaattorimme juoksee taas vapaana
jatkamaan obamaolle Temppeliherrojen temppeliafäärejä. Eli kuten LATimes sen kertoo: Templar
Knights Drug Cartel.

Kertoisiko tuo jotain obamaosta tahi jopa kotoisien Aarniometsien ministeri yms. ritareistamme?
Tai esim. Pohjois-Korean massmurhaaja-kiduttaja jesuiitalle eritysräjähteitä myyvästä
sisäministeristämme? Tai jopa alaisistaan? Ei tietenkään, sillä näistä paras, jonka sukutilan porstuan
alta vasta kaivettiin kolme luurankoa, sanoo: "ei koske suomea..." Uskokaamme häntä, isän voideltua.

Senaattori Leland Yee julkisesti vasta äskettäin ylisti San Franciscolaista Ghee Kung Tong -
vapaamuurarilooshia. Sen johtajana tyypillinen rappari, itse itseään käärmeen pääksi tituleeraava
tunnetut gansteri Raymond Chow. Hänen menestystarinansa Triadissa, paavillisen kolminaisuuden
kansainvälisessä mafiassa, kuuluu mm. jesuiitoille tyypillinen kiristys ja kas, ryöstöt... Raymond
Chow - supreme authority" in the Triad, an international organized crime group.

Jesuiittain ryöstöretkistä lisää: Berijan Tarhat

State Senator Leland Yee corruption case filled with wild allegations: Leland Yee arrested on
corruption charges in FBI sting - Yee, a candidate for secretary of state ... firearms deals, illegal
marijuana, scheme to transport stolen liquor to China... Yee to be released on $500,000 bond. Senate
leader calls for Leland Yee's resignation
---> Praising the Ghee Kung Tong Freemason lodge in San Francisco. -  Boss Raymond Chow,
identifies himself as the "dragon head" of that Freemason organization on his Facebook page.
By Times Staff Writers March 26, 2014, 8:20 p.m.
latimes.com/local/lanow/la-me-ln-leland-yee-corruption-case-filled-with-wild-allegations-
20140326,0,3020603.story#ixzz2x8Vo6DJJ

Paavista itsestään ja katolisesta kirkosta lisää täällä: www.bereanbeacon.org/articles/



Mitäpä luulet, mihin mustahanskan laatikot joutuvat. Jos sieltä löytyy Obamaumaun kuva, mitä
sitten tapahtuu? Katoavatko kansiot Templar-mystisesti kuten paavin ritaripoliisin takavarikoimat,
elinkeinonharjoittajan ase-asiakirjat poliisin hallusta Järvenpään Poliisilaitoksen tiloista? Vai ovatko
nämäkin kuin suomilaisten äänestysboxit, esitäytettyjä? (lue lisää: terä-asekeskus)

FBI sting: Suomi Osaa -lähetystö voisikin lähettää Californiaan vientituotteena parasta mitä
rahalla saa, osaamiskeskus Patteroisen. Pitkän ja kalliin Patterois VTT-tutkimuksen tuloksena
vangittaisiin FBI, LATimes konttoriin tehtäisiin viharikosryhmän Swat luotiliivirynnäkkö, odotus-
salin sanomalehdet takavarikoitaisiin ja vastaava toimittaja laitettaisiin yksinäisselliin vuodeksi.
Laittomasti vangittujen lapsilta lelut pois. Myös häive-kidutusosaamistakin olis tarjota - ja kas
ministeriaines saisi jatkaa häiriintymättä Templa Drug Cartel puuhiaan, kiristyksiään kuten
kotomaan rapparitoreilla. Templar lehdistökin ottaisi osaa vaikenemalla också på svenska. Ai niin,
mutta eihän siellä ruåzinritarit ruleta, kiusauskeinona tulisikin olla pakkoepsanja...

NOSTing: Rauha laskeutuisi orjain ylle, valtionkassan kavallusvitsit täyttäisivät uuden
perustettavan ObamamuTimesin 'uutis' sivut. Erkkovainaan hännystelijät voisi änkeä San Fransisco
pyhimyksen koneeseen kaikkine hesarisatelliitteineen; asiantuntija-lausunnot ovatkin näissä
operaatioissa aina tarpeen.



Jesuiittajeesus Pyramidin rauhanpalveluksessa...

Kyyhkynen isän silmän alla, aurinkoa paistattelemassa. Tällä temppeliherrat saavat aina ritari
takuusanoman rakkausjumalansa rauhasta. Vrt isän basilikan patsaat /pahan-pietarin-basilli

Liekö tässä Ruotsalon mielitemplari-temppeli. Aamen? Espoo...

'Se' kuuluukin aina tälläisten 'silmäin' valvonnan alle: "Selvitys: Suomen ruotsinkielisen
metodistikirkon pastori käytti hyväksi yli kymmentä alaikäistä poikaa."
3.2.2014 klo 13.37 iltalehti.fi/uutiset/2014020318003491_uu.shtml



Kaikki palvovat Pyramidia - suurin osa ei tiedä mitä tekee. Näin Pyramidi voi kätkeytyä kaikkien
silmien eteen...

Soon niinku 'täydellinen' ... pyrΔmidi - katsoitpa mistä suunnasta, aikakaudesta hyvänsä. Keskellä
kultasilmä jonne orjansa aneensa ilolla ja helpottuneena syöttävät. Ane=Pelastus ilman
parannuksentekoa.

Vieressä mustapukuinen asialleen täysin vihkiytynyt 'pyhä' hyvä rakastettava enkelivartija.
Mistään ymmärtämätön täysin vilpitön seireeni, luulee urheilla (kellonkuzutaize) -töillään pelastuv-
ansa. ... ja eihä sitä muullai voi voi voi tehdä ... kuatuu jos kaksjalkaa, keikkuu jos nelejä.

Tällä kertaa esiintymisvuorossa Pelastusarmeijja Old School - tunnistatko? "Kah kah jo on sympoolit
kaikilla samat, sanat eri mutta sanattomat merkit SAMAT" sanoi erkki nähdessänsä.



Opps. Kukas Kristitty se livahtikaan keskelle kuvaa Templar-osiristejään vilkuttamaan?
Klikkaa toki alkuperäis nosrske sivuille ja tutustu, sivut tihkuvat paawin ✜looshimateriaalia:

Kuvassa ritariAndersin 'kotisivu' (päällelisättynä päähenkilö). Tästä heraldiikasta ei (oikeita)
pääkalloja puutu!

Ellei tuo taustaasioita mielessäsi selvitä, katsasta toki itse hurrikaanien jäsenlistat; kuulema
Adolphin-veljeksiä pohjoismaissa 50.000 ... lienee silkkaa vähättelyä... allaolevassa on Johannes
tulossa uuden Johanneslodgen avajaisiin. Taapaammeko myös Andersin siellä? :

Liekö Anders myös Kustun sukua, allekirjoitus näyttää niin kumman tutulta? No näitä
merkkejähän et saa ellei sukusi ensin kuulu 400v ensin kaanin kerhoihin, pääkallot grottojen
numeroiduilla paikoilla. (klikkaa suurenna)



APUA! nyt löytyi
DDRTarjan viharikossakki:
.Paljastui Viharikollisten Kokkoos! Puolisoineen!

Nyt RitaripoliisiKonstat ja DDR-reistentti: äksoniä ja
sassiin!

Espoossa paljastui Breiviikin Knights Templarien
viharinki. Äkkiä tutkimaan Tawastialle vihasormenjälkiä...

Pian nyt! Ennekuin iskevät uudestaan...

Videonsa päättyy mahtipontisesti "sankarimme" omankäden oikeuteen. Yhteys
iltasanomakristillisyyteen löytyy - Vati Kaanin inkvisitiosta.

.



Anders Breivik sivulla 613: "Scandinavia on kadonnut utopia....

kts. video wʬ youtube.com/watch?v=rAwp2FnRmsE, sama video wʬ
dumpert.nl/mediabase/1615541/596f7ebb/european_declaration_of_independence.html ... : - oops
poistin linkit -  satuin nääs lukemaan hiukka yli puolenvälin ... ja sehän on pelkkä terroristin
koulutusopus! Sen levitykseen en sotkeudu, liian temppeliherrain kristillistä puuhaa.

.

PS. Parasta on olla uskomatta mitään em. tarinoista, ennekaikkea je§umediamme tuotoksia:
kun vilkaisee Andersin (?) tekemää 1500 -sivuista nettikirjaa, jota hän sanoo tehneensä yksin (?) ja
yhdeksän (9!) vuotta, selviää ettei meille taaskaan ole tässä sadussa kerrottu faktoja.
Entäpä jos ammunnassa kuoli pelkästään internet-ihmisiä? Sillä selittyisi myös pääministerin hillitön
ilo  ruusuritarien nk.surujuhlassa. (Edelläolevat Breiviik-aiheet keräilty netistä 24.07.2011)

Temppeliherrain voiteluaineet: Kenenkä valvonnassa myyntiartikkeleita kasvatetaan.
Tietenkin Ritarien. Katsopa...
www.globalresearch.ca/drug-war-american-troops-are-protecting-afghan-opium-u-s-occupation-
leads-to-all-time-high-heroin-production/5358053



Breivikin veljesten = Vat-i-Can templaarien tekemä teos, meille rapparimedian syöttämä kaunis
petos ? ... "Kun kolikko kirstuun kilahtaa, sielu taivaaseen vilahtaa" - terve suomalinen Protestantti-
sanalasku 1500-luvulta. Näyte sivulta 812

.

Paawillisen je§uiittaväärennöksen tunnistat siitä että puhutaan ritareista ja "kristillisyydestä"
samassa hengen vedossa: Tämä je§ulehdistömme syömä ja 24/7 oksentama r00man petos selviää
pilkuntarkasti eri blogisivuiltani, mm tästä http://wp.me/sx1AT-81 . Tästä verisestä
inkvisitiovalheesta meidät pelasti aikoinaan uskonpuhdistaja Martti Luther. Mies jonka perustamalle
säädöskokoelmalle nykyinen Rooman hanskaama Lutteruskirkko rakentui kansaamme
kyykyttämään... Luulenkin että Lutter olisi liittynyt jesuiittoihin - josko olisi elänyt hieman
pitempään.

.



Anders - tosi mas0nisti je§uiitan alku: järjestönsä kunniamerkit

Rapparilehdistö tekee omasta rappariveljestään Kristityn - Paawillinen vanha kieroilu - heti kun
sillä pääsee syyttämään Protestantteja... Tässä näkyvän "IS-kristityn" kunniamerkin eli salamurha-
aseen kuvasi jo Sakari Topelius 1700-je§uiittain kuningas Kustaa Adolfin murhayrityksen
yhteydessä; (Välskärin Kertomukset).

Koko Suomen johto onkin jo sekaantunut tämänlaatuiseen "kristillisyyteen". 'Sama' merkki kuin
ex. presidentillämme Svinhufvudilla:

Katso se täältä, Lue Lisää: www.slideshare.net/syottovasikka/evakkotie



Tästä Mas0nistisesta massamurhaajasta rappariemme vetämä - täysrapparijärjestö,
sodomaOYj:n iltasatusanomat - väärensi sivuilleen kuin taikaiskusta "Kristityn". Saattaakseen

Kristityt yhä syvempään paawin EUSSR kontrolliin ...

--------------> Taikasisku: ylhäältä ohjelmoitu kaiken arvostelun rikollistava je§u-Bilderpert -
EUkkulan taikurit.

Iltasanomien inkvisitio "Kristitty" -  eli 3. asteen vapaa muurariBreivik - sisällyttääkin 1500 s.
opukseensa kaiken vatikaanillisen satanistimystiikan symbolit, polliisimme hyysäilemän ja
salaaman mass-a-murhaaja-shkupollin kaksipääkotkasta pääkalloon. Nämä 'pollit' saavatkin
kontrolloimatta mellastaa yhteiskuntamme muurariveljiemme selkäämme kaataneina siipiveikkoina.

Tässä tuulettaa yllämainittujen merkkien Isä Omistaja :
Näin omien väittämiensä mukaan...

.

.

.



"Poliisijohtaja Ylelle: Äärioikeisto tarkkailuun Suomessakin"
IS 24.07.2011 19:32 ...
Mitäpä luulet, löytääkö masonistinen polliissipäällikkömme (satanis-masonistiset)
äärioikeistolais lastentappajat suo mexicosta? Pidättää ja laittaa rautoihin? Vai käykö niin, että
nämät kaikki yhdessä masonistisen 100% paawin kontrolloiman je§ulehdistön kanssa löytääkin
protestanttimummon kaapista - raamatun. Jonka Vati Kaani EU kohta kieltää kuten se teki 1500-
luvulla inkvisitioineen ... Polttaen elävältä roviolla Raamatunkääntäjät... ja pistää mummon leirille
kuten je§ut itänaapurissa tekivät, CCCP-murhaten 150milj kristittyä (Liternatuja Rossija 1992).
Lopuksi Sepittäen Kansalle Iltasadut.

Raamatun omistajain rikollistamista onkin valmisteltu paawin muurarien viidennen kolonnan
eli kirkonje§upäälliköidemme keskuudessa jo pitkään, katso: http://wp.me/px1AT-D . Miksi
EUSSR kieltää kirjan? Koska se paljastaa nämä salaseurat, sanoo pressallekin että ÄLÄ TEE
HUORIN, ÄLÄ TAPA, ÄLÄ VARASTA ja polliisirappereille näiden lisäksi: ÄLÄ VANNO
VÄÄRIN. Todellakin - tässä paljastukirjassa on äärioikeistoUHKAA kaikelle vapaa
muurarimurhaajille ja niiden je§uhyysäreille!

Poliisijohtajan "äärioikeistoa" onkin kaikki mikä liikkuu - eli veronmaksaja - jo rikoslain
alaisena orjana salaisen poliisi-iskujen ja salaisen kameravalvonnan piirissä; ylläoleva masonisti-
Breivikin lupaus toistetaan siis ympäri maailman je§umedian - järjestön johtajain uhkaillessa Paawin
Lenin -ohjelmakaavan mukaan lehtien otsikoissa: "EUSSR SALAINEN POLIISI LAITTAA
SINUT SEURANTAAN."

.

.

.

Samankaltaisilla 'poliisi' / IS -huudoilla Lenin aloitti puhdistuksensa sata vuotta sitten,
rappariveljensä Adolph 1930-luvulla. Toistaako historia tässä itseään? Pääsevätkö Paawin
osiris/kaksipääkotka mas0nistit toistamaan tekosensa? Tämän "vapaa" orjamuurarien tekosarjan
katsominen sytyttää hihasi tuleen: Forbidden History; Mas0nic Revolutions - THE
SLAUGHTERHOUSE OF OSIRIS 1/12

youtube.com/watch?v=UYbmkBOH0OE

...siinä dokumenttivideossa käy ilmi millä keinoin nämä paawin muurarit murhasivat jopa 150 milj
Raamattua kantavaa veronsa maksavaa ÄLÄ-TAPA- ÄLÄ VARASTA - ÄLÄ TEE HUORIN -
ÄLÄ VANNO VÄÄRIN - KUNNIOITA Esivaltaa - KUNNIOITA ISÄÄSI, ÄITIÄSI,
PERHETTÄSI MAATASI ... eli iittain "äärioikeistolaista" - je§u-muurari Leninin USSR
'onnelassa'.

.



IS jesupropaganda jyrää protest-antit:
"Sataa _ _ _ _  pappia epäillään pedofiliasta Belgiassa"; Het Laatste Niuews; Julkaistu: IS
19.11.2011 22:34 ... Ohjelmoinnissa otsikko on tärkein: sana katollinen puuttuu. Sama ympäristö
missä 'presidenttisi' katollisRymppy käy kerran kuukaudessa vuorokauden 'hartaudessa', luostarissa.
Mahtaa ollaa hauskaa?

Breivikin 'kristillistä' mass-a-murhaa ylistävä IS jatkaa: "Nimiluettelo (500 katollista insestipappia)
pohjautuu tietoihin, joita poliisi hankki puolitoista vuotta sitten ratsatessaan Belgian kat0lisen
kirkon päämajan hyväksikäyttöskandaalin vuoksi. Tietoa on saatu myös pedofiliatapauksia
tutkineelta komissiolta ja (katolisen) hyväksikäytön uhreilta. Belgian katolisen kirkon tietoon on
tullut noin 500 tapausta, joissa (katolisen) kirkon työntekijöitä syytetään lasten hyväksikäytöstä.
Katollisen kirkon tietoon on tullut!? Hehe. Laitos on sitä varten! ...Ja sitten täyttä Breiviik-höpöä:
"Varhaisimmat tapaukset ovat 1950-luvulta." Mitä vielä, tämä katollinen inkvisiti0laitos
je§uiittoineen hyväksyy pedofilian, paawien ollessa pahimpia. Tätä hirvittävää Adolphin ja Stalinin
kasvattanutta massamurhalaitosta Martti Luther protestoi henkensä uhalla pelastaen Suomenkin
sopulit - kunnes se tänään on taas täysin mätä = r00man vallan alla. Katso blogisivu porttokirkko

Hollanti: Roomalaiskatolinen kirkko jäi kiinni pikkupoikain kastraatiosta. Näiltä leikattiin
sukuelimet jotta 'päästäisiin eroon homoseksuaalisuudesta'. (Tämä lienee myös katolisopillisesti
pappiakteja auttava operaatio? Tämänpäivän tapahtumat pidetään visusti piilossa, nyt kerrotaan vain
yli 50v vanhoista jutuista joissa asianosaiset ovat lähes kaikki kuolleet.) Esim. 1956 Mr Heithuis jota
pidettiin väkisin katolisessa sisäoppilaitoksessa, valitti ritaripoliisille hyväksikäytöstä, siksi vietiin
'psykiatriseen' hoitoon (ah, sekin tietenkin Katolinen) siellä kastroitiin ja kas kummaa kuoli 'auto-
onnettomuudessa' jo 1958... Asiat "paljastuivat" viimeaikaisten (tietenkin salaisia)
Roomalaiskatolisten hyväksikäyttö tutkimusten ohessa; uusimmat ilmeiseti jatkuvat eikä niitä
ainakaan julkaista ennen uusia 'auto onnettomuuksia'. Maanantaina ilmaantui uutta näyttöä siitä että
hallituksen tarkastajat tietävät että katoliskirkon psykiatrisissa laitoksissa kastroidaan poikia. Dutch
Roman Catholic Church 'castrated at least 10 boys'. At least 10 teenage boys or young men under the
age of 21 were surgically castrated "to get rid of homosexuality" while in the care of the Dutch
Roman Catholic Church in the 1950s. By Bruno Waterfield 5:31PM GMT 19 Mar 2012
www.telegraph.co.uk

.

.



Breivikin Manifestista
.

Manifestissaan Breivik käy hyvin tarkasti ja erityisen pitkään historialliset taustat ristiretkistä,
kuvaa islamin uhkaa karulla tavalla - faktatietoa erityisen hyvin jäsennettynä kenelle hyvänsä. Hän
kertoo myös kymmenisen vuotta sitten perustetusta Maltan Ristin ritareista joka toimisi jo EUn
alueella. Tässäkin kohden tarinansa haisee: näin tarkasti historiaa opiskelleena ei ole voinut välttyä
oikeasta Maltan Ristin Ritarien historiasta ja siitä että Maltan Ritarit on yhä Vati Kaanin
henkivartiosto, 0pus Dein kaltainen pimeä inkvisitiojärjestö järjestettynä kommunisminkauniilla
fasadilla.  Olisiko tämä terroriporukka ottanut vahingossa saman nimen? Ei mahdollista; lienee
kyseessä taas eräs L0y0la-harhautus, tyypillinen operaatio kätkeä oikeat paawin EU kierot
inkivsitiotoimet - tämän terroristin avulla luotuun uutispilveen. Muutenkin 'tuote' ja sen korkea laatu
vaikuttaa jonkun ryhmän työstämältä johonkin muuhun tarkoitukseen: paljonko siitä on Breivikin
omaa?

Breivik uhoaa antikristillistä kostonjumalain tehtäväänsä: agenda on je§uiittaoppien ja
vihaamansa islamin sekoitusta: jumalansa on kuollut, impotentti. Ainoastaan hän muita
viisaampana kykenee kostamaan ja oikaisemaan vääryyden mailmasta kaiken väärän. Kuka hänelle
on tuon Kristinuskon kuvaaman Taivaan ja Maan Luojan itsellensä varaaman Tuomarin tehtävän
varastanut ja luovuttanut, sitä hän ei kerro. Mielettömän lailla rohkenee käyttää silti paawillisen
satanisti-inkvisition tapaan itsestään nimitystä kristitty. ... Tekstinsä on terävää ja analyyttistä, mutta
elämänmallinsa katollis-islamin lailla vailla armoa.

Eräällä tavalla nämä vapaa muurari Templari-ritarit näyttäisivät vastustavan EUSSR
toimintaa - toisaalta Breivik on mukana tämän saman organismin toisen kaksipää-haaran
jalkaväessä: itse kehuu olevansa je§uiittain alaisen neljännen asteen "vapaa" rappariorjamuurari...
Hän käyttää kymmeniä sivuja organisaationsa insignia (arvomerkit yms) selittämisiin - käsittelee
aiheen pilkuntarkasti. Mitään ei jää puuttumaan: pääkallot, risti, kaksipääkotkat - kaikki erityisesti
vati kaanista löytyvät satanisti-risti-riittimerkit: Aurinkojumala löytyy - kalanpää daagon jumalaa ei...
Unohtaa ei sovi myöskään irvikuvaansa marttyyriudesta - kuin suoraan muhamedin aivopesun
väärennöksistä: mitä enemmän salamurhaat, sitä "suurempi marttyyri olet".

Useamman sata sivua hän keskittyy ihannoimansa tuhon tekniikkaan: kuinka rakentaa
paawilaisen tehokasta terroria. Je§uStalinin lailla hän luokittelee ja pohtii 'vihollisiaan', ketkä
henkilöt/ryhmät/kohteet ovat päämärille riittävän arvokkaita eliminoitavaksi - seulonnassa
'arjalaismalli' ja kuvittelemansa puhtaan rodun viholliset. Miten salassa rakennetaan pommit yms
mass-a-murhain järjestelyjen yksityiskohdat. Hän ei tietenkään jätä pois oman missionsa rakentelua
ja hankintoja vaan sisällyttää sen päiväkirjaansa.

Prosessi EI ole voinut tapahtua viranomaisilta piilossa. Kaikessa näkyy äärimmäisen pitkälle
viety suunnitelma; Breivik lienee tämän shakkipelin solttunappula. Toisin kuin shakissa, tämän
pelin sääntöjä ei kellekään kerrota; ylläoleva OSIRIS-video tuo siitä esille vain osan (piilottaen,
kuten tavallista, skitsofrenisen sekasikiö-kaksipääkotkan OSIRIS-valtaistuinsalin obeliskeineen).
Sadoille miljoonille tämän pelin juoni (jo Raamattuunkin sisällytetty) ei valkene edes joukkohaudan
reunalla. (kirjoitettu 15:30) ... ja katsos kuinka suo-liisit haisee:



" Norjan suojelupoliisi PST tutki Anders Behring Breivikiä kemikaaliostoksista jo maaliskuussa
", kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK; IS 25.07.2011 19:38 ... ja todennäköisesti tiesi (?) jo vuosia
aiemmin.

Miksikö se ei tätä kertonut? EURaha ja EUvalta kasvaa vain kun töitä piisaa: "Norjan poliisi saa nyt
heti lisää rahaa terroritekojen tutkintaan; oikeusministeri Knut Storberget lupasi tiistaina myös että
poliisin aseistettujen nopean toiminnan joukkojen toimintavalmiutta lisätään" Ka$
ka$$$$$$$$$....  IS 26.07.2011 17:47

Breivik tajuaa ja kirjoittaa että kirkkolaitos on mätä; eksyen paawin kostonretkien Ritariksi:
"Inkvisitio-iltasanoma-Breivik-uskova" ei Raamattua ikinä opiskele eikä siteeraa, tai ota sen
käskyistä opikseen. Päinvastoin,  r00man raamatunkääntäjä-rovio-L0y0lan tavoin haluaa tuhota
prostestanttikirkon. Tärkein r00man ujuttama pointti on Raamatun tuhoaminen; sehän paljastaa
vaarallisesti mm. rooman kirkon oppifarssien jalokiven: maa ei olekaan pannukakku vaan "Pallo
joka pyörii spiraalirataa kiertäessään":

Katollinen muslimifanatismi näkyy myös ammattiluettelostaan: "mm. vastarintaliikkeen
taistelija, 'marttyyri', Investor, Director, Manager - founder of several companies, Small business
mgmt, political analyst, author, stock analyst/trader, Justiciar Knight Commander." s.1398.
(murhanhimoisten perversiot on pakko peittää ja kääriä 'marttyyri' -sanaan)

Hän selittää yksityiskohtaisesti kuinka lannoitepommit hankitaan, hankinta salataan, miten ne
kasataan. Ylemmyyttään uhoten hän neuvoo alaisiaan: "En ole itse asiassa käyttänyt vielä tätä
menetelmää vielä, mutta pian tulen tekemään niin. Arvelen että saatte tietää josko onnistun.
Itseluottamus eroittaa voittajat luusereista, onnea..." s.1009.

Uhkavaatimus - Tammikuun 1. 2020:

"PCCTS = Knights Templar antaa länsimaille tähän asti aikaa toimia. Emme hyökkää
ydinlaitoksiin ennen tätä päivämäärää (vaan keskitymme iskuihin muita kohteita vastaan) Jos
länsimaiset monikulttuurit eivät suostu täyttämään täysin vaatimuksiamme, pysäyttää käynnissä
olevaa EUroopan valkoisen väestön kansanmurhaa, lähetä kaikkia Muslimeja pois Euroopasta,
kiellä kaikkea multikultturismin muotoja anti-Eurooppalaisena viharikoksena/ideologiana - tuolla
päivämäärällä tulemme tekemään todeksi kaikki tarpeelliset teot tämän kansamurhan estämiseksi
(tarkemmin kuvattuna toisessa kappaleessa)"

"Tätä päätöstä en tee minä, vaan sen tekevät tulevaisuudessa Justiciar Knight Commanders riippuen
monista tekijöistä. Tuolloin kaikki normaalit diplomaattiset yritykset on käytetty. Seuraavassa
listataan PCCTSn käyttöön ydinvoimala yms potentiaaliset kohteet joihin isketään - siinä
tapauksessa että multikulttuuri EU ei ota huomioon vaatimuksiamme." (Seuraa pitkä lista
kaikenlaista pahantekoon liittyvää; eri EU-maiden kohteita ja menetelmien pohdintaa.) Breivik,
s.1027/1518



Post Scriptum - ritariPlan Breivik
...eli hedelmistään Ruusu-puu tunnetaan.

Yllänäkyy suunnitelma-Breivik; part I, Finlandisierung: setan kommunistinainen uhkailee kansaa
sosialistikarvaturpainsa kera rapparimediansa välityksellä - määritellen kaiken liikkuvan
äärioikeistoksi...

Suunnitelman kohdassa kolme, Lenin nousee mausoleumistaan, väärinajattelioiden inkvisitiot
alkavat koko paawin EU:ssa, puolet suomalisista ajetaan uudelleenkoulutusleireille Siperiaan.

.

hALOO. öö

Viharyhmiä? öö

1900-Luvun alussa eräs tunnettu brittikeikari lähti lomalle Ranskaan. (Olkoonpa
nimenä vaikka Ritari H.A.Lognen von Brunsviik.) Siellä ollessaan sai tuttuun ritari
tapaansa älyvapaan päähänpiston: Hän lähetti kaikille kolmellekymmenelle tutulleen
sähkösanoman Marseille'sta:

[ KAIKKI ON PALJASTUNUT STOP PAKENE STOP H.A.LOGNEN VON
BRUNSVIIK STOP RITARI STOP ]

Palattuaan tiluksilleen muutamaa viikkoa myöhemmin, H.A.Lognen halusi seurata
ryhmää trakemmin pyytämällä kaikkia heitä [anastamansa] linnan vuosijuhliin: vain
yksi kantoi vastuunsa ja saapui. Kaikki muut olivat realisoineet ritariomaisuutensa
kadoten kuin tina tuhkaan, ketään ei ole sen koomin löytynyt. ... (Caymansaaret?)



Kuka edellisistä kuuluu ennenkuulumattomaan DDR-suvaitsevais outoon "viharyhmään"? Nuo
29 'ystävää' jotka vihaisesti pelkäävät kavallustensa paljastumista, tulevaa tuomiotaan
pelonsekaisesti odottaen - vaiko lentokone?räjjäätteliä-rosmo-H.A.Lognen von Brunsviik? Mietis
sitä...

(Huom. Turvallisuussyistä paikannimet, kopioidun jutun kirjoittajan nimi jne muutettu, henkilöillä
päässä huput, tuhatsivuinen tutkimuspöytäkirja [SALAINEN])

Yllänäkyvät kaksinaismoralisti-anarkisti-viharyhmien lietsojat yhdessä nyt päivittelevät miten
voi olla mahdollista että Norjalainen lastenmurhaaja-vapaamuurarimme saa korkeintaan 21 vuoden
vankilatuomion. Iloisesti unohtaen suomi-veljiensä pääsevän murhasta jopa täysin ilman tuomiota:
"...Lain mukaan on mahdollista, että henkirikoksen tehnyt todetaan syyntakeettomaksi, mutta
mielentilatutkimukseen mennessä jo parantuneeksi..." IS 30.07.2011 07:48

No kukapa moisen lain muokkasi? Eläköön: Tietenkin rapparituomari toisellensa.

Telegraph: "Andersin keittelemät 500kg lannote litkut - melkein tuhosivat pääministerin
hallintorakennuksen... tähän Anders pysäköi vuokra pakunsa (poliisiunivormussa) ja käveli pois."
Kuolleita 7kpl.

Yrittäjärappari-Anders yritti tällä Temppeliherra-logiikallaan

lopettaa...



...tämän yritteliäisyyden. Ei se pojjaat niin toimi.

Tampere - Love Pizzerian TÖRKEÄ massamurhaRIKOS: putkipommikeittolan yrittäjät
tappoivat vahingossaan kerrostalostaan vain muutaman suomalisen. Iltasatusanomat: "Muuan
suomalaismies tiesi tämän etukäteen, mutta ei ilmoittanut poliisille. Miehelle luetaan syyte törkeän
rikoksen ilmoittamatta jättämisestä". IS 04.03.2011 13:54

Kuinka ollakaan, epäilen että uusi kuititon soskuoyj -sivuyritys pyörii taas täyttä
häkää. Tämä siis aivan hatussa muhinut viharikos ajatus ei perustu mihinkään ja on
selkeästi rikos. Suomess suvaisevais seta & tati onkin kaikki ohjelmasta poikkevat
ajatukset jo aikaa sitten tuominnut viharikoksiksi ja niiden kantajat leiritettäviksi,
uudelleenkoulutettaviksi kuin ihanassa Vietnamiss ikään.



"...Syyttäjä on kuitenkin valmis lyhentämään tuomiota parilla kolmella vuodella siitä syystä, että 29-
vuotias irakilaistaustainen mies on poikkeuksellisen auliisti auttanut rikoksen selvittämisessä." IS
14.03.2011 20:35 [OHO! p0mmikuvassa kaksi harmaata volkkaripakua. Lue eteenpäin missä niitä
käytetään]

Kas kummaa, tämän (etukäteen ? vahingossa lauenneen)  siis törkeän rikoksen yhteydessä minä en
huomannut viime vuonna Iltasnoomissa suvaitsevais Halosen viha-lausuntoa. Enkä Tuomiojan
asekauppa-tuomiota... Cell0n Mass-a-mrhaaja-Shkupollisala-poliisipäällikkömme äärioikeistolais-
nyrkki-tarkkailu-ultimatum jäi myös sanomaoyj maakuntasatelliiteissakin havaitsematta.

Huomasitko sinä?

.

HALOONEN! KYMMENEN KILON
APULANTA-OSTOS ON VIHARIKOS!

"Poliisi otti kiinni räjähdelannoitetta tilanneen 18-vuotiaan Lahdessa IS: 28.07.2011 16:09,
päivitetty: 28.07.2011 17:34"

.

W A R O I T U S: muista ettet tilaa ‘Lasten muoviämpäreitä Puolasta’ sillä sellaisesta vähä-äly
suvaitsevais-bjaudet

-ryhmät todenn. ensi vuonna yhtäkkiä tekevät viharikoksen: Nyt poliisiputkassa
viruva kouluspoika (Lahden suuuurrrikollinen )

oli laillisesti ostanut 10kg lannoitetta;
tänään sekin täysin LAINVASTAISESTI kuuluu anarkistijohtomme ja

sen illuminaattimedian äärioikeistolais-tarkkailu-viharikoksiin…
.

Tälläisillä keksityillä ‘Oslo-alkuisilla’ tekosyillä Lenin ensin leiritti ja sitten murhautti kaikki
maanviljeliät (=apulanta-äärioikeistolaiset) anastaen maat/omaisuudet:

.
Kommunistinaisen yms-je§uiittain poliittinen kiihotus

eilenkeksittyä “äärioikeistolais-kansanryhmää”
vastaan onkin itsessään rangaistavaa ja – RIKOLLISTA!

.

Huom. OLI Rikollista - siis jo kavaltamansa ex. Suomen Perustuslain mukaan.

.

.



Uutispäivitys 11/2011; Ritari Breiviik vapaaksi jo
Tammikuussa?
29.11.2011 Breiviik on havaittu "henkisesti sopimattomaksi oikeudenkäyntiin". Tämä
poliistarkkailussa tekosensa tehnyt potee kuulema pahalaatuista tautia nimeltä 'paranoid
schizophrenia'. Hän väittää kuuluvansa presidenttimme ja poliisimmekin suomalisten joukosta heti
tekopäivänä löytämään viharyhmään; norjan multikultturi vastustaja -ryhmään. 'Löytönne' oli
kuin ennalta sovittu, eikövaikka, tarrja, bengt?  Nyt tutkijat sensijaan sanovat että kyseisestä
viharyhmästä ei näy jälkeäkään, kyseinen ryhmä onkin Breiviikin oma päähänpisto. Mitäs tähän
sanot Bengt ja DDRTarja? Voidaanko minut ja puoli miljoonaa alkuperäis suomalista jo vapauttaa
perättömistä syytteistä? Ja tietenkin suvaitsetamattomasti meitä Isänmaan puolustukseen
parhaimman elinvuotensa pakkoluovuttaneita syyttäneet, toisen valtion kavaltajat, asettaa viimeinkin
teoistaan rangaistusvastuuseen?

Breivikin täytyykin olla hullu. Ellei ole, silloinhan täytyy pitää oikeusistuntoja joissa ritarit
konstaa-pelien huppupääpelit saattavat paljastua. Kaikki hämärät poliisjoukkojen edellisillan
'harjoitukset' ministeriössä, vapaat ammuskelut saaressa, pääsykielto saareen yllätystodisteiden
löydyttyä jnejne - muuta WTC-style fysiikan lakien vastaisuuksia. Ja sehän vasta hullua olisikin
eikövaikka. Kuinka monta 9-mm-inisterillistä konstajoulujen juhlapaukkua siitä seuraisikaan? Kts.
israelnationalnews .com/News/News.aspx/150218

.

Oikeudenkäyntiä, 3.s päivä - 18.04.2012:
Manifestossaan Breivik hehkuttaa elämänsä käännepistettä, tapaamista Englannissa
"richardin" kanssa. Tämä tuli esiin oikeudenkäynnissä 18.04.2012. Tuo Richard on
mahdollsesti  Paul Ray, English Defence League -'sotilas'järjestön perustaja. Hyvin samantyyppinen
ma ltan ritarien 'lapsi' kuin mikä Breiviikin osastokin...

Mielenkiintoista, eikövaikka, Paul Ray on paennut Maltalle, pakoon viran omaisia... siellähän
hallitsee SM0M - Paawinkin henkivartiostao poliisijärjestö jolla on ylimaalliset poliisioikeudet
kaikkialla maailmassa eikä ole kellekään mistään vastuussa. By David Blair, Oslo 10:08PM BST 18
Apr 2012, Norway killer Anders Behring Breivik trial: day three as it happened,
www.telegraph.co.uk

.



Templarit Aktiivisia Ameriikassa:
Kaikeksi onneksi Knights 0f  Templar ei lopettanut toimintaansa voideltunsa suunniteltujen
operaatioiden poksahdettua päivänvaloon. Miksi pitäisi, onhan 'suojelu' maailmankattava ja nk
vedenpitävä. Päinvastoin, paawillinen veljeskunta voi hyvin ja jatkaa suunnitelmiensa työstämistä;
Breiviikin manifestokin sen kertoo: protest antit on saatettava rooman syliin hinnalla millä hyvänsä.

Templarit Aktiivisia Mexicossa:
vrt. yllä

Templarit Aktiivisia -piip-
IltasatuSanomat: "paavi on jesuiitta. Kansan Uutiset: "uusi Paavi osallisena Argentiinan
sotilasjuntan kidutuksissa...



Tässä 'Temppeliherrain Tawastiariitin historiallisissa Templar Ristein varustetuissa asuissa.' Silloin
aikoinaan kun maallikk0apuri.bl0gspot.com ei vielä ollut sensuroitu, siellä oli täysin tyhjentävät,
kattavat selitykset Vatikaanin hallitsemain ritari/rappari järjestelmäinsä valtarakenteista. Sen mukaan
musta paavi johtaa niin mafia, islamisteja kuin K K K kerhoaan...  En kehoittaisi tutustumaan öiseen
toimintaansa... Alla Alabaman postilaatioihin 2014 jaettuja liity-meihin -esitteitä.



Olivat näemmä mitalit alennuksessa toissavuonna. Onko hinta noussut, tiedätkö Anders?

.



Avaa ritarillinen ✜ sontatunkio ja tongi, tai niinkos suomilais veljeslehtensä kehoittaa: "Lue Lisää...

.

.

.

.

.

AnderSadun - vaiko projektin - Onnellinen (?)
Loppu



Norjan Sosiaalidemokraattien Oslo-surujuhlat.

Norjan pääministeri Stoltenberg (kuvan keskellä) vaikuttaa surun murtamalta heilutellessaan
(surumerkkinä?) itkevien veljesten kanssa  siis Ritarirapparein tunnusmerkkiä muistojuhlissa...
Ymmärtäähän surun syvyyden tämän äärioikeistolais-katollisuskova-viharikoksen jälkeen.

Voi tätä hymyilevän rususurun määrää: 'kuolleet' ehken olivatkin vain virtuaaliveljiä?
Ainauskollinen poliislooshi sulki saaren, kellekään tätä jokelanteatteria ei näytetty.

Ruusu: Otin osaa suruun lisäämällä globaalin ruusu-ritari-tunnuksensa paremmin näkyville ...
mielestäni viha-murhamiehet ovat kuvottavia. Kts linkki ruusu-tunnukselle ja eräälle maailman
suurimmista rapparisivustoista Irlannissa.



Ruusut liehuvat: Kommentaattori Glenn Beck möläytti Utoyan leiristä törkeästi: "...kuin
Hitler-Jugendin -nuorisoleiri..."

.

"Hehheh mitä lapsellista leikkiä. Ruusuko muka l00shimerkki? Syötkö sieniä? Tohtori: tälle lisää
pillereitä. Mitä aineita käytät. Vihapuheet tulee kieltää rikoslailla. Avohoitoon!" ... kirjoittelevat
veljekset jotka haluavat salata Juurusveden ruumispalapelit kuin 0slon faktatkin.

.

satanistienSYLTTYTEHDAS NK. HAISSOO:



Liekö ruusutarhain taustalla tämä(kin) paawin oma inkvisiitt0ri salasalaseura?

.

.

Iloinen Rugby; edellänähdyn perusteella ei selityksiä tähän ruusu✜kerhon hymyyn tarvita...



Näillä aatelisherroilla on sitä jotain, ritarillista. Pääsiäsiratsastuksessakin (2012) pitää olla
symbolit kunnossa. Kaikkihan ruusuista tykkäävät, eritoten pääkalloihin etsatuista. Siihen sisältyy nk
porukkaa yhdistävä sisäpiirin tiedon tunnelataus...

Veljessukujen siniveriperinteet ovat vahvat, jo 1000-luvulta on ollut tapana tehdä
pääsiäisratsastus katsastus linnan maille... sieltähän voi ainaa saada kiinni vaikka jonkun
salametsästäjän!

.

.

Onko Karhu Koplilla koloja joka kaupungissa?



Kaikista ostoista TUPLABONUS S-Etukortilla: ? täh!? aseita,
huumeita - ja toimintakuntoisia ritari-pommeja ?:
"Poliisipartio meni vähän ennen puoltayötä tavoittamaan etsintäkuulutettua miestä S-
ravintola Karhunkoloon. - Paikalla oli noin parikymmentä ihmistä ... otettiin kiinni 6 henkilöä.
Yksi on etsintäkuulutettu mies. ...Tutkinnassa löytyi mm. luvaton ase, huumeita ja toimintakuntoisen
räjähteen sisältänyt paketti. Poliisi tutkii tapahtumaa räjähde- ja ampuma-aserikoksena,



huumausainerikoksena sekä yleisvaarallisen rikoksen valmisteluna. Poliisi tiedottaa asiasta lisää
maanantaina." STT. IS 07.08.2011 12:19

Älä kuitenkaan pidätä hengitystäsi: kuten tavallista, IS konstaritarien 'tiedotteesta' puuttuu pikku
nyanssi eli päiväys = paateroMAANANTAI =illuusio. Pidätys oli nk. työtapaturma ja yli
innokkaiden yövuorokokelaiden virhe. Miehet nk. veljesten hommissa, nyt virhe jo huomattu ja ovat
jatkamassa keskeytynyttä operaatiota. Kun pomminsa räjähtää, sen sattumalta ehkä saatat kuulla,
läjät nähdä - mutta kartellin satusanomista et siitä lue.

"Räjähdyksestä lisää tiistaina" ...(Vrt. maan-tapa Ritariemme huume-ihmiskauppias lempilapsi
Shkup0llin tiedotus 'maanantaita' odotellaan yhä, 1½v Sell-operaation jälkeen...). Psst. Yllättäin
Seuraavana päivänä kerrattiin ylläoleva tiedote + lisälause: "Paikalta otettiin kiinni neljä miestä
ja kaksi naista. Yksi heistä oli kotoisin Lahdesta ja muut Kotkasta. Kuulustelujen jälkeen kolme
kiinniotettua laskettiin vapaiksi. Poliisin mukaan kiinniotetut eivät ole järjestäytyneen rikollisliigan
jäseniä, mutta poliisille ennestään tuttuja."

Hakukoneen kertomaa: "RAVINTOLA KARHUNKOLO: Kaikista ostoista TUPLABONUS S-
Etukortilla! www.ympyraravintolat.fi DUO ESPRESSO KESKIVIIKKO 17.2. Public Corner, Kotka:
Cover Trio M A P Banketti, Kotka: Olut ... www.
ympyraravintolat .fi .../Sinun_viikko_ohjelma_A3_2010"

Klikkaa oikealla olevaa S-etukauppasi mainoskuvaa ja ihaile myös S-Amarillo-ravintelin cheek
artistin kuin veljesritari Matti Vanhasenkin tuulettamaa 666-satanistimerkkiä. Olisiko kenties
asiakaspalautteen aika?

"No mutta. S-market tukee nykyisin jopa Nobel palkittujen 'projektejakin'! Mitäs pahaa siinä olisi?"
kysyy nimim. Jussi. Vastauksena Elokuinen Iltasatu "S-ryhmä ryhtyy presidentti Martti
Ahtisaaren rauhanvälitystyön tukijaksi." Varmaankin rapparitoimittajalta lipsui kirotus virhe?
Masaritarin pisnetti oikeesti on Rahan Välitystyö Kassikaupalla... Katso masan LIKAINEN
NOOPELI

SAMAN ritariTIEN iltasatuEFEKTI: Samaan aikaan ruusuMonopolien pelaajat omaisineen,
tuttuineen, kavereineen ja kaikkine lautakasojen asukkaineen "ostavat" ruokansa
verohöynäytettyjensä, euroopan kalleimman, ylihintaisen ruan kustantamina: S-ryhmä säikähti, kun
sen hallintoneuvostojen jäsenten epäselvät edut tulivat julkisuuteen. Nyt edut syynätään saman
tien. IS 31.08.2011 12:24

(EPÄselvät? Viharyhmää nauruttaa LOL)

Täytyy sanoa että olin erhettynyt. Kyllähän Presidentti parhaiten ryhmänsä tuntee : Toivottavasti
hän nyt kunnostautuu ja valaisee kansalaisia ohi salailevain konsta-ntinus ritarien. Kansalaista näet
saattaisi (?) kiinnostaa jotta onkohan näitä juuri paljastuneita ase-huume-pommi Kuuzetin-
Lautakasaviharyhmäin Sinun Viikko "-Tapahtumia" jo  joka kaapunnissa? Missä lojautetaan
seuraava bonusp0mmi? Minkä viharyhmän kontolle 'presidentti' on ajatellut tämän laittaa?
Ravinteleissa kaupan olevain huumeiden määrät, laadut ja S-bonus kilohinnat? Kiinnostaisi tietää
myös luvattomain S-bonusalennusaseiden hinta ja ritarialennuksen euromäärä... ja tietenkin rakas
sisäministeri, kuinka pian NORJAN aselakia NYT rukataan. Mutta eih. Jostain syystä tämäkin
toiminta painettiin kadoksiin  YLEn villaisella.



Pari vuotta sitten Ranskassa 'syttyi viikonloppuisin tuleen' parhaimmillaan 20.000 autoa -
Iltasanomain raportoidessa samaan aikaan että "huttujoen palokunta ja poliisi auttoi kissaa
puusta"...  (telegraph.co.uk - Tottenham-riot-in-pictures)

"Islamilainen fundamentalistiryhmä aikoo asettaa Sharia-lain voimaan Lontoon itäosissa, ja
laajentaa sen muihin osiin lehdistön viime raporttien mukaan. Telegraphin artikkelin mukaan
ryhmä pystytti Waltham Forest, Tower Hamlets ja Newham'iin kylttejä: "SHARIA-LAIN
VALVONTA-ALUE". Poliisi poisti kyltit (tällä kertaa). Waltham Forest'in asukkaille ryhmä lähetti
uhkauksia käsien irtihakkaamisesta ja kivityksestä - jos LAKIA rikottaisiin. Ryhmän sivulla
kunniapaikalla on muslimi joka on ollut mukana Irakissa taistelemassa USAta vastaan. "Muslimien
tulee pyrkiä Islamilaiseen valtioon, meille ie ole muuten tilaa Britanniassa"  8/7/2011 6:55 PM,
Muslim Law Pronounced in London  israelnationalnews .com/News/Flash.aspx/217067

.

.

Lontoon idylli jatkuu 9.8.2011...



Lontoo, kolmas yö menossa: ihmiset hyppivät palavien asuntojensa ikkunoista. "Tässä ei
ole kyse etnisyydestä, uskonnosta tai luokasta"; ...professori Mike Hardy uutistoimisto
Reutersille." IS 09.08.2011 13:24  ...

Katso kumminkin itse tarkemmin, ehkä rohvessori Mikella on värila$it tahi p€räti
punakaihi? Tai muutenvaan ritaripai$unut pankkiti£i?  ...ja Klikkaa/Suurenna, tutki
tulevaisuudenkuvaa...

.

.



Kerrataanpas, Jussi, mitä sanoitkaan?

Jussi Oksanen KRP:

- Pian katujengit kaduilla väkivaltaisesti konetuliaseiden
kanssa.

- Keskeinen osa toimintaa on huumekauppa, väkivalta,
aseisiin tarttumista ei arkailla.

- Ruotsin jengit – etninen tausta.

- Maahanmuuttajien rekrytoiminen jengeihin
helpompaa kuin suomalaisten…

IS 22.02.2011 07:25
.

.

Hell-o NOGO-sharia-ZONE
300£ KonstaPoliisin käsky puolustuskyvyttömäksi riisumilleen siviileille - "paetkaa henkenne
edestä, jättäkää kotinne" - jättäkää kaikki näille sharia lakia vaativille "ihmisille, nuorille". Kotisi
puolustaminen on viharikos, kailottaa myös suomalian vihainen marxilaisjohto.

"Järkyttyneet silminnäkijät kuvailevat näkymää Lontoossa sotatantereeksi. Mellakat ovat revenneet
Britanniassa jopa viiteen eri kaupunkiin. Lontoon levottomuudet ovat levinneet Birminghamin
lisäksi myös Liverpooliin. Brittilehti Guardianin tietojen mukaan väkivaltaisuudet ovat levinneet
myös Bristoliin, ja BBC:n mukaan Manchesterissakin on ongelmia. Poliisi kutsui maanantai-iltana
osaa Etelä-Lontoon Claphamista "no-go zoneksi". Termi tarkoittaa seutua, jolla viranomaiset ovat
menettäneet hallintansa. BBC:n mukaan poliisi kehotti asukkaita Clapham Junctionissa jättämään
kotinsa ja hakeutumaan turvallisempaan paikkaan." IS 09.08.2011 06:58

Sky News kertoi jengien murtatuvan asuntoihin maanantai yöllä: "Katselin väkijoukkoa, niillä oli
pitkä puomi jolla yrittivät murtaa oven asunnostamme, jollakin polttopullo ... olimme hyvin
peloissamme." kertoo asukas länsi Lontoosta www.nypost.com 9:52 PM, August 8, 2011

.

.



Rotumellakat?
Nämä mellakat tuhopoltot kauppojen ryöstöt - ovat rotukysymys.

"Miksi faktat salataan? By Katharine Birbalsingh, telegraph.co.uk, August 7th, 2011 (Kuulunee
BritishUusiSuomi söörinkiin? eli nk virka-to-veli)

Minkä värinen on Mark Duggan? Mies jonka poliisi ampui Tottenhamissa Torstaina.
Mellakoijille tämä kelpasi alkusyyksi (lisää kehitellään jatkuvasti). Kummallista että kukaan ei
uskalla kertoa miehen ihonväriä (Taikka oi Katariina - uskontoa). Kukaan ei uskalla kertoa
kiellettyä totuutta (nk. vihalions-kielto) että mellakoijat ovat kokonaisuudessaan mustia (Kuvista
katsoen, oi Katariina, tämä ei näytä olevan koko totuus... mitä siis jää jäljelle?). Myöhemmin selvisi
että taxista ammuttiin ensin Poliisia - joka toimi siis mitä ilmeisemmin itsepuolustukseksi... Sitten
lopultakin Toby Young’s Telegraph blogi julkaistiin (haloo, se oli siis paawin pannassa?). Kun eräs
lehti julkaisi Dugganin kuvan, tiesin sen: mustat nuoret ovat sytyttäneet Lontoon tuleen..." (oi
Katariina, entäs muut ihonväriset ryöstäjät, mikä heidät liittää yhteen?).
blogs.telegraph .co .uk/news/katharinebirbalsingh/100099830/these-riots-were-about-race-why-
ignore-the-fact/

Miksi Katariina? Miksi vain hyviä söörinki-luokan pohdintoja, oi Katariina? Jotka jäävät
puolitiehen, kuten tavallista... eivätkä uskalla kysyä uskontoja tahi johtoomme ylettyvästä
satanistiritarikulttuurista mitään. Sillä pelkkä kysymys olisi epäluottamuslause EUkkulan ja
suomexicon mamutuspolitiikoille eli koko konstantinus-johdolle. Epäilys kansan tahdon
vastaiselle ja jopa rikolliselle salassa tehdylle salaiselle operaatiolle jossa näitä ystävällisiä
nuoria aiotaan salaa 'syrjäyttää' kujillemme 5mlj kappaletta lisää - salaisiin salaseurain muistioihin
perustuen. Kieltäytymällä jopa vastaamasta [ = viharikos ] eduskunnassakin tehtyihin kyselyihin...
Kaikki salaa edelläkuvatun lions-teollisuus tuotannon avulla, faktat salaten kerhon mediapoikien
100% maankattavan savuverhon avustamana.

Ensin Protestanttinen Perustuslakimme sanelema sananvapaus Katoliskuorolla
maahanpoljettiin. Senjälkeen kaikensuvitsevaisuus keikautettiin marxilaistempulla ylösalaisin: 5
milj sinisilmä-valkotukka protestantista luotiin yhdessä yössä yhdellä käskyllä viharikollisia -
omassa kodissaan (ihonväri ... sanakin pelottaa mainita, oi Katariina-ritari).

.



Toimiiko Katariinan (fiilgoodsöörinki) -teoria? Ehkä osin. Mellakoijilla on kuitenkin
keskitetty koulutus (kts. ylh vasen)  ja johtoneuvostonsa (ei näy kuvassa). Kuka ? missä ?
miksi ? keneltä ? vallankaappausta haluaisikaan... : pian löytyy ihana ritarismies joka pistää
kaikki järjestykseen ja viharikolliset (kts. ylös, kesk) leireille . ...  Mikäli vanhant merkit
paikkansa pitävät niin kuvan tod. ahkerille väärinymmärretyille koittaa onnen
ajat:  Leninillekin masinoidun kumouksen mellakkapojat löysivät heti töitä - leiripäällikköinä.
(klikkaa/suurenna)

"Suurin osa mellakoijien uhreista on pieniä perheyrittäjiä." IS 10.08.2011 12:18 ... aijaa, olipa
yllätys: taas kyykytetään r00malaiskatollisen eukkulan viharyhmää ... kunnes ... Krhm. Noin
sata vuotta sitten ritarisotkeentuneen saksan yhteiskuntajärjestyksen messiaana, voittajanimenä oli
r00malais-katolinen ritari-Adolph, muistatko?

.

- Marxilaiseksi ilmoittautuva bloggari Jacob Bard-Rosenberg twitterissä mellakoiden aikaan:
" Etsin jotain lakiasiantuntijaa seuraamaan tilannetta ja tulemaan juuri nyt Tottenhamiin ... 3h
myöhemmin: Seison nyt palavien barrikadien keskellä. Kaunista". Bwoywonder "Tottenhamin
nuoret seisovat katoilla ja kivittelevät helikoptereita saadakseen pudotettua jonkun. Päättäväisiä." ...
riehuvat nuoret kertovat twitterissä estoitta 'saavutuksistaan'. By Matthew Holehouse, and David
Millward 6:24AM BST 08 Aug 2011

- "Internetissä velloneiden huhujen mukaan useille nuorille oltaisiin tarjottu rahaa mellakoinnista
Leicesterissä. Monet brittinuoret kertoivat asiasta Twitter-palveluun lähettämissään viesteissä."
- Pauline Pearce, 45, jazz singer, community radio activist: "Get it real you black
people! ...fight for a cause..." youtube .com/watch?v=4xFOfejPJ1o

.

Pelikone toimiikin nyt täyskierroksilla, säteilevästi = kaikki näyttää kaaokselta eivätkä
nappulat taaskaan tajua mikä direktiivi nykii ... 0rd0 ab Cha0. Mikään ei ole muuttunut kahden
vuosituhannen aikana, fiilgood katariinajuorukello koneistot jallittavat 'analyyseillään' kansanryhmiä
toisiansa vastaan - kuten ennekin. Pelikoneen kierrosluvuista päätellen meille pohjoisen protest



anteille tulossa uusi kultahammas-keräys. Kurkkaa pelikoneen pellina alle, katso mekanismi:
Flavius Josephus http://wp.me/sx1AT-528

Lontoo: Hallitus Puuttuu Todelliseen
Ongelmaan:
Hmm. Rotumekkalat? Englannin pääministeri puuttuu todelliseen ongelmaan: David Cameron
sanoo antavansa Poliisille valtuuden poistaa [vain mellakoissa] islamilaisten burghat... by Chana
Ya'ar Published: 11/08/11, 2:52 PM israelnationalnews .com/News/News.aspx/146629 ... Meillä
asiasta 'keskustellaan' vasta kun puoli helsinkiä savuaa 'Lontooksi'.

Päivitys 31.5.2012: "Kuusi nuorta pidätetty mellakoiden 'aloittajina.'" Näiden ohjelmoijat,
ohjelmoijien rahoittajat  toki tiedetään, mutteivät paljastu... Nyt kun polliisi on 10kk tuijottanut
turvakameroiden videoita, 4600 hlö on ollut pidätettynä, 2600 saa syytteen. By Martin Evans, Crime
Correspondent, Telegraph.co.uk 11:48AM BST 31 May 2012

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

Tähän väliin lienee syytä laittaa muistinvirkistys - erityisesti äärioikeistoa tarkkaaville em.
"sielunhoito-instituutioiden"

asiantuntijoille - jotta tajuaisivat mikä s-a-n-a-n-v-a-p-a-u-s kuuluu kansalaisen oikeuksiin, mikä ei:

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."

P.S. Tämmöinen kansanvaltainen yhteiskunta meillä olisi, jos te paawin jesutarkkaville-orjarapparit
istuisitten kalterien takana.

Vallananastajasi Vakoilee:

Tietojesi laiton utsiminen on Tekniikkalaji



Kännykkäsi on aina paikkasi säteilevä tunnisteesi jatkuvasti kokoajan ympäristöön lähettävä
salakuunneltavissa oleva majakka. Jokaista puheluasi kaupungissa (sala)kuuntelee ainakin 10 eri
korvaparia... tämä (half-duplex) radiosignaalien kuuntelu on itseasiassa hyvin helppoa halvalla
netistä tilattavalla vastaanottimella.
Jokaisen yksilön eli numerolla varatun kännykän sijainti on aina jatkuvasti kokoajan GSM
järjestelmän seurannassa - ja sinuakin yksilönä on mahdollista seurata järjestelmän kautta aina
'tarpeen' mukaan (tänne pääsy onkin sitten 'ammattimiesten eli/ja/tai viran omaisten puuhaa). Siitä
on myös poimittu profiilitietoihisi myöhempää ja jatkuvaa tunnistusta varten ääninäyte... Useita
vuosia sitten tuli lakisääteiseksi vaatimus että palveluntarjoajan on pystytttävä paikantamaan mikä
tahansa puhelin 100m tarkkuudella. Tätä käytetään mm. kartoittamaan/analysoimaan kaveripiirisi,
paikat, ajat - missä oleskelet ... hämmästyisit jos tietäisit minkälainen profiili sinusta onkin jo kerätty.

Poliisi-loosheilla on tietenkin ajanmukaiset salakuuntlulaitteet, autoissakin tarpeen mukaan
päällä ympäristön puhelimien operatiiviseen salakuunteluun - taktisesta henkilöiden seurannasta
puhumattakaan. Joskua jopa kyselevät siihen ritarioikeudelta nk. 'virallista lupaa'...

Kanadassa tästä laittomasta rahvaan poliisikyykytyksestä numeroa teki Laura Tribe, digital
rights specialist v. 2015 haastateltuaan RMCP -tiedottajaa joka kieltäytyy kommentoimasta
laittomuuksiaan. Kyseessähän rahvaan vakoilussa on nk. maan tapa - siis isänmaitten 200 vuotta
vanha vakoilutapa. Tässä sen tekninen näkymätön toteutus: salaiset tukiasemat joihin puhelimesi
tietämättäsi kytkeytyy sallien puheesi ja datan vakoilun, tallennuksen ja myynnin parhaiten
maksaville....
News / Canada. Privacy watchdog to investigate RCMP over alleged ‘stingray’ cellphone surveillance. The
commissioner has opened an investigation into the use of International Mobile Subscriber Identity (IMSI) catchers,
otherwise known as stingrays, by law enforcement. thestar com/news/canada/2016/04/12/privacy-commissioner-
investigating-complaint-on-rcmp-use-of-stingrays-for-surveillance.html

Wanhaa tekniikkaa: jokaisella joita omaisuuksien anastaminen kiinnostaa, on kotonaan tälläinen
'näkymätön' tukiasema jolla ympäristön kannykkäliikenne tallentuu tietokoneelle - ensimmäisenä
toki viran omaisilla...



G00glen johtajat Scmidt sanoo: "tiedämme jopa mitä ajattelet" ... eikä juurikaan liioittele.

Yhdistettynä rikollisesti pystytettyyn koko maankattavaan tiestön/sinun tarkkailujärejestelmään,
luodaan täydellinen kuva 'kehityksen esteestä, Yhteiskunnan Vihollisesta no1.: jalan-kulki-jauto-
ilija-rikolli-sduunari - kantaväestön veronmaksajasta, vapaamatkustajien ylläpitäjästä ... SINUSTA.

"Tämän kaiken mahdollistavat G00glen data keskukset, jotka pystyvät prosessoimaan valtavia
määriä tietoa, jotka automme keräävät maastoa kartoittaessaan", Sebas tian Thrun kirjoittaa
Googlen virallisessa blogissa.

Onhan toki valvontajärjestelmistä hyötyäkin; tässä yhteiskunnan elätiksi tuotettu
m@muhenkilö ohjataan urhoollisten kototarkkaamosi polliissisetien toimesta sukua jatkamaan:
Grandfather (Disorientated Moh ammed Bellazrak) spent three days lost on M4 trying to get home
10:06AM GMT 26 Dec 2010 www. telegraph .co.uk/motoring/news/8225659/Grandfather-spent-
three-days-lost-on-M4-trying-to-get-home.html

.

Kuinka Mi5 tarkkaili kotikutoisia terroristejansa: "Marraskuun 7, 2010, M0hammed Ch0wdhury,
Lontoon jihadsolun jäsen nousi bussiin, osti edestakaisen lipun Cardiff'iin. Hänellä oli mukanaan
USB-muistitikku täynnä jihad materiaalia." ---> Siispä muuhametti jäi kiinni bussiin asennettujen
etälukijoiden avulla: kaikkien matkustajain kantamat elektroniset laitteet luetaan
automaattisesti ...tikun lukeminen vaatii 'muutaman hetken' ja bussi yms yleinen kulkuväline sopii
iittalan poikain tarkkailijoille erinomaisesti. Yleisten välineiden matkustajat kuvataan aina ja
laitteidensa sisältö luetaan, analysoidaan automaattisesti, algoritmeihin generoidut liipaisevat sanat
generoivat 'hälytyksen' jolloin tarkkailijat alkavat tutustumaan sisältöön. Uudet henkilöautotkin on
vakiona varustettu liukijoilla; niiden sisältö puretaan 'tarvittaessa' eli säännöllisesti... lukijoiden,
salakuvausvehkeiden asentelu onkin ritarien mielipuuhaa: ilman 100% tarkkailua, ohjelmointia,
eliminointia jne, kansa nouseekin kapinaan. By Duncan Gardham, Security Correspondent,
9:44PM GMT 01 Feb 2012, telegraph.co.uk

The Star.com artikkelin mukaan 'rikolliset' alkavat pian käyttää etälukijoita luottokorttien
lukemiseen ja kopiointiin. Viidensadan dollarin vehkeillä lähellä seisovan henkilön luottokortin
kopiointi on vaivatonta; ryöstetty ei tiedä tulleensa ryöstetyksi. Tämän voi kuitenkin halutessaan
estää peltilätkällä tahi foliolla joka estää RFID radisignaalien kautta yhteydenoton luottokorttiin.
Peltilätkälompakoitakin on saatavissa jossain... Aivan samoin kuin setelien määrän lukeminen
ritaripoliisin etälukijalla ei toimi jos setelit on suojattu foliolla tms radiotaajuksilta.

Vähintään 20.000 ihmistä on Englannissa saanut rikosrekisterimerkinnän - syyttömästi. Näitä
'vahinkojahan' aina sattuu. Sillä tavoin iitta-ritariveljien onkin erityisen hauska 'satuttaa'
eli eliminoinoida vaarallisia -eli- (itsenäisesti) ajattelevia kilpailijoitaan pois opiskelupaikoista,
työpaikoista yms jne. Työpaikkaa et saa mikäli sinut on (tietämättäsi) merkitty Suomessakin
pidettävään puolijulkiseen rikosrekisteriin tahi salaiseen iittalan työnantaja/opiskelu yms -
hyväveljien sulkurekisteriin. Kannattaa siis liittyä Leijoniin, menestys on taattu (?). At least 20,000
people have been wrongly labelled as criminals or accused of more serious offences because of
blunders by the police and the Criminal Records Bureau. By Tom Whitehead, Home Affairs Editor
6:20AM GMT 02 Feb 2012 telegraph.co.uk



Sosiaalilepakot tykkäävät myös uudesta teknologiasta
Tällä kaikki ilkeämieliset isät saadaan ansaan: Englannissa sosiaalihuollolla onkin jo omat
kauko ohjattavat lennokit joilla kansalaisten piha-elämää voidaan tarkkailla... suomen
suppilot pörräilevät vielä vanhan ro-peli lentovalvonnan /kiusan tasolla. Muista silti toki
hymyillä jos havaitset kummallisesti pörrääviä lintuja ja niiden auringonvalo-kiilto-
välähdyksiä...

Alla Elian poika viedään 'turvaan' kauhean isänsä sylistä... näin siis paa villinen USA:

Katollinen tuomari päätti että vasemmalla seisova setä hoitaa Eliania paremmin
kuin oma 'väärinajatteleva' isä. USAn korkeimman oikeuden tuomareista on 60%
katollisia eli 6/9, ✜kerholaisia 100%.

.



Koko Suo men tiestön kaikenkattava tallentava huppupäisten
kameravalvonta, ...keskustietokone jolla kaikki kerätyt tiedot analysoidaan:

- arkistoi kaikki sinun ja ystäväisi kulkemiset 100 vuotta eteenpäin; profiloi koko vaararyhmäsi
- kuvaa, rekisteröi autosi sijainnit, reitit sekä sinut ja matkustajat
- liittää kulkurekisteriisi jo imuroidut kännykkätietosi
- kuvaa autosi sisälle, Lidar-mallintaa/analysoi kaikki autosi esineet, arkistoi...
- lukee näkyvillä olevat asiapaperit lennosta
- skannaa setelien 'turva' nauhat eli passiviset antenni /radioheijastimet: paljonkos hynää sulla on

- lukee nykyiset etäluku-luottokorttisi lennosta jopa 100m päästä
- vertaa keskinopeudet, lähettää sakot
- tulevaisuudessa pysäköintisakot satelliittikuvien perusteella: mikä potti veljeksiä odottaakaan
metsä-autoteiden sienestäjä rikollisten kuppauksessa. (kirjoitettu 2010)



Kaikenkattava kameravalvonta on 'vaan' sosiaalitoimiston ystävä-lähellä 'palvelu'.
Sähkökaapin jatkuva mittari kännykkäyhteydellä - reaaliaikainen 24/7 informaatio tarkkaamoosi,
sähkönkäytöstä voidaan analysoida mitä laitetta millonkin käytät, sen kännykkäliittymällä kuunnella
kaikki asunnon keskustelut. Omakotitaloissa kuulema lisänä vastaava kaukolämpö
/vedenkultusseuranta. Yhdistettynä 100% tiestön valvontakameraverkostoon, valvontasi on
ainapäällä ja  100%. Nuo ihanat 'mainostaulut' - toimivat salamavaloina, alla superkamerat
supersalaiseen yli maan Lakien menevään isän maan liikenne/henkilö -valvontaan.

Kameravalvontako pahasta? No mutta. Sehän auttaa lastasi löytämään paremman ritariskodin:
josko tartut auton alle kirmaavaa kiukkupussiasi kädestä, pelastat henkensä mutta olet tehnyt nk.
viharikoksen ja lapsesi ansaitsee päästä kahden ystävällisen ritarisedän leluksi. Kaikki 'todisteet
videoituna...

"Vuonna 2012 liki 4 000 lasta sijoitettiin kiireellisesti kodin ulkopuoliseen hoitoon.

Huostaanottovideo leviää verkossa - "Ajaako tällainen lapsen etua?"
Verkossa leviää parhaillaan video, jossa poliisit kantavat itkevät ja rimpuilevat pikkupojat
sosiaalityöntekijöiden autoon. Asiantuntijan mukaan vanhemmat nauhoittavat entistä useammin
sosiaaliviranomaisten toimintaa. Verkossa leviävät videot kertovat kuitenkin vain yhden puolen
asiasta. Asiantuntijan mukaan vanhemmat nauhoittavat entistä useammin sosiaaliviranomaisten
toimintaa."

"...Varsinkin kun monet suhtautuvat sosiaalityöntekijöihin negatiivisesti. Ajaako tällainen julkisuus
lapsen etua? Se on sitten toinen juttu, Vartio pohtii. Hän muistuttaa, että verkossa leviävät videot
sosiaalityöntekijöistä kertovat vain yhden puolen asioista." Mutta✠Vartio✠ ei muistuta siitä
että Täyssensuurimme salaa aina ja kaiken, kelohonkamajoilla ryypätään leikkien päälle
sakotettujen viinit... Lue lisää...IS ...Tiistai 7.1.2014 klo 14.37



Työryhmän 2014 -raportti julki: Näin perhesurmia pitäisi yrittää ehkäistä

"Poliisin pitäisi saada nykyistä paremmin tietoa ...viranomaisten salassapitosäännökset
tai niiden tulkinnanvaraisuudet voivat ...vaikeuttaa rikosten estämistä. Sisäministeriön
työryhmä parantaisi viranomaisten välistä yhteistyötä luomalla siihen pysyviä
rakenteita. Se myös säätäisi viranomaisille velvollisuuden ilmoittaa lasten terveyteen
kohdistuvista rikoksista poliisille. Ryhmän puheenjohtaja, poliisijohtaja Pentti Saira
katsoo, että [yllättäin, POLIISIVALTION POLIISILLE LISÄÄ oikeuksia] ...
Viranomaisten kankeus puuttua lasten hätään on herättänyt ihmetystä... IL Keskiviikko
29.1.2014 klo 13.52

Kerrataanpa: John Paul II – paa vi – EU Vatikaanin päämäärät 1,2,3:
Aseoikeuksien lopetus [= pakko- huostaanotot, työku0lemanleirit]

Koska perhesurmia tapahtuu 10.000kpl/viikko, (menikö oikein?) tarvitaan yhä
enemmän toimikuntia, kameravalvontaa ja sosiaalilepakoita. Ongelma on tod. vakava
(siis joku voi vielä tänäänkin tehdä jotain mitä lepakot eivät tiedä...). Vain viran
omainen osaa elää oikein, vain viran omaisien kotoaan viemiä lapsia kohtaa (isä
insestin) onni. Vapautetaan päälle toki huumeet, sillähän kaikki oikenee.

Poikkeuksia toki on - kuuluisa systeemin sisässä kuolonkidutettu Erika tyttö joka oli viran omais
solsiaalitoimi-isoäidin ja sosiaalilepakkoin ryhmä-hoidokki.  Ah tämänkin ryhmän KELAamia
jättikorvauksia. Kaikki tämä ehdottomasti vaatii CCCP jesuiittain totalitarianismin! (ainakin hesarin
voideltujen mielestä)



Jesuiittain Bilderberg-Nokia 2014
Isoveli valvoo jo nyt - Nokia imuroi tietoja -piip-. IL Tiistai 31.12.2013 klo 06.11
Nokia tallentaa -piip- tietoja järjestelmäänsä. (VILLE RINNE) -piip- on
kauhistellut Jorma Ollilan liikennetyöryhmän ideaa satelliittivalvonnasta. ... tietojen
järjestelmällinen kerääminen on kuitenkin totta jo tänä päivänä, ja tietoja tallentaa
myös Nokia - Ollilan entinen työnantaja. Asia tuli ilmi dramaattisessa valossa, kun
Iltalehti kävi läpi [bilderberg] Ollilan työryhmän [ =orwellin 100%
valvontayhteiskunta] dokumentteja. ...
Nokialla on arkistoissaan kattavaa informaatiota, joka yhdistää viranomaistietoja
omiin GSM-puhelinten seurantatietoihin (ns. "probe") parhaimmillaan 10
vuoden ajalta, Strafica väittää tarjouksessaan.
"Ei voi yhdistää" Nokia kommentoi hätkähdyttävää väitettä ensin varovaisesti. -
 Ehkä Strafica voisi selventää, mihin he viittasivat viranomaistiedoilla, Nokian
Suomen-mediasuhteista vastaava Maija Taimi kirjoitti sähköpostilla. Strafican
hallituksen puheenjohtaja Paavo Moilanen ilmoitti IL:n yhteydenoton jälkeen yllättäen,
että tarjousteksti oli epätarkka - kyse ei ollutkaan viranomaistiedoista, vaan "10 vuoden
matka-aikatiedoista, joita on kerätty kännyköistä". Taimi täsmensi, että Nokia on
kerännyt blabla..."
"Helppo yhdistää" Tietokirjailija Petteri Järvinen huomauttaa, että nimettöminä
kerätyt tiedot on yllättävän helppo yhdistää jälkikäteen tiettyihin ihmisiin. Järvinen
viittaa Stanfordin yliopiston tutkijan Jonathan Mayerin testiin, ...Lue aiheesta lisää
tiistain Iltalehdestä." iltalehti.fi/uutiset/2013123117883393_uu.shtml

-piip- = tässä IL- artikkelissa ohjelmnasi sana on autoilu. Bilderberg = eräs EU-Vatikaanin
ritarillisista peitejärjestöistä.

Eli toisin sanoen isoveli valvoi ja tallensi tietojasi

massiivisiin tietopankkeihinsa jo 20 vuotta sitten.

Tuosta kehkeytyi minulle uusi Nokian yrityssovellus ajatus. Tausta: Nykyajan kädettömät
älypuhelin (?) tyttäret eivät edes ole naimakelpoisia: kuka haluaisi ottaa paapottavakseen älyttömiä
nokian taikapeilin hinkkaajia? Juosta näiden perässä kun eivät edes vessanpönttöä kykene vetämään:

Nokia wc-apps suhaspojille: Tulevan talonemännän taikalevyyn tästä kympillä wc-
watch sovellus! Koska Nokian asiakasvalvontajärjestelmä on tietoinen kännykkänsä
paikasta, kiihtyvyydestä yms ja on tallettanut siitä jo omistajan kuvat, ääninäytteet,
pankkitunnukset yms - voidaan sille rakentaa seuraava sovellus.

Nokian taikapeilin Omistajan kyykistyessä, käynnistyy nokia-wc-watch applikaatio.
Se kuuntelee ja kuvaa - kuten tavallista kaikki puheet ja vertaa niitä massiivisten
tietokantojensa ääninäytteisiin joissa keinoäly selvitettää kontaktiryhmäsi karhukoplaa
varten. Näin myös tausta-äänet. Yleisillä paikoille asennettuihin tarkkailukamera
mikrofoni kuuntelujärjestelmät vertaavat ääniä, tunnistavat kasvoja - ja lisäävät nuo
havainnot sinusta rekisterisi määrättömän kokoisiin tietokantoihin.



Kun omistaja nousee, tausta-ääniä verrataan tietopankin muistiin: kuuluuko
vessanpönttösi kohina? Ellei, sulho saa tästä tekstiviestivaroituksen. Viidellätoista
eurolla (kuukausimaksu) tai 15c (kertamaksu) saat myös käsienpesun
puuttumishälytyksen...

Pap al C0mpedium - Vatikaanin Virallinen ohjelmajulistus sen kertoo: kansa on siirrettävä
kaupunkeihin, luonto suojellaan tieteen nimissä veljeksiä varten... kas tuossa eräs menetelmän
sovellus. Kaupungit jo parhaillaankin säteilytetään järjenvastaisten ydinlaitosten neutrino-säteillä,
katso vastikään kasaamani sevitys ydinlaitosten tekniikan salat: http://wp.me/px1AT-CY. Ytimen
tuottamat kaikenläpäisevät tuhansia kilometrejä leviävät säteet ionisoivat ilmakehän, joka tuo sairaan
hoidon (muistathan SPR yms alkulähde oli K nights of Hospital lier - josta syntyi Malt an
veljeskunta) menestykselle tärkeitä potilaita sadoin tuhansin.

Suomi - OlliLallin oma nokikana ...
Tokihan Vatikaanin bilderpertti tekee työtä käskettyä myös Vatikaanin keksinnölle, YK:lle: tässä
näkyy päämäärä mihin tuotteistettava Ollilan täysvalvonta pyrkii. Kaikki julkisia asiakirjoja .... hmm.
tosin ei löydy hesaristasi.

Hakkeri eli poliisi tarvitsee vain numerosi vakoillakseen viestintääsi 20.4.2016 klo 09.06
Saksalainen tietoturvaekspertti on osoittanut CBS-kanavan 60 Minutes -ohjelmassa, että kaksi vuotta
vanha haavoittuvuus puhelinverkoissa on edelleen hyväksikäytettävissä. [korjaus: sata vuotta wanha
suunniterltu ominaisuus rahwaan kyykytykseen]
Amerikkalaisen CBS-televisiokanavan 60 Minutes -ohjelman toimittajat värväsivät saksalaisen
hakkerin ja tietoturva-asiantuntija Karsten Nohlin näyttämään käytännössä, mitä kaikkea taitava
hakkeri voi tehdä tietämällä kohteestaan vain hänen puhelinnumeronsa.
Kokeilun vapaaehtoisena kohteena oli Yhdysvaltojen kongressin jäsen Ted Lieu, jolle lähetettiin
kaupan muoveissa oleva iPhone, josta saksalaishakkeri tiesi vain käytettävän puhelinnumeron.
Kongressin tietotekniikkakomitean jäsenenä toimiva Lieu sopi käyttävänsä puhelinta päivittäisessä
työssään tietäen, että se hakkeroidaan.
- Onko jokin puhelin toista turvallisempi? Onko iPhone turvallisempi kuin Android? kysyy
toimittaja saksalaishakkeri Karsten Nohlilta ohjelmassa.
- Kaikki puhelimet ovat samanlaisia, Nohl sanoo. ... tämän vakoilulajin osasessa kyse on
puhelinverkosta. iltalehti fi/digi/2016042021445350_du.shtml



PSST. Miksi tämä 'uutinen' julkaistiin. Kas siksi koska koko asia on teknisesti wanhentunut.
Puhelimia tai nettiä ei kontrollointiisi enää tarvita.

Kanadan poliisin RCMP päivärutiiniin kuuluu luvaton kansalaisten puhelu/datan salakatselu
omilla valetukiasemilla mm. stingray:
(eihän koske nokiasuomea :)

News / Canada
Privacy watchdog to investigate RCMP over alleged ‘stingray’ cellphone surveillance
The commissioner has opened an investigation into the use of International Mobile Subscriber
Identity (IMSI) catchers, otherwise known as stingrays, by law enforcement.
thestar com/news/canada/2016/04/12/privacy-commissioner-investigating-complaint-on-rcmp-use-
of-stingrays-for-surveillance.html
The StingRay II, manufactured by Harris Corporation, is a cellular site simulator that scoops up
cellphone data. U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE / AP
By: Robin Levinson King Staff Reporter, Published on Tue Apr 12 2016

The cellphone spyware the police don’t want to acknowledge
Canada’s two largest police forces are refusing to say if they use stingrays, which work by scooping
up the cellphone signals of everyone nearby. thestar com/news/canada/2015/12/15/the-cellphone-
spyware-the-police-dont-want-to-acknowledge.html

Myös Britannian poliisi käyttää löydetynlaisia laitteita
Vice News: Puhelinten salakuuntelu yleistä Lontoossa Torstai 14.1.2016 klo 18.37    2016
Uutissivusto Vice News on löytänyt puhelinten salakuunteluun käytettävää laitteistoa eri puolilta
Lontoota. Vice Newsin tutkimuksen mukaan laitteistoa oli käytetty muun muassa Britannian
parlamentissa, Ecuadorin suurlähetystössä ja talouskuripolitiikkaa vastustaneessa rauhallisessa
mielenosoituksessa.  Lähde: Vice News

PSST 2: ao laitteet lähes jokaisessa suo mexicon poliisautossa - aina käytössä

Uusi tapa tunnistaa - SINUT, kadulla. Poimia tilitiedot yms korttien WiFi yhteyksillä, tietämättäsi
jopa 100m päästä ...
Poliisi varoittaa aivan uudenlaisista skimmauslaitteista: voivat lukea pankkikortin jopa taskusta?
(KUVA: Seppo Solmela / IS) Julkaistu: 10.4. 10:44 2016
 Lohjan poliisi sai tällä viikolla ilmoituksia erikoisista luottokorttihuijauksista. Ne saivat poliisin
epäilemään, onko huijareilla käytössään aivan uusia teknisiä keinoja. ... Poliisin mukaan satojen
heinolalaisten pankkikorttitietojen uskottiin päätyneen Kaakkois-Aasiaan. Kortteja oli kopioitu torin
laidan pankkiautomaatilla.

Tarkkaan Suunniteltu Rahvaan Ryöstö: vain veljeksille saatetaan
pankki/luottokortin WiFi kaukovarjostin seuranta-ominaisuus kytkeä pois päältä: Teepä empiirinen
koe, kyselepä panki-Stasi ja ylläty raivosta millä sinut leimataan viharikollishölmöxi.



Uusi tapa tunnistaa, työnsitkö pankkikorttisi rikollisen skimmeriin
Näin voit tunnistaa skimmauslaitteen pankkiautomaatilla Julkaistu: 9.12.2015 16:09

Sekä tietokoneet että puhelimet vaarassa: Haittaohjelma kaappaa laitteen ja salakuuntelee.
Julkaistu: 20.1. 9:12 2016 TIETOTURVA Suomessakin sähköpostissa levinnyt haittaohjelma antaa
koneen tiedot sekä kameran ja mikrofonin hallinnan hyökkääjälle.
Viestintävirasto varoittaa sähköpostin välityksellä levitetystä haittaohjelmasta, joka ...

Huijari Snowden: Brittivakoojat kykenevät kaappaamaan puhelimen vain yhdellä tekstarilla
Edward Snowden kertoi maanantaina BBC:n ohjelmassa Britannian tiedusteluviranomaisten
kehittämästä älypuhelinten vakoiluohjelmasta. 5.10. 23:07 2015 iltasanomat fi/ulkomaat/art-
1444032321358.html Tietovuotaja esitti väitteen BBC:n Panorama-ohjelmassa. Viranomaiset eivät
kommentoineet BBC:lle Snowdenin tietoja.

Tietoturva. Puhelinten salakuuntelulla on pitkä historia. Aiemmin se saattoi edellyttää
ylimääräisen mikrofonin lisäämistä puhelimeen. Kuva vakoilumuseosta Tampereelta. ...Julkaistu:
28.9. 8:40 2015 iltasanomat fi/digi/art-1443401540609.html

Asiantuntija: Pitäisi tiedostaa, että puhelinkuuntelu on helppoa
Perjantai 25.9.2015 klo 10.14     iltalehti fi/uutiset/2015092520414357_uu.shtml
Oman käyttäytymisen kontrollointi on tehokkain tapa hallita puhelinkuuntelun riskiä, arvioi
konsultointiyhtiö CGI:n kyberturvallisuus- ja tiedusteluasiantuntija Jens Säynäjärvi STT:lle ...jopa
yksityishenkilöillä on mahdollisuus hankkia valetukiasemia ja kuunnella puheluja sitä kautta.

Viestintävirasto: GSM-puheluita voidaan salakuunnella helposti. GSM-matkapuhelinverkon
kautta kulkevia puheluita ja tekstiviestejä pystytään seuraamaan - vaarantaa liikenteen
luottamuksellisuuden, varoittaa Viestintävirasto. GSM-verkoissa käytössä olevaan liikenteen
salausjärjestelmään voidaan murtautua nykyään jopa alle minuutissa.Kotimaa 4.5.2011 klo 15:24 yle
fi/uutiset/viestintavirasto_gsm-puheluita_voidaan_salakuunnella_helposti/5353559

Vakoiluvälineet internetistä - Näin helppoa salakuuntelu on iltalehti
fi/digi/2011071914075429_du.shtml Tiistai 19.7.2011 klo 11.55
Kännykän vastaajaviestien salakuuntelu ei edes vaadi erityisiä apuvälineitä. ... ja HEHE:
"Nyt voisi olla hyvä hetki tarkistaa oman puhelinvastaajan salausasetukset."
...........

Internetistä on helppo löytää sovelluksia, joiden avulla on mahdollista paikantaa matkapuhelimia,
selvittää toisen henkilön puhelimen puheluliikennettä ja lukea tekstiviestejä.

Puheluita on helppo salakuunnella
digitoday fi/tietoturva/2008/02/08/puheluita-on-helppo-salakuunnella/20083948/66
8.2.2008 09:53 Ohjelmistot, joilla voi vakoilla matkapuhelimia, ovat nyt kaikkien kuluttajien
saatavilla.



Netistä voi ladata muutamalla maksua vastaan ohjelman, jolla voi seurata jonkun toisen henkilön
kännykän käyttöä. Satasella saa myös ohjelman, jonka avulla voi salakuunnella kännykän kautta
ympärillä olevaa tilaa, kertoo Aamulehti....

Salakuuntelu ei ole salaisuus - T&T - Tekniikka&Talous
Turvakameroita löytyy nykyään jokaisesta kadunkulmasta ja julkisista rakennuksista. Kännykän
avulla ihmisen olinpaikka pystytään jäljittämään muutaman tekniikkatalous
fi/kommentit/salakuuntelu+ei+ole+salaisuus/a25951 16.2.2006 klo 08:55

3.3.1984
"Osta viidenkymmen markan lyhytaaltoradio Bebekistä ja saat kuunnella ARP-mobiiliverkon VIP-
puhelut ilmaiseksi.

Dataliikenneverkot v.1900:
...no milloikas puhelin keksittiin? Tutki - siinä löytyy ensimmäinen salakuuntelutapauksen päiväys.
www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto



YK Agenda21
- EU Rooman klubin ajama koko maapallon hallinta:

YK asettaa uudet globaalit rajat kuinka syömme matkustamme opimme
kommunikoimme… 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 - Papal Compendium:

“…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…”

“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, Illuminaattijärjestön
perustajajäsen] Laitamme universaalisti kaiken omaisuuden palvelemaan yhteistä
hyvää ja sitävarten jokainen rajoitus ja kohde tulee tarkasti määritellä (vrt 120.000
EUdirektiiviä, jokaisessa ’120.000 määritettä’).

“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. …

“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”).

“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 – EU Vatikaanin 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
 b  e  r  e  a  n  b  e  a  c  o  n  .  o  r  g  /  a  r  t  i  c  l  e  s  /  T  h  e  _  P  o  p  e
 s  _  P  l  a  n  s  _  o  n  _  o  r  g  a  n  i  z  i  n  g  . pdf

Mitä varten (raamatun pohjoinen) Goog rakentaisi määrättömän kokoisia tietopankkeja
suomen entisille tarkoituksella alasajetuille paperitehtaiden perustoille? ...ellei tarkoituksena olisikin
'kaiken' tallennus, jesuiitallisen urkkimisen hedelmäin hyödyntäminen, rikollissakkimme toteuttama
rahvaan kuiviin imeminen. Tietopankit kilometrien kokoisiin massivisesti valmistetuille kestäville
pohjille? Niitä tällä molokilla onkin Suomessa jo kaksi vakoilutuotteidensa jalostuslaitosta',
Kajaanissa ja Karhulassa...

...eikä loppua Win-Carbon-Googin kamera 'palveluille' ole näkyvissä.



EU-rooppasi mainos silloin joskus: monta kieltä, yksi ääni.

Tuo Yksi Ääni on EU Paavin ääni... päällimmäisenä kuvan satanistinen Baabelin baphomet, loput
henkiinjätetyt tuon EU-mainoksen aidattuja legottomia robotteja.



Valvontavarpuset vaiko kotkansilmät. Yksinkertaisempia versioita - pikkukakkasen ohjelmoiduille
nk. sääkamerat - ovat pääteiden varret täynnä. Hölmöille niistä tarjotaa 1950-luvun tasoista TV-
kuvaa valaistuneiden katsellessa niistä läpivalaisukuviasi. Valvontaa ei ole = hehe[SALAINEN]

Nukkuuko vai nauraako EUvalvojasi valvoja tänään?



Kaiken hyvän päälle kaupunkien keskustat on jo osin ympäröity valtavilla kamerajärjestelmin
varustetuilla "mainostauluilla": kerätystä datasta kerätään rekisterinumero ja autossaolijoiden kasvot
- tällä salamavalotaululla se onnistuu myös takapenkiltä. Kuka ne rakentaa, kenen luvalla, mihin
käytetään, kuka saa käyttää, milloin, ja miksi se kaikki tehdään salaa...!!? Nyt on alkanut ilmestyä
valopylväisiin integroituja lampun koppa/kamera salakuvauspisteitä: Kenelle niiden keräämä
salakuvattu tieto talletetaan?

SS: Raivo purkautui peltipoliisiin – Kaksi laukausta aseella: Automaattiselle liikenteen
valvontatolpalle suuttunut henkilö ampui peltipoliisia Tuusniemellä, kertoo Savon Sanomat. Savon
Sanomien mukaan peltipoliisin tolpan sisällä ei ollut hyvin arvokasta kameraa. Laukaukset kuitenkin
vaurioittivat kamerakoteloa. Peltipoliisia ammuttiin kaksi kertaa. Toinen laukauksista osui
kamerakotelon suojapeltiin ja toinen suojalinssiin niin, että se rikkoutui. Poliisilla ei ole tietoa
ampujasta eikä teon syystä. Tapausta tutkitaan vahingontekona, ja poliisi toivoo asiasta tietäviä
soittamaan numeroon 071 875 6880. IS 6.6.2012 21:34

Hmm. Missä uutinen? Aktiivit ovat jatkuvasti ampuneet ja tuhonneet näitä laittomia syyttömäin
veronmaksajain lisäverotus-rekkuloita. Luodinkestävän linssin alapuolella, pehmopellin takana
sijaitseva kallis kamera on jäänyt näiltä useinmiten nappaamatta... Näiden tolppien lisäksi kaikki
risteysalueet on pönkätty korkeammilla olevilla videotarkkailukameroilla - joita eukkuleirimme
keskusvalvomo, rekisteri & kasvotunnistus softan avittamana valvoo 24/7. Lisänä
läpivalaisulaitteet...

Säteileeko?



Liikkuvasta autosta kuvattu video... yllättää. Paljas silmä ei tätä kameratauluun upotetun
'kamera'-silmäparin välkettä paljasta, pysäytyskuvissa  1-2-3 pisteet näkyvät selvästi. Ovatko nuo
läpivalaisuusi rakennettuja lidar keiloja, en tiedä. Vain Adolphin uunimainokset tarvitsevat tälläistä
RIKOLLISTA koko ryöstettävän Suomen kattavaa tarkkailukone-järjestelmää - Jack Pot mainoksia
jolla rahvas johdatellaan suoraan pedon kitaan.

Kavaltajain maa romahtaa ilman tätä kaikenkattavaa laitonta salaista  tarkkailua,
ilman sen avulla tehtäviä 'onnettomuuksia'  joissa asiasta vihiä saneet sotkeentuvat
kalamatkalla verkkoihinsa tai muutenvaan 'epäonni kohtaa'.

Salaisen EUkkuryöstöjen tekniikka on tietenkin salaista: sattumoisin tiedän että läpivalaisukeilat
pitää säätää jotta kuvauksesi, säteilytyksesi onnistuu. Jos speksit tietäisin, kertoisin. Efektit ovat
kuitenkin selvät eivätkä tavan ohikulkijalle näy, ellei tarkkaile kokotaulun salamavälähdystä. Taulu
on massiivinen superkamera kaikkine ajoneuvon läpivalaisuun liittyvine tekniikoineen. LAITON.
RIKOLLINEN. TIETOJENKERUU. Yleisön salasätilytys.



EU anekkauppiaan oonnentaulu; "Teuraskarjan viimeinen voitto ennen uunien aukeamista..."

Tähän tyyppikilveksi uunoille sopisi hyvin Adolp Jesuit Assasin... eivätkä silti tajuaisi! Näemmä
joku 'mainoksiin kyllästynyt on lisännyt jalustaan omia amfetamiini mainoksiaan - sehän sopii
niinkauan kun aine on Valtion Virallisen Valvonnan eli myyntivoiton piirissä.

Kepin nenässä nököttävä ympäristön valvontakamera kattaa lähes kokonaan ympäristön pikku
katve-aluetta lukuunottamatta- varomattomat vandaalit saavat maksaa lain ankarimman pykälän
nojalla mikäli tähän paavin obeliskin kyklooppisilmään koskea uskaltavat. Toisin kuin tähän
kameratauluun upotetut 'Lidar' -keilat, ne eivät 360°  kattavina asentajilta suuntausta tarvitse. (Käytän
sanaa Lidar, koska veljekset eivät tietenkään anna specsejä ei salaisiin vakoilukoneisiisi - tai salaisiin
tietosi varastoihin - silloinhan he joutuisivat lain mukaan 10v vankilaan - presidentistä asentajaan.

Niinpä esim. oikudessakin todistetusti Googlen tekemät ja päivittämät data-anastukset,
läpivalaisukuvat kodistasi ovat poliisipäärikollisten suojeluksessa suurlooshi 'EdUs' -kunnan 'oikeus'
asiamiestä myöden. Eihän toki suomen rapparioikeus isän maan lähettejä uskalla tutkia, henkihän
siinä menisi: goog onkin tuomittua yksittäistapauksissa muualla EUkkulan maissa.

Itse jättimäisen kameran näkyvän luonnonvalon aaltoalueiden kuvauksiin käytetty salamavalo
ei jää keneltäkään asiaa seuraavalta huomaamatta - toisin kuin maanalaiset datakaapelit joita
myöden tallettavat läpivalaisukuvasi sata vuotta eteenpäin googlen sellutehtaisiin: kaiken tautalla
globaali pyhä kone jonka palvonta on jesupoliisillemmekin elämän elikkäs hengissäpysymisen ehto.
Yllänäkyvä tekniikka on jo vanhentunutta: uudet taulut sisältävät enemmän tarkkailufiitsereitä
häiritsemättä taikalevyjänsä klikkailijoita.



Kauko-ohjatut sotilaskäyttöön tehdyt kameralennokit - talosi
päällä?
"Viime kuukausina (huh - jo 5 vuotta) predator lennokit on laitettu kotirintamalla hyötykäyttöön: ne
tarkastelevat patojen kuntoa, ruohon kasvua sekä lintujen pesimistä" ... laulaa latimes NWOn
marssilauluja Kaliforniassa... Ensimmäinen onnettomuus toi vakoilukoneen käytön julki noin 5
v sitten: operaattori hätäpäissään käänsi bensahan kiinni ja koje matkähti tarkkailtavien
takapihalle... Suomipo Liisi ei ole ainakaan jäljessä vakoiluStasi: jos olet bloggari joka seuraavaksi
viedään pakkohoitoon vääristä virallisen totuuden vastaisista ajatuksista, päälläsi pörrää (ei, ei kuulu,
ei näy) jo ustavallinen poliisiseta - kytäten syytä iskeä yöllä. Jesuiittavierailusta tiedät välittömästi -
kun tämän sivuston päivitykset loppuvat... Ai niin, Latimes mainitsee että rahvas eli vahtikoirat
murisevat nvoimattomina. Predator drones do domestic duty; In recent months, the unmanned spy
planes have been put to work fighting fires and flooding. Privacy watchdogs are uneasy.
latimes .com/news/nationworld/nation/la-na-domestic-drones-20110912,0,3833424.story

Ilma Sakeana Sosiaalilepakoita - aina niistä joku putoaa: "Puolustusvoimien kadonnut
tiedustelulennokki on löytynyt Kankaanpäässä Satakunnassa. Lennokki katosi torstaina iltapäivällä
ja löytyi iltamyöhällä. Puolustusvoimat kertoo, että kauko-ohjattava lennokki laskeutui
asumattomalle alueelle Kankaanpään pohjoisosiin. Nyt selvitetään onnettomuuden syytä.
Tiedustelulennokissa ei ole aseistusta, eikä putoaminen aiheuttanut kenellekään vaaraa." STT,
Julkaistu: IS 20.04.2012 09:53

"Ei vaaraa putoamisesta..." Niinpä. Vaara onkin niiden ollessa ilmassa; saadaanko sukkasillaan
pihalle karannut lapsesi huostaanottoon ja vietyä väkivalloin eli direktiivien siivittämänä leluksi
vastavihityille miehille?

Israelilainen äänetön kamera-sähkömoottorihärdelli pujottelee pusikoiden katveessa: uutinen
tästä 09/2011 katosi seur. päivänä linkkeineen. Alla youtube videosta kuvia: Kojeessa kaksi ropelia,
alla kääntyvä kamerarapää joka ottaa myös yökuvia: alla näet kuinka ahmed palaa kotiin raskaan
yövuoron jälkeen...



Kauhistelusatua hesarin herkkusienille: "Isoveli valvoo jo nyt - Nokia imuroi tietoja autoilijoista,
Tiistai 31.12.2013 klo 06.11 . Nokia imuroi tietoa autoilijoista. Nokia tallentaa autoilijoiden tietoja
järjestelmäänsä. (VILLE RINNE) Autoiluväki on kauhistellut Jorma Ollilan liikennetyöryhmän
ideaa satelliittivalvonnasta.

Saman kaliberin 2014 - 'Uutinen' USAn (lue katolinen) vakoiluhallinnosta NSAsta. Sillä on
kuulemma maailmanlaajuinen verkosto jossa miljoonaa tietokonetta voidaan lukea radioteitse. Heh.
Usko huviksesi: prosessoreissa sisällytettynä on aina ollut kauko-ohjattava radiolähetin. Ei ikinä ole
ollut tietokonetta jonka sisältöä veljekset eivät 100% ja täydellisesti hallitsisi. Mitä näppäimistöösi
hakkaat - sen vati kaanin go ogle jo tietää...



Tarkkaamon Orja työssään: Predatorien ohjaamo sijaitsee ilmastoidussa rekan kontissa ...
ohjelmoitu sosiaalilepakkosi 'tilaa' tältä orjalta väärinajattelijoiden pihakuvat.

Montako tuollaista ? jo on suososiaalilepakoilla - neljä vuotta sitten siitä uutisoitiin Englannissa...
Vaan mitäpä pelkäämistä lainkuuliaisella suokansalaisella olisi? Ei tietty mitään ... elle tarkkaamon
seppoliisi iske silmääsi eukkoosi: siitä alkaisi Konstantinus-mystisten todistajatalojen tuhopolttojen
uusi sarja.

.

Katso LINTU! ...vaiko kauko-ohjattu kamera? Tässä videolla esitellään Feston kauko-
ohjattavaa lintua. Oikeasti tämä kaupallinen tekniikka on kymmenen vuotta jäljssä siitä mitä
vakoilussa käytetään: youtube.com/watch?v=7_gJSiwjmp8

.

.

Kadulla kulkijain Säteilytys & Läpivalaisu
Amerikassa läpivalaisua tehdään myös ajoneuvoista. Alla kuva eräästä mallista ja siitä mitä
ajoneuvon tarkkaamossa näki 'viisi vuotta sitten'; maisemat ovat siitä parantuneet, teho lisääntynyt.
Suomessa sinut säteilyttävät läpivalaisu röntgen ajoneuvot tietenkin ovat tunnuksettomia
tummalasisia 'volkkareita' kuin rapparip0 liisillamme nykyään on tapana (kuka niihinkin 'Gestapo-
luvat' ? myönsi). Niillä viran omaiset häikäilemättä tutkivat ohikulkevia naisia ja ketä vaan, ihan
huvikseen. Jos eksyt lähelle pidemmäksi aikaa, saat aivan varmasti vaarallisen annoksen. Se että
kaikki kontrolli on meillä aina salaista ja ilman mitää kontrollia, saattaa laitteiden 'operoijat hilpeälle
mielelle'... Teksit kertoo että niitä voidaan ajaa jopa kilometrin päästä kauko-ohjauksella. Se ei kerro



miksi: todennäköisesti talojen läpivalaisuun käytetty säteilyannos olisi ajoneuvossa sisälläolijalle
tappava... Mikä pakettiauto se kadullasi nyt meneekään?

FoxNews X-RAY VANS: Security Measure, or Invasion of Privacy? By Diane Macedo; Published
October 22, 2010 ... Z Backscatter Vans

Ohimenevän liikenteen sala-säteilytys, läpivalaisu, on hauskaa?

Vertaa tämän kuvan läpivalaisukykyä 'mainos' tauluhisi, sinun 90 miljoonan Euro-uuni-jack
potin 'voittaneen' säteiltystauluun. Tekniikka on toki parantunut huimasti, sisäänrakennetun syöpä-
säteily laitteiden tuottamat annosmäärät (annos vain valituille joutosuille) murhaavia.



Tälläseen nojailu kypsyttää ... entäpä harmaaseen 'volkkariin'?

.

"Poliisi testaa VTT:n kehittämää tehonyrkkiä
liikennevalvonnassa" T&T 2010

Miksi veronmaksajaa tulee hakata nyrkein, säteilyttää konstan hauskuttamiseksi? Mikä on
syynä että ainoat laillisesti käyttäytyvät työtä tekevät ja näiden jessuiitta viran omaisten kyykyttämät
pro-test-antit täytyy vielä säteilyttääkin? CO2 huijaukseen perustuen sakottaa sakottamasta päästyä?
Lautakunta toisensa jälkeen etsii keinoja uusin säännöksin kuristaa kaikki mikä liikkuu - miksi?
Pykälä pykälän perään joutavia ilmastohuijaus veroja, maksuja määräyksiä - että autosi seisoisi
rappariveljesten korjaamossa kelaamassa rahaa... Päälle jessu!!tta-nyrkistä nenääsi: "Poliisi aikoo
tehostaa turvavyö- ja ylinopeusvalvontaa monipuolisen testilaitteiston avulla. VTT:n kehittämä
(=SINÄ maksat!) laitteisto mittaa myös ajoneuvojen turvaväliä, ympäristöpäästöjä ja tien pinnan
liukkautta." www tekniikkatalous.fi/duuniauto/article525395.ece

Annas olla kun pääsette pndan sisään, yleisöltä katveeseen, silloin alkaa kontrolloimaton
hillitön Taser-kidutus. Mutta se onkin aivan eri juttu ja täysin salainen-tehonyrkki:
rapparilehdistöstäsi et siitä kuule, kellekään et kertoa uskalla jos pois pääset hukkumatta
kalareissuusi.

.

Poliisi iskee iskemistään - palkkansa maksajia
"Kameratolppia kierretään - Poliisi iskee" IS 9.6.2011



Ajatella miten tyhmiä nämä EUkkulaan kavalletut verorjat ovat: sakotetut voisivat valita
turvallisen autoilijarikollistarkkailu -sakkoreitin, mutta nämä hyväkkäät kiertävätkin sivutietä!
Kyllähän tuossa on jo loiseläjä polliissisetalla riittävästi syytä iskeä palkkansa maksaja nyrkeillään
lyttyyn ja sakottaa, sakottaa, sakottaa... ja mikä parasta, ottaa pois parin tuhannen euron ajokortti
jotta sisäpiirin ajokorttibisnes saa lisää substanssia.

Parin kympin ajokorttipaperista nyhdetäänkin valoa kestämättömällä toiminnalla 2-3 tonnia:
vuodessa kansalaisilta vedätetään 2.000.000.000 euroa (100.000hlö ajokortit). Kaksi miljardia euroa
ylimääräistä! Siinäpä voiteluöljyä jaettavaksi poliittiseen koneeseen. Lisäksi sakkokone on
tehoviritettävä iskemään iskemään iskemään. Ajamisen osaamiseen veljeslisessi-pakkokoulun
penkillä ei ole merkitystä; rahat 'kouluun' on kannettava - mikäli mielit parinkympin sakkolisenssin
haltijaksi (yrittäjä-rikollis-autolijaa käsitelläänkin tässä rapparilypsykoneiden maassa ri-koslain
pykälien mukaan). Vertailua: vuosituhannen vaihteen USAn ajokortti maksoi 40$ kun Suomipaperi
maksoi 1000€. "Rootsentti veljesvoittoa sanoi mustilainen"

Rikollinen - eli "Auton kuljettaja on kesäkuun alusta lähtien voinut päätyä ajokieltoon, jos hän
syyllistyy kännykkään puhumiseen..." Julkaistu: IS 25.07.2011 08:06 Mitään näyttöä asian
vaarallisuudesta ei tietenkään ole, rikollisen rankaisuun aina riittää kateellisen kukkahattutädin
kotkotus.

Valtionbudjettiin Budjetoitu Anastus-Automaatti (AA)

Ilmankos pojjaat ovat vihastuneet näihin auto-maatteihin, ammuskelevat niitä joutessaan,
parhaimmat räjäyttäen koko tolpan (kts youtube)... Turhain laukausten välttämiseksi ampumisissa
tulisikin muistaa luodinkestävät lasit ja se että itse poliisin iskulaite sijaitsee pehmeän kuoren alla,
'linssien' välissä. Tämän rikolliseksi määritetyn aktiviteetin estämiseksi veronmaksajain valvonta
epätoivoissaan kuvaa luvatta myös jokaisen auton sisälle.



Kansanedustaja Lauri Heikkilä (ps) eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 20. toukokuuta 2011.
Poliisi vie kuitittomilta kilpiä – ministeriltä perätään nyt selvitystä Trafin kymmenistä tuhansista
virheistä. Kimmo Mäntylä  Julkaistu: IS 2.3.2015 8:42 = Maan Tapa - poliisi hakkaa. Jos löytyy
pilkku jonka voi halkaista, kortti pois 4kk - esim. tyhjä peräkärry jossa voisi olla 'ylikuorma'.
IFIssä aina ystävä: ... Syytön autoilija joutuu maksamaan kolarista: "Aivan käsittämätöntä"
Poliisi totesi autoilijan syyttömäksi törmäykseen. Vakuutusyhtiö kuitenkin tulkitsi lakia omalla
tavallaan. Perjantai 27.2.2015 klo 12.28

POLIISIN ja ILTALEHDEN MURHAAMIEN MUISTOKSI:

Poliisi tapatti Lehdistön kera tahallaan palkkansa maksajia teille - uhkailemalla sakkonyrkeillään
jo mielivaltansa lytistämiä autoilijoita lumimyrskyn alla.



Samalla kun ao. iltasatu pelotteli maan kattavasta maapallo kuumenee-lumimyrskystä, se
säikyttelee merkillisesti rikoslain alle asetettuja vero-orjiaan (=autoilija) tällä tavoin:

"Poliisi alkaa pääkaupunkiseudulla valvoa nastarenkailla ajoa torstaista 23.4 lähtien,
jolloin nastarenkailla ajaville kuljettajille voidaan antaa huomautus tai 35 euron
rikesakko ja myöhemmin myös päiväsakkoja." IL

Naurattaisi jos ei itkettäisi: menetitkö omaisesi tämän✜ operaation kautta? Nosta toki oikeusjuttu
näitä maamme syöpäläisiä vastaan... Varo kuitenkin ettei sinua laiteta piestynä Pasilan koppiin.
Naurattaisi jos ei itkettäisi: suomen tuomaristolooshi on myös läpimätä...

Professori Erkki Aurejärven muistelmakirja Kovaa peliä ei johda esitutkinnan
aloittamiseen. ... arvosteli rankasti mm. kahta oikeuskansleria, korkeimman oikeuden
(KO) presidenttiä ja useita KO:n oikeusneuvoksia muistelmakirjassaan Kovaa peliä ...
VKSV:n päätöksestä huokuu voimakas tuki sananvapaudelle. Aurejärven erittäin
suorasukainen arvostelu, jossa hän on kertonut useiden nimeltä mainittujen maamme
ylimpien tuomareiden syyllistyneen mm. virkarikoksiin, ja luetellut myös nimeltä tukun
kehnoja alempien oikeusasteiden tuomareita, on ollut sallittua. Torstai 22.1.2015 klo
06.47
Tämän lisäksi mm. EU on antanut äskettäin kehoituksia purkaa oikeusistuimen
mädännäisyyttä - aika kontrasti suomipuhtois propagandalle...

JesuiittaPaavin Punaiset Aallot = liikakansoitussatu on saatava näkyviin -ohjelman
käytännön toteutusta:

"Liikennevaloja säädetään tahallaan niin, että autoilijat jumittuvat toistuvasti punaisiin,"
epäilee kansanedustaja Mikko Alatalo.... "Jos tämän tarkoitus on maailman pelastaminen,
niin tämä ei ole mielestäni kauhean kivaa. Aika jesuiittamaista ✜moraalia, että tarkoitus
pyhittää keinot." IL Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30

Hesariyllässytys, vika saatu korjattua = liikenne sumputettua:



Siviilipalvelusmies urkki poliisin koulusurmatietoja. Helsingin poliisissa siviilipalveluksessa
työskennellyt 27-vuotias saa syytteen henkilörekisteririkoksesta. Jokelan koulusurman uhrien
poliisitietojen epäillään päätyneen vääriin käsiin poikkeuksellisessa urkintajutussa, joka tulee
keväällä käsittelyyn Helsingin käräjäoikeudessa. ...Poliisit-televisiosarjasta tunnettu konstaapeli
puolestaan tuomittiin viime syksynä käräjäoikeudessa sakkoihin kahdesta urkintatapauksesta. ...Oma
lukunsa ovat epäselvyydet, jotka liittyvät järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan tarkoitettuun
keskusrikospoliisin ylläpitämään ns. Epri-rekisteriin. Julkaistu: 5.2.2015 5:47

- Eihän tietenkään yksikään sivarin urkkimaan laskeneessa, arkistoista vastuussaoleva syytteeseen
joudu, eihän. Ovathan korkeimman poliisijohdon sukulaiset ammattirikollisia ja tarvitsevat
ammattinsa harjoittamiseen näitä tietoja.

"Poliisihallitus on tehnyt tutkintapyynnön tuoreimmasta tietovuodosta epäiltyjen rekisteristä
(epri). Suomen Kuvalehti kertoi viime viikolla, että epri-rekisterissä ovat olleet muun muassa
poliitikkojen Matti Vanhasen (kesk.) ja Ilkka Kanervan (kok.) sekä laulaja Vesa-Matti Loirin, Mika
Salo ja elokuvatuottaja Markus Selin nimet... Ilkka Kanerva juhli näyttävästi 60-vuotisjuhliaan
Turussa. Juhlallisuuksiin osallistui myös kaksi MC Cannonball -moottoripyöräkerhon jäsentä, jotka
luovuttivat ministerille onnittelu✜sikarin. Kas silläkin pääsi rekisteriin.

Hauska ✜ mamu-nyanssi: "Suomen Kuvalehti tavoitti Etyjin yleiskokouksen presidentin Ilkka
Kanervan Syyrian ja Turkin väliseltä rajalta. Kanerva oli paikalla keskustelemassa
pakolaisongelman poliittisista ja turvallisuuspoliittisista ulottuvuuksista. Hän uskoo merkinnän
johtuvan syntymäpäiväjuhlistaan. ”En voi muuta syytä ymmärtää, enkä oikeastaan tuotakaan. Se on
niin moneen kertaan kaulittu ja käännetty juttu. Kyse oli siitä, että suljetun seminaaritilaisuuden
jälkeen minulle kerrottiin, että jotkut haluavat tulla onnittelemaan minua. Poliisin valvomana
luokseni tuli pari henkilöä ja antoivat lahjaksi sikarin, jonka luovutin saman tien poliisille. Sitten
heidät vietiin pois, se oli yhdessä minuutissa hoidettu operaatio”, Kanerva kertoo."

"Eräs tunnettu urheilija joutui rekisteriin hänen lainattuaan autoaan ystävälleen, joka käväisi
moottoripyöräkerhon tiloissa. Vastaavanlaiset tilanteet ovat tuottaneet useita merkintöjä, kun poliisi
on seurannut jengien kokoontumistiloja. ... Yhden suomalaisen rock-yhtyeen kaikki muusikot
merkittiin epriin, koska se oli esiintynyt tietyn moottoripyöräjengin juhlissa. Erään taiteilijan pojalla
taas epäillään olevan tuttavia järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvassa ryhmässä. ... Suomen
Kuvalehden tietojen mukaan Suomessa toimiva suuri kansain✜välinen rahoitusyhtiö taas joutui
tietojärjestelmään, koska se oli rahoittanut auton ostoa henkilölle, jonka poika ajeli sillä rikoksesta
epäillyn miehen kanssa." SK

"Paatero: Rekisteri selvitetään pohjamutia myöten. Martti Kainulainen" IS 22.1.2015 19:39
- ai että pohjamutia. Kuinkas mutaiseksi ne vahtivuorollasi ovat tulleetkaan: vuoden olet
hämmentänyt mutaasi - eikä pintaakaan kuulema ole vielä raapaistu. Mitäs sää oikeen kynsiäsi
pureskelet, anna palaa. Ai että sukulaisia. Jaahas. Mitäs jos tämä hameväki siirtyisi sivuun ja
AArniot laskettaisiin irti. Joutuisiko silloin 10.000 siniveriritaria (viimeinkin) kalterien taakke? Ketä
YLE sitten zuumaisi jos tämä muurahaisia ryöstävä vakioväki otettais teatterista poies?

...Poliisihallituksen mukaan epriin on rekisteröity noin 50 000 henkilöä. Luku on tarkentunut
selvityksissä. Poliisihallituksen mukaan kyseisessä luvussa mukana olevat ovat kaikki epäiltyjä tai
myötävaikuttajia". Julkaistu: IS 30.1.2015 22:43
- mikä tässä epäilyttää on tuo jo yli vuodenmittainen nk. paateroisten 'tutkimus', tekijöinä
ammatti✜rikollisten sukulaiset. Tuon mukaan herra satanisti -Vanhasen näemme pian oikeudessa?
Ai jaa, että ei. Hmm. Veljekset siis pitävät asian villai✜sessa. Jaaha, vai niin.



Paatero: "Väärät tulkinnat ovat vaarantaneet poliisin rikostorjunnan".
- jahas. Jos rikostutkinta etenee Aarnion lailla sukulaisiin jotka ovat ammatti✜
rikollisia, niin silloinhan valitettavasti näin käy ---käsky kävi---> "Aarnio kalterien
taakse HETI!"

Tietosuojavaltuutettu: Poliisilla selkeitä ongelmia rekisterinpidossa
Tietosuojavaltuutettu katsoo, että poliisilla on yleisesti ollut selkeitä ongelmia eri rekisteriensä
kanssa sekä tietojen tallennuksessa että tietojen käytössä. Poliisiylijohtaja Paateron mukaan väärät
tulkinnat epäiltyjen rekisteristä vaarantavat rikostorjunnan. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio
kummastelee poliisijohdon näkemyksiä keskustelussa epäiltyjen rekisteristä.
– Poliisin ylijohto sanoo, että kohu vaikeuttaa poliisin toimintaa. Lainvalvojana mietin, että on se
ihme juttu, jos ajatellaan, että laillinen toiminta vaikeuttaa poliisin toimintaa.
 Julkaistu: IS 23.1.2015 20:12

Olisko niin, että Aarnio Aarnion tavoin ei kuulu ylempään siniveristen ✜kerhoon?  Ja tässä
sotkeentuisi kuin kaimansa nk. asioihin jotka eivät oikeasti hänelle kuulu? Iltalehtihän erhettyi tässä
taannoin kertomaan että niitä harakanpelättejä olis 6000kpl ('uutinen' sensurointiin onneksi heti).

Kauanko Paateroispoloinen saa istua 'tulkitsemassa väärin'? Luulen mä, että loputtomasti. Hänellä
lienee nk. sukulaisia joille voi aina soittaa kun kuumottaa.

Pieni toisto Aarnion farssi 'oikeuden'käynistä - "Myös Helsingin poliisin ylimmässä johdossa on
sellaisia henkilöitä töissä, joilla on vastaavanlainen [ammatti✜rikollis] sukulaisuussuhde".
Julkaistu: 5.3.2015 11:47

Euroopan Unionin salainen poliisi Europol on saanut luvan salakuunnella Suomen
kansalaisten puhelimia, sekä lukea sähköposteja/fakseja jo samana vuonna, kun Suomi

kavallettiin Euroopan Unioniin. - Suomen edustajat
hyväksyivät aiesopimuksen perustuslain vastaisesta EU:n
salakuunteluoikeudesta maassamme tammikuussa 1995. -
Suomen hallituksen edustajat oli vihitty hankkeeseen jo
vuonna 1993. - Hallitus salasi asian ... - Sopimus edellyttää
että kaikkia puheluita pitää pystyä tarvittaessa kuuntelemaan:
teleoperaattorien on annettava viranomaisten käyttöön
liittymät, joilla kuunneltavat viestit voidaan siirtää
salakuuntelijoille.

Kuunneltava kohde ei saa huomata että häntä
kuunnellaan. - Verkko-operaattorien ja
teleliikennepalvelujen tarjoajien on suojattava tiedot
kuunneltavien tai kuunneltujen puhelujen määrästä ja siitä,
mitä puheluja on kuunneltu tai kuunnellaan, eivätkä he saa



paljastaa kuuntelutapaa koskevia tietoja. ...jne  kts. nwohavaintoja .blogspot.com/

Ritari Obamao sääsikin lain 'päästäkseen EU-maiden tasolle' : Executive Order 12425 =
yhtäkkiä INTERPOLin oikeudet USAssa laajenivat. Nyt se saa USAn sisällä pidättää ja kuulustella
USAn kansalaisia ilman perustuslain kansalaisille takaamia rajoituksia. Kuten Suomessakin,
paikallinen rikostoveri, Polliisi ei saa puuttua Isomman ritariveljen toimintaan ... Käytännössä
INTERPOLin oikeudet ylittävät nyt FBIn yms viranomaisten valtuudet... Näin myös kaikissa EU-
maissa joiden Perustuslaki kavallettiin 2008. dailycaller.com/2010/01/14/obama-elevated-interpol-
over-u-s-law



... vaimea surina?

Joukko poliiseja pahoinpiteli miehen - unohtivat kameran päälle. Perjantai 20.2.2015 klo 08.22
"Odottakaa, meitä kuvataan". St. Louisissa Yhdysvalloissa poliisit pysäyttivät miehen laittoman u-
käännöksen takia. Minuutteja myöhemmin kahdeksan poliisia osallistui miehen pahoinpitelyyn.
Poliisit ovat nyt haastettu oikeuteen, sillä partioautossa oleva videokamera nauhoitti koko
tapahtuman. Kesken tapahtuman, yksi poliiseista muistaa nauhoittavan kameran, ja yrittää tehdä
asialle jotain. LÄHDE: CNN

POLIISINPIMEÄT MAMUÄÄNET:

Ensimmäinen Britannian muslimipormestari jäi kiinni äänestys väärennyksistä, korruptiosta.
Poliisilooshi mukana auttamassa törkeisiin mamutus äänestypetoksiin 2008: ei ottanut
vastaan kansalaisten ilmoituksia petoksista. Tästä suivaantuneina neljä tavallista kansalaista alkoi
kaivaa petoksiaan ja veti mamuköörin oikeuteen: poliisi vainosikin viran puolesta vetäjä Andy-
sankaria - kivasti keksittynä uhkana miljoonan sakko. Useat pakenivat mamuohjelman mukaista
väkivaltakoneiston jakelemaa ritarivainoa. Mutta Andy plus kolme muuta piti pintansa!

Ppoliisi? ...jatkaa kuten ennenkin, kamelivoideltuna isän maan - ja tässä eritoten musupor
mestarin ystävänä. 'Kantaväestön' jihadisteja tietenkin auttoi lehdistön kautta ohjelmoitu
'islamofobia-rasisti kampanja' - tuttu menetelmä meilläkin ja jo jesuiitta Adolphin ajoilta: 5-
kolonnan rikolliset huutavat ja uhkaavat tappaa - voideltu poliisi ottaa siihen osaa kohauttaen
olkapäitään kuten suomessakin... Lenin käytti myös samaa menetelmää: mitä rehellisempi olet, sen
suurempi uhka olet näille jesuiitta-ohjuksille - sitä todennäköisemmin hukut 'verkonlaskumatkalla'.
Mamutusohjelman mukaisesti päämusu väitti että Labour puolueen vastaehdokas John Biggs on
rasisti (jaa, normaaliohjelman natsi sanaa ? siis ei käytetty) ja että Haamanin äänestys oli
'islamilainen velvollisuus'.

(Psst. Sana kantaväestö on uusiosuomea ja tarkoittaa esim. Jenin-leirillä syntynyttä 'suomalaista'.)



Neljä brittisankaria tuskin saa tästä mitään, mitalit poliiseille? Kuten asiaan kuuluu, näiden
neljän (viharikollisia) päällä leijui 1milj. punnan uhkasakko - mutta yllättäin tuomari tuomitsikin
oikein - näin ei voi ainakaan suomessa tapahtua. Tower Hamlets pormestari-Muslimi Haaman
korjaan Mr Rahman sai kenkää ja kiellon osallistua politiikkaan. Mitä nämä neljä saivat palkakseen?
Todennäköisesti kuraa ja ivaa iltasatu✜lehdistön kautta - eivät takkeella kansalaiskeräystä
valtavasta vaivannäöstä ajojahdin keskellä. Vaan odotas, kyllä tämä juttu vielä kääntyy ylemmässä
oikeusasteessa: poliisit sankareita ja äänestylippusi väärennös muslimiuskon perusoikeus ja
poliisinlooshin valta vailla virheä: neljä rikoksen ilmiantajaa, luulen että tulossa 20v velkavankeutta.

Telegraph By Andrew Gilligan, London Editor10:31PM BST 23 Apr 2015 HOME»NEWS»UK
NEWS»CRIME Tower Hamlets mayor Lutfur Rahman is sacked for 'corrupt practices' . Police are
facing criticism for failing to investigate allegations of widespread election fraud as the judge who
sacked Britain’s first Muslim mayor warned of 'postal voting factories'

Ja entäs suomen poliisi, 'oikeus'witsikansleri, mitä ne sanoo törkeistä - suojelemistaan -
rikoksista: "tämä on palvelua" ... toimittaako kanslaisen silloin mennä looshisedille kertomaan
kirpputorilla ääniä keväällä 2015 myyvistä 'kansalaisista': "mulla olisi yksi äänestyslippu, kuka
haluaa...?" Tahi siitä että äänestystilanteessa toimitsija ottaa lapun itselleen - vissiin välittäen sen
'uusiokäyttöön'? Kyseinen brittikommellukseen liittyi myös satojen äänten tehtailu - tekijät ovat
ilmeisesti yli-ihmisinä pyhiä suojelu-musleja - kun tuomioistaan saatikka oikeusjutusta ei mainintaa.

Äänestä Puoluetta! Ellet - silloin pian saat kyselykaavakkeen (hmm. äänestyssalaisuus) miksi et
äänestänyt!?. Päälle isän maan Iltasatulehtien haukut kuin Adolphin maassa ikään... olet nukkuva,
vähäjärkinen ääliä: ÄÄNESTÄ PUOLUETTA (tai ole viharikollinen)

Haaman, Rahman ja Ahmed Ahne ja muslimein kunnia: osiristen loiste isän maan Äänestys
teatterissa takaa sen että looshin sankareista tehdään vielä isän maan kansallissankari-pyhimykset.

Taustaksi kannattaa tutustua siihen kuinka Rooman katoliskirkko väsäsi 600-luvun Fatiman
luostarissaa uuden perversion omasta uskonto-perversiostaan ja kehitti uskonto-terrorin hallinta-
työkalun valitsemalleen miehelle. Tiedät toki nimensä - en uskalla nimeään tähän kirjoittaa ettei
Fatiman sinilooshinsa vie minua viharikoksesta putkaan... Tunnetuksi tuli v.625 massamurhastaan.



Kännykkä - kaikki kuunteleva ja säteilevä taskumajakkasi:
.

Lehtitietojen mukaan Poliisilla on (!?) kaikkien kännykkätiedot hallussaan: 'tarpeen mukaan'
hyväntekijäritarit myyskentelevät pikkukorvauksella koto-rikollisilleen näiden sijaintiedot,
erikoishinnasta rikolliset saavat salakuunnellakin sinua. (hmm. Eräskin tunnettu todistajan kotitalon
poltto toteutettiin isännän poissaollessa...) Artikkelin mukaan, Lisäpalveluna, Poliisi kauppaa myös
sopuhintaan hallussaan olevat (!) luottokorttitietosi...

"Erikoisvastaanotin pystyy skannaaman kaikki lähistön kännykät, lähettämään siihen omistajan
tietämättä komentoketjun jolla kännykkä muuttuu mikrofoniksi, ja sitten laitteella voidaan kuunnella
kaikkia haluttuja kännyköitä, saadan selville mitä ympäristössä tapahtuu...."
...can easily determine what cell phones are in his immediate area, hit them with a coded command
string which will activate them into the "off-hook" or transmit condition and convert them to an
"open mike" and, depending on the model, deactivate the display so the owner cannot tell that he is
live and on the air. FedGov Wants to "Give" U.S. Beepers (to be carried 24/7) ... sianews
com/modules.php

Väärennetty soittonumero: Maksua vastaan saatavan 'Palvelun' idea on, että soittaja voi itse
määritellä halutun (väärennetyn) numeron puheluun vastaavan luurin näytölle, eli väärentää
mistä numerosta puhelinsoitto muka tulee, selittää Viestintäviraston tietoturva-asiantuntija
Thomas Grenman. (IS) Näin päästään myös salakuuntelemaan tyypillisesti ilman pin-koodia
jättämäsi vastaajan sisältö.

Väärennetty ÄÄNI: jo tallennettua ääninäytettä hyväksi käyttäen on mahdollista soittaa
tutullesi 'ääntäsi käyttäen'. Tietokone muokkaa simulaattoriin puhuvan äänen; vastaanottaja kuule
'sinun äänesi' ja luulee sinun puhuvan. Sama ääninäytetunnistus on käynnissä kaikkialla julkisilla
paikoilla kameravalvonnan tukena: niillä luodaankin viharyhmäsi ystävyssuhteista profiilit... eikö
olekin kätevää rakas Lenin? Tähän päälle hiukan muokatut videot joilla voidaan 'todistaa' sinun
juosseen oslossa, ostaneen Puolasta lannoitetta.

"HS: 'Nokiat' vuotavat tietoja - . 'Erään mallin' oletusasetuksilla mm. NSA:lle välitettäviä tietoja
ovat esimerkiksi puhelimen sijainti, tekstiviestit, yhteystiedot ja verkkoselaimen käyttötiedot. ...
poliisi on pyytänyt useita kertoja puhelimen sijaintitietoja suoraan Nokian pääkonttorista
sellaisissakin tapauksissa, joissa mitään rikosta ei ole vielä tapahtunut." IS 23.2.2014 klo 05.32 ---
>Toisin sanoen Nokia kerää näitä tietoja myyntiin ohitse Soneran yms verkkopalveluiden - rikos
sinänsä. Sonerallehan yms onkin tehty lakisääteinen tietojen saajien tarkkailurekisteri - joutuuko
paateroPoliisi Nokian kanssa näistä rikoksista tiilepäitä lukemaan? Usko huvikses...

.

.



Googlecar
.

Veljesten oma G00glecar on jo kuvannut suomen kaikki asunnot, anastanut pankkitunnukset
yms mitä tahansa tietoverkostasi löytyikin. GOOGLE on jäänyt lukuisista rikoksista kiinni, mm
anastamalla pankkitunnuksia näillä vakoilulaitteillaan - jotka sisältävät paljon muuta kuin pelkän
kuvauksen: mm. ne kattavat kaiken WIFI verkkomaailmaan tunkeutumisen, salasanojen jne
varastamisen tarvittavan välineistön nopeine satelliittiyhteyksineen. Kyseessä on kaikkien
yksityisten turva-kamera jne järjestelmien kuvaus, analysointi, 'myöhempää tarvetta' ja myyntiä
varten... Julkisesti tämä röyhkeä terrorilaitoksen pomot kertovat tulevista suunnitelmistaan LIDAR-
mallintaa kaikki mitä vain kykenevät. (LIDAR lasersäde tunkeutuu asuntoosi ja mallintaa,
myöhempää luettelointia varten kaiken.)

Kaikki toimnta Jesup0lliisimme ja oikeuslaitoksen rapparien avulla - lainvastaisesti.
Kansalaisen valitukset massiivisesta jatkuvasta rikollisesta toiminnasta johtavat rikoksen kohteen
pilkkaamiseen... Pian alkaa autoilla uusi ajovaihe jossa talosi sisälle ohjatulla laser säteellä tehdään
omaisuudestasi varkaille ja verottajalle tarkka 3D mallinnus; verhot eivät tätä haittaa: tästä tulevasta
ryöstöretkestä g00gle rehvastelee julkisesti, suvaitsetavaisten irvistellessä linnajuhlissaan... Nyt
1.07.2011 lähtee vakoilupyörien avulla pihojesi, polkujen ja kujien kuvaus - tarkoituksena saada
alastonkuvasi nettiin -  ilakoi rikoskumppani IS.

Lue mihin kaikkiin rikoksiin laitteet on rakennettu:
Googleauto: www.youtube.com/watch?v=WWNI9wWLjD0

Tulossa uusi kierros: kotiisi tunkeutava lasersäde "mallintaa" omaisuutesi... 'oikeus' viran omaisten
hymyillessä tyhmyydellesi.



G00gle wifi-varkaus-'palvelu' saa irvokkaasti 'oikeus' viran omaisten siunaamana jatkaa
salakuvausta ja pankkisalasanojesi anastusta, alken nyt LADAR mallintamaan koko kotisi,
lasersätein, verhojenvälistä. Koko oikeuslaitoksemme onkin farssi - itse itseään palveleva rappari
hyvävelihome. Esimerkkinä asiakirjaväärennöksistä jäävät virkamiehet saavat jatkaa: sehän on
normaalia! ("Helsingin poliisi pitää [paperinsa väärentäneen] rikosylikomisariota silti pätevänä
virkaansa" IS 27.01.2011 08:55 ... "Onhan näitä samanlaisia oppikiistoja ollut eduskuntaa myöten",
sanoi ritariRiikonen. Tottahan tuhansin; vain tämä pääsi harmillisesti vuotamaan).

.

Oikeusasiamiestä naurattaa tämäkin edesmenneen vitsikirjan sivu - nythän rulettaa EU 120.000
direktiiviä!

Kun DDRTarja ja Jyrki yhdessä kavalsivat Suomen Perustuslain jo 2008, viran omaiset alkoivat
pissiä lakikirjan päälle

.

.



Sanomaoyj - Poliisi - Oikeuslaitos - rikoksen
suojeliat:

SUO-LIAT: Tässä IS Linda Arponen kehoittaa kansalaisia Googlen kanssa yhdessä rikokseen;
Poliisi kutsuu tätä aidatun alueen salakuvausta PALVELUKSI (vrt. edellä kännykkävakoilu) ja
Oikeusasiamies hymistelee tyytyväisenä osallistuen kaksin käsin rikokseen:

Mafian Iloinen Liikkuva Jäätelötiski Vie Kai Ken

"Google kuvaa taas Suomea - nyt fillarikameralla: Huomio suomalaiset! Nyt kannattaa pitää
housut jalassa koti- ja mökkipihoilla, sillä Google kuvaa taas katunäkymiä. Tällä kerralla kamera
viedään myös siellä minne autolla ei pääse. Vuoden 2010 alkupuolella kohistiin siitä, kuinka
Googlen Street View -palvelu näytti tavallisia ihmisiä noloissa tilanteissa ja paikoissa. Nyt Google
haluaa lisää kuvamateriaalia, myös Suomesta. Tarkoituksena on päästä kuvaamaan paikkoihin,
joihin autoilla ei pääse. Tätä varten Google tarjoaa kamerapolkupyörän kuvaajan käyttöön.
Suomalainen Pro-Source -yritys rekrytoi Googlelle pyöräilijää Facebook-sivuillaan. Työ on noin
kolmen kuukauden kestoinen ja alkaa elokuussa. Pyöräilemään pääsee ympäri Suomen ja siirtymät
tehdään pakettiautolla. Mielenkiintoista on myös se, että käräyttämällä kaverinsa voi voittaa
itsellensä VIP-illallisen. Linda Arponen" IS, Julkaistu: 15.07.2011 16:34

Tarkoittaako rikollisliigan hilpeä Linda Arponen "käräyttämisillään" myös sitä kun GOOGLE
tunnetusti murtautuu tuolla liikkuvalle vakoiluvälineistöllään lähiverkkoihin anastaen
pankkitunnuksista lähtien kaiken, ja yllämainitulla tavoilla myy tiedot rikollisille? Vaiko sitä, että
näissä 'leluvankkureissa' on myös satelliittiyhteyksin, LIDAR-lasertutkin varustetut skannerit joiden
säde tunkeutuu kolmannen kerroksen makuuhuoneeseesi mallintaen sinut ja kaiken sielläolevan,
luetteleoiden ne tulevaa toimintaa ja yllämainittua myyntiä (300£/kpl/Poliisi/rikollinen) varten?
Katso ylläoleva videolinkki ja sen linkit: LIDARin lasersädettä eivät edes verhot pidättele.



Kas, vatikaanillinen salakuvauksen ahneus ei rajoja tunne: Googlewarkaiden jäätelötiski
wesillä...

UUTTA! Poliisilta, Palveluna, sakotuksen lisätarjous; nyt vain 300£/km: Perämoottorivarkaille
Excel Luettelo, osta tänään -30%. Tässä listaa yöllä Poimittavista Moottorityypeistä... samalla
viharikos-mökkiläisten pankkitilien tyhjennykset, salasanat, nyt vain 20 centtiä kpl! Ilmainen EU-
tuki-tulkkaus.

.

Kansalaiset. Laittakaa poluillenne puomit estämään nuo kolmepyöräiset hirviöhärvelit rikollisista
kavalluksistaan. Ennen kaikkea:

Nouskaa ylös soffasta vastustamaan Temppeliherrain Mafiaa ja haastamaan oikeuteen se ja kaikki
sen palkkaamat

"osa-aikaiset strategisen viestinnän asiantuntijat".
.



Poliisin Ylin Johto Tietää Jo

"Krp ja poliisin ylin johto varautuvat väkivaltaisten rikosten aaltoon Venäjältä. Viisumivapaus
Venäjän ja EU:n välillä lisäisi ja raaistaisi rikollisuutta, kirjoittaa Hufvudstadsbladet." Julkaistu:
28.8.2012 6:33 IS ...

...ja tokihan näiden 'ennustusten' apuna nyt tapahtuva koko suomen maaseutukiinteistöjen
"palveluna" tehtävä kuvaus, 3-d mallinnus helikoptereista: pian maajussi voi aamusella tarkistaa
internetistä vuotaako rattori öljyä, vai joko se varastettiin pellonreunasta.... Samalla tämä palvelu
toimii vakuutusyhtiöiden myynnin edistämisystäväin keikkojen suunnittelutyökaluna. Lisätietoa
omaisuudesta, murtohälyttimistä, kameroiden sijanneista, paikallisverkoista, pankkitunnuksista jne
saatavissa lisämaksusta - mutta vain veljeksille ...  Allaoleva palveluntarjoajan luvaton
kuvaushelikopteri terrorisoi maaseutua pörräten 30m korkeudessa edestakaisin - kuvaten
mallinnukseen tulevaa myyntipalvelua varten: jokainen matila, rakennus, tie yms tulee olemaan
mallinnettuna poliisetäin ennustusten mukaan. Luetteloituna. Kaikki - paitsi tietenkin veljesten
omaisuus. Ilmailuhillutuksen virkamiehet naureskelevat - eivät ota tietääkseenkään lähes
jokapäiväistä helikopterihäiriköintiä. (Psst. Lain mukaan minimilentokorkeus on 300m)

Kehä III pohjoispuolen 'kuvapalvelua' kesällä 2012 - vaiko isä terrorin suunnittelemaa ismiä?
Kaunis laiton kopteri ilman tunnuksia - kuin rohkiat ritariliisimme. Trafin terrori-ilmoituksen
vastaanottajaa naurattaa...



Yönmustain Helikopterien Salaliitot

Eräässäkin tapauksessa maakunnan helikopteriterrori jatkui vuosia: sama, myös
yksityiskäyttöön vuokrattu heli leikki syöksypommittajaa, 'parkkeerasi talojen päälle rämistelemään
peltikattoja, lensi lähes päivittäin 20metrissä - mm. navettojen (lypsäjälle nk. elämys) yli jne.
Jatkuvat valitukset ilmailuhillutuksen valitusnumeroon toivat vain yli-ihmisten ivaa - vasta henk
koht kirje - oikeusjuttu uhkana - ilmailuhillutuksen pääjohtajalle sai sen lakimiehet kiinnostumaan.
(Tietty olin pyynnöstä mennyt ottamaan myös muutamat kuvasarjat tästä rötöstelystä.) Nyttemin
kuulema tämä  kopteri tuolla ei enää riko kattoja, katko lumikuormitetttua metsää...

'Asiakasta' tämäkin lakimies kohteli kuin sikaa, mitään tietoa toimenpiteistä ei tietenkään
häirityille annettu. Noh, pää-asia asiakkaalle oli että terrori loppui... Muualla jatkuva lainvastainen
alle 300m lentokorkeudessa lentely tietenkin on nk. maan tapa: lennonvalvonta ei kuulema tiedä
näistä kansalaisia riivaavista ritarivaltionhuume/ihmiskauppa kuriireista (!?) mitään ... ja koska ne
lentävät aina puita viistäen ja kattoja repien, asukkaita säikyttäen, lennonjohdon tutkavalvontakaan
eivät niitä havaitse. Sadasta suomilaisrekisteröidyistä helikobakteerista erityisesti aiemmin merita
pankille Ahvenanmaalle rekisteröidyt eurokopterit (8kpl) lienevät yhä tässä ministeerillujen
Templar-huvitus/kauppa-käytössä... kts kuvan EC-135.

.

Näin kauppa käy lennonvalvonnan tutkain ulottumattomissa, samalla valmistetaan tyhymille piimee
lehemäin hyppiessä seinille. Kiitos Traffiritarit! Tätä jakelumyymälää kuulema hillutuksen palvelun
ilmoituksen mukaan taannoin hoiteli sht AB ... ainakin osuva nimi, eller hur.



Koska aihe liittyy nk. Templarien VIP-jakeluunkin, mainitsenpa tässä tuosta
valtionhuumekaupasta hieman: ritarilehdistössä on silloin tällöin suuria sankaritarinoita siitä
kuinka ansioitunut ritaripoliisimme on saanut kiinni ison pahan huumekoplan. Näin oli käynyt vain
siksi koska kyseinen pidätetty kopla oli valtionritarimonopoolin kilpailija... Useamman kerran
olenkin tehnyt huumekauppiasta rikosilmoituksen - saamatta vastausta... tai oikeammin, erään
lähitalon paikalliskauppa katosi kylläkin jo seuraavalla viikolla vähin äänin - ritarit säikähtivät jotta
nousee suurempikin rähinä. Arto L:n tavoin tämä käytös tietenkin nk pläjäyttää nuo ritarihelikopterit
terroripörräämään taivaalle (vain kokenut tietää mitä tarkoitan).

Systeemipuulaaki toimii kuin rasvattu: kun 'asiakkaansa' on hiukan huonolla tuulella ja
tuhoaa ympäristön lasikalustoa, paikallinen ritarilasifirma on puolessa tunnissa korjannut ja
siivoonut ympäristön - muutoinhan pelin verosissaan kustantavat orjat huomaisivat ja puuttuisivat
ritariemme bineksiin.

Eräänkin kerran satuin hakemaan tuttua Jyväskylän keskussairaalasta kymmenisen vuotta
sitten. Pihalle tullessa ensiavusta syöksyy automme luo valkotakkinen veikka paperilautanen
kädessään ja yrittää sönköttää jotain ja tarjota kamaa lautasen alta. No, minäkun en kamaa käytä, en
sitä myöskään vastaanota... Hätääntyneen myyjän onneksi takaani kurvaa ensiavun eteen toinen auto
- siinä myös kolme miestä - ja kama vaihtaa omistajaa. Rahaa ei käytetä, maksu mennee sorenan
puhelinpalvelujen välityksellä kitkatta - kadoten caymansaarille? Rikosilmoitus tästä yleisölle
tarkoitetusta valtionkaupan massamarkkinoinnista rahvaal ei tietenkään johtanut minnekään - ellei
em. syistä seurannutta jatkuvaa helikoperihäiriköintiä huomioida.

Yllämainitun heliterrori -episodin päätömarssista saattoi toki lukea iltasatulehdistämme:
"Joroisten medihelipalvelu lakkautetaan, Ilmari -kopteri siir..." ym... Tarina kertoo paikallisen
ökyrikkaan menettäneen lentolupansa sydänsairauden takia, liekö kateellisten panettelua? Itse kytken
nykyään kuulema jatkuvan VIP-palvelun myös aiemmin mainittuu blue aba ya haaremi 'palveluun'.
Ja miten se liittyykään Duuman jalismatseihin paikkakunnalla? Muuta Joroisiin niin tiedät vieläkö
'ilmarilla' on siivet, päriseekö kattopeltisi...

Oh Holy See: 'Palolentoa' - kaislikko palaa jossain? Jatkuva looshin kalustolaskenta tarkkailu on
arkipäivää vuodesta toiseen. Mistä lie johtuu trafin ritarillinen isän vakoilusilmiä suojeleva ote:
tunnuksettomat koneet valvovat viharikollisiaan = alapuoli järjestään ilman tunnusta. Tässä 2015
rantapalokuvaus kaislaniittokoneessaan sivutunnus paljastuu... See you Later trafi: kuka saakaan
kuvat, keneltä perämoottori katoaa yöllä?



Arvaapas mihin tästä jatkuvasta terrorista tehty 'rikosilmoitus' johti?
Oikein arvattu: Maan TemplariTapa = ei mihinkään...

Elämä Haaremi-Jorolassa lienee yhtä Traffiritarien lentonäytöstä: ikinä ei tuttuni tiedä milloin
paukahtaa - tekeekö tämä(kin) k-pää rane ohjausvirheen makuukammariin, montako lumikuusta
tänä talvena katkeaa tähän laittoman hurjastelun maanpinnalle aiheuttamaan ilmapatjashokkiin...

Rasvattujen Ritarien kiima helikopterivoitelussa onkin nk. paawiglobaali ilmiö. Tutustu
englannin maltanristi-kuningattaren mailla eli Kanadan pääministeriin ulottuvan "pelastuspalvelun"
törkeisiin kavalluksiin ja jesuit assasin murhaa tihkuviin peitetarinoihin star -lehden uutisjutuissa
www thestar com/topic/ornge ja/tai thestar com/news/canada/politics/article/1242056--ornge-chief-
coroner-to-review-deaths-involving-air-ambulance



PopeLand 'Other' Matters:

Milloinka me saamme FINLUXia loistamaan koto-ilmariemme ritarillisiin VIP-palveluihin?
Salaisiin "Ahvenanmaan pankkitileihin"? Kuljetusten määriin ja salareitteihin, kaman laatuun?
Kanadassa on rahvaal menossa ainakin hilpeä yritysteatteri; lopputuloksena todenn. uusi sarja
ruumiita ja 'äkillisiä' todistajain sairastapauksia...

"ORNGE VIP-Palvelua" johtanut Chris Mazza todettiin yhtäkkiä kyvyttömäksi todistamaan
oikeudessa. Kuulostaa ah niin kotoisalta... Chris vaati alaisiaan kirjoittamaan valheellisia ja
laittomia raportteja. No nyt palveluita käyttäneet ministeriöt aikovat 'selvittää' asioita
rapparituomareille. Mitäpä luulet, löytyykö lautakasoista mitään?

ORNGE: Chris Mazza gave order to create ‘illegal’ false documents, says ex-aide: The former
executive aide to Dr. Chris Mazza testified he was ordered to create “illegal” false...



Urkkilandia:
Netissä tapahtuva tietojesi urkkiminen ja banaali anastus on niin Micr0s0ftin kuin G00glen
perusidea alusta asti: niin ohjelmistojen kuin nettiliikenteen avustamana sinulta vietiin jo kauan
sitten 'yksityisyys'. Valtionsalaisuuksien ja henk koht tietojen anastaminen järjestelmätoimittajien
suvereenisti hallitsemista tietopankeista jo 80-luvulla ja niillä inkvisitiomainen kiristys olikin suurin
tekijä EUkkulan kavalluksessa... (vrt. IbeeM ja sen katollisadolph-kaasutuksen mahdollistaneet
H0llerith-reikäkorttikoneet. Vati kaani tietovaras-tot hävivävät vertailussa vain sen
kultahammasholveille. Jokaisella yksilöllä onkin jo oma 'kortti-profiilinsa' tulevan uuden
maailmanjärjestyksen toimenpidelistalle. Kenelle Siperia, kenelle mitäkin...

Vielä - Toistaiseksi on mahdollista pitää salaisuus - ellei sen talletukseen käytä minkään
sähköisen laitteen näppäimistöä tai tallennevälinettä. Kirjoitettuasi jonkin ajatuksen tietokoneelle,
kuka tahansa halukas kykenee sen sieltä utsimaan. (Kiinostaako ajatuksesi tänään ketään, se onkin
jo aivan toinen seikka).

Selaillessasi nettiä, sinut ohjelmoidaan; g00-varkaiden hakukone valitsee sinulle tänään parhaat
ohjelmointipätkät - eikä tietenkään kerro sinulle mitkä nettisaitit on ministeriösi määritellyt
SINULLE vihasivustoksi eli sensuroitavaksi. G00 kerskaa tietävänsä sinusta heti 57 eri asiaa
(muuttujaa) joilla se seuloo sinulle esiin oman profiilisi vaikka et nimeäsi näppäimistöltä syöttäisi.
Alla näyte kahden eri henkilön "egypt" -sanalle saadut hakutulokset :

G00 määrittää ohjelmoinnin päivä-annoksesi etkä tiedä mistä sinut jätetään paitsi...
vasemmalla 'Penan egypt-annos.'



.

Iltag00glen viesti; tällä kertaa "VR tietää mitä ajattelet..."

.

Tietääkö G00gle tosiaan että kansa haluaa ilmaiset liput? "Useat kaukojunissa matkustavat asiakkaat
ovat päässeet juniin ilmaiseksi. VR:n lippu-uudistus on takkuillut vielä torstainakin. Useat
lipunmyyntipisteet suljettiin iltapäivällä ATK-ongelmien vuoksi "... IS 15.09.2011 17:51

.

Privacy International -järjestö on analysoinut g00glen verkkoihin tunkeutumisohjelmistoja -
ja sanoo selvityksessään että kyseessä on ja on ollut raskas tarkoituksellinen harkiten ohjelmoitu
rikossarja: G00gln vakoiluajoneuvoissa pyörivän gstumbler -ohjelman lähdekoodin analyysi -
by STROZ FRIEDBERG (Source Code Analysis of gstumbler Prepared for Google and Perkins
Coie Prepared by STROZ FRIEDBERG June 3, 2010  arstechnica .com/tech-
policy/news/2010/06/google-wants-to-face-single-mega-lawsuit-over-wifi-snafu.ars
blogit .tietokone.fi/ossi/2011/09/langaton-surfailija-google-tietaa-kuka-olet-ja-missa-olet/



Nyt 2012 G00gle on alkanut haalia Youtube käyttäjien puhelinnumeroita: kirjautuaksesi sinun
täytyy antaa numerosi ja saat tekstiviestin jolla pääset avaamaan tilin. Näin varmistetaan käyttäjän
henkilöllisyys ja yhdistetään se vakoilujärjestelmän tietokantaan myöhempää täsmä✜käyttöä
varten...

GO ogle on viime vuosina ostanut Suomesta ainakin kaksi (tätä tarkoitusta varten? alasajettua
paperitehdasta. Kilometrin mittaiset tehtaat onkin rakennettu massiivisesti, omin voimalaitoksin
kestämään järeiden tuhansien tonnien koneiden kuormitukset. Omat voimalat, sähkökaapelitkin
rakennettu ikäänkuin tähän tarpeeseen:

Vakoillun datan prosessointi vaatiikin julmat suuret viharikosseulomot. Ohjastajia tähän tietenkin
tarvitaan runsaasti: "CIA:n 74
miljoonaa euroa maksanut
innovaatiokeskus avataan tänä
vuonna 2014 Helsingin
kaivopuistoon USA:n
suurlähetystön viereen ja se tulee
työllistämään n. 1600 henkilöä
kokopäiväisesti".

C IvAtican...



'Kehitys' on Turun Sanomien mukaan saanut alkunsa Suomesta - siis DDR-mummon maankavaltaja
Templaarit  saavat jatkaa:
"Pian lähes jokaiselta EU-maalta löytyy tietokone, jolla pääsee käsiksi valtavaan määrään salaisia raportteja,
satelliittikuvia ja jopa sotilastietoja. Valvontaa on markkinoitu merellisenä yhteistyönä, vaikka mukana on
muutakin kuin merellistä tietoa. Muiden tietojen ohella yhteisestä tietopankista voisi hakea myös eri maiden
puolustusvoimien tietoja. EU alkaa myös keräämään kaikkien ulkomaalaisten sormenjäljet ulkorajoillaan.
Ihmisistä tullaan ehkä kokoamaan maailman suurin tietopankki. Kehitys on Turun Sanomien mukaan saanut
alkunsa Suomesta. IL Sunnuntai 16.2.2014 klo 10.08"

Ordo Ab Chao - Agendan Osa: Yle: Lapsijengi piinaa kaupunkia – poliisi voimaton Forssassa riehuva
koululaisporukka on laajentanut ilkivaltaansa uusille alueille. Kaupunkilaisille huutelevat, paikkoja rikkovat
ja huonosti käyttäytyvät koulupojat ja –tytöt tuntuvat veisaavan viis virkavallasta Forssassa, Yleisradio
kertoo.Julkaistu: 12.2.2014 14:54 IS

Vautsi mitkä mahdollisuudet! Valmiiksi tehtynä...
"Henkilötunnuksen pystyy käytännössä hankkimaan kuka tahansa kenestä tahansa. Se
mahdollistaa identiteettivarkaudet ja aiheuttaa paljon harmia, Aarnio jatkaa.
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sanoo lehtihaastattelussa, ettei henkilötunnus ole salassa
pidettävä tieto. Hänen mukaansa sitä ei pitäisi enää käyttää edes henkilön tunnistamiseen". IS
Julkaistu: 26.1.2014 13:10

Tässä myös hauska witsi - joka todella suomea koske ei: olisihan häpeällistä jos Karibian
risteilyalus olis suomilaismoukkain tekemä.
Niinpä suomilaiset sen tekevät - ja yllättäin laivasta tulee SAK-SALAINEN. Tutkipa miten se
tapahtuu... Tai yritä selvittää loistoristeilijöiden alkuperä - kaikkialla törmäät turvalliseen
saksalaiseen laatuun. Mutta oikeasti, kuka viitsisi tylsällä neliskanttipurkilla matkustaa.

Bisneksen oveluus häikäisee jopa lihatiskimme yli: suomessa myydään kaksi kertaa enemmän
suomalaista lihaa kuin tiloilla kasvatetaan. Tai maitovaliomme: suomijuuston ja maidon myynti on
moninkertainen suomilehmien tuottamaan maitoon nähden. (Tarkistapa itse nuo luvut tilastoista)



TRINITY: koska suo mess ei trinityritariemme asioita
kukaan tutkia uskalla, täytyy peilata tätä asiaa Ukrainan kautta.

Ja todellakin, lihan tuotannon lähteet ovat monilta osin samat... Liekö yllätys että suolistosairauksiemme
tuottajana on isän maan Trinity - Saksasta. Suolistosairauksein määrä onkin räjähtänyt käsiin monitahoisen
tehookkaan operaation ansiosta: nyt jo 40.000 pahan kroonisen suolistosiarauden kärsijää. kansalle syötetään
saastetta, päälle kielletään kotihoidon peruslääkkeet jolla ne tehokkaasti saataisiin pois. Taustalla Trinityn
Hyvinvoinnin takaava mini steriiliööö... Katso tarkemmin: "Sensuroitu Fibromyalgia" - toista tuhatta
lääketieteen julkaisua lähdetietoineen.

Kyivpost com:

"Eräs saastuneen lihan salakuljetustapa on läpitransit kuljetukset: tuote on mukamaste menossa
venäjälle - lasti 'katoaa' kuitenkin kauppoihin ennen (suo)maasta poistumista. Rajalla lehmät ehken saavat
suo-passin ja samaan hintaan halosta päähän eli suku-½-vaihdoksen (tämän kyseenalaistaminen onkin nyt
viharikos). Lozan mukaan käsitellyn ja pakatun puolijäätyneen lihapaketin sisältö on mahdoton määrittää.

Yleisesti käytössä oleva sianlihan tehokasvatusaine, Ractopamine, on toki kielletty EUkkulassa. Mutta
nämätkään ei koske suomea tahi sukupuolenvaihdoslehmiä kaupan tiskillä - saatikka salakuljetettua sianlihaa.
Ractopamine on myrkky joka vähentää sian rasvaa ja kasvattaja saa enemmän rahaa - koska rasvasta ei
makseta. Ractopamine vaikutus: sydämen rytmihäiriöt (nk sydänkohtaus) alhainen verenpaine,
verisuonilaajentuma. Ractopamine WAROITUS: Käsittelyssä ja sekoituksessa käytettävä suojavarusteita,
käsineitä aj pölysuojaimia. Verisuonitautia sairastavien tulee erityisesti välttää joutumasta kosketukseen. Ei
saa syöttää poikivalle emakolle.

Armenialainen järjestö, Hetq.am, OCCRP osakas, paljasti vuonna 2013 valmistusketjun Brasiliasta. Liha
oli tutkittua ja hyväksihavaittua: kuitenkin miten ollakaan, tämä liha sisälsi vaarallisen korkeita
testosteronipitoisuuksia.

McDonalds Ukrainassa (eikoskesuomea) kertoo "ylpeytenään olevan että kaikki liha on Ukrainasta.
Olemme ylpeitä lihantuottajistamme ja luotamme heihin." Ja kuis ollakaan, Unified Register of Judgments
sisältää vuoden 2007 tuomion 16 tonnin kanapoikaerästä joka oli säilytetty liian lämpimässä - tuottajana
tietenkin Ukrainalainen (eh?) Brazilian company Sadia S.A..

Kun asiaa tiedusteltiin, vastausta ei tullut. Sensijaan McDonaldsista selitettiin että kananliha tulee Saksan
ja Unkarin toimintojen kautta, yrityksestä nimeltä OSI Food Solutions, pääkonttori US., Illinois. Tietenkin
OSI ilmoitti ostavansa lihansa kotimaasta sekä 'ulkomailta'... Vuonna 2014, Chinese OSI Food Solutions
toimitti (ilmeisesti 'ulkomaa') pilaantunutta lihaa joka meni asiakkaille myyntiin... McDonalds pyysi anteeksi
(laittoikohan myös kukkalaähetykset haudoille?).

Ja todellakin, 'myös kotimaasta': saksalaisen TV ARDn toimittajat löysivät poispotkittuja työntekijöitä
jotka kertoivat kuinka heidän pit sekoittaa kolmen tonnin tuoreeseen lihaerään tonni pilaantunutta - joka
pakattiin myyntiin. Valittaja sai kenkää ja uhkailut päälle... Paikkakunnalla on jo paha nimi, paavin
kolminaisuus jesuiittojen firmanimestä puhumattakaan, alasaksin yritys joka nettisivuillaan kerskaa olevansa
lihanvalmistuksen mestari.: Bad Bentheim, Germany, Trinity Gmbh
Bad meat, big money taint Ukraine's food industry: A package of frozen pork produced in Brazil, found in a
canteen of Zhytomyr Oblast school photographed in April 2013, one month after it was banned in Ukraine.
© Courtesy Dmytro Gnap Valentyna Samar
kyivpost com/content/ukraine/bad-meat-big-money-taint-ukraines-food-industry-382391.htmlMarch 5, 2015

PS. No rakas Franciskus1, eikös tässä jo ole syytä nostattaa kolmas maailmansota, Ukraina
uhkaa kaikin tavoin Trinityä!



Tarkemmin ajatellen, isän globaali huumekauppa on selustansa turvannut kuten suo mess
(pidättämällä kai ken vastustuksen aarniometsiköissä).

Isän maan rohkiat puolustajat Ukrainassa ovatkin samalla puolella jesuiittatoveriput putiinin kanssa.
Nuo urhiat aivopiestyt ritarit jotka rajallamme isän pyhää ryöstöretkeä (nimeltä WW-II) aikoinaan
pyörittivät.

Lue Lisää berijan Tarhat:

Ukrainan sotilaat Luhanskissa 23.08.2015 - kertoo kyivpost.com. Näyttäisi olevan isän maallista
hyvin koulutettua sakkia! Missäs tuon merkin näinkään...



Maltan Ristin Kuningatar Britteinsaarilla aikoo kastaa tämän Englannin suurimman risteilijän
viikonpäästä 10-Mar-2015. Missään ei vahingossakaan kerrota muuta kuin että laiva saapuu pian
Southamptoniin. (Varmista tämän laivan valmistusmaa myös muista lähteistä)

Fascinating facts: Kuka kertoisi tälle isän maan petturille että keisari on vailla vaatteita? Tai
oikiammin, parhaiten hän sen tietää: sumutettu rahvas hurråå äänensä käheaksi aivan turhaan.
Raivostuisivat jos saisivat vihiäkään...

"Fascinating facts about Britannia, Britain's biggest and newest cruise ship, ahead of its
christening by the Queen Britannia, the biggest cruise ship ever built for the British market, arrives
in Southampton on Friday. She will be officially named by the Queen on March 10, ahead of her
maiden voyage to the Mediterranean on March 14." telegraph



Näistä riittijuhlista rahvas ei tiedäkään mitään: Joillain Nesteen 'tankkereilla' on ritareita varten
omat tarkoitukseen kalustetut juhlasalitkin, niissä sadoille ritareille juhlasalin istumapaikat. Kätevää:
sieltä Atlantin takaa juhlijoiden käytös tai asiakastyytyväisyys -käsittely ei pääse vuotamaan...
Yritäpä selvittää ja tutustut ilmaiseksi yön mustiin helikoptereihin (yllä aihekuva). Itse en jaksa enää
sen perään uida ruutulattiasalia kuvaamaan, potkurivirta on sen verta kova...

Tässä Nesteen Palvan sisarlaiva
- 'camo colors':

The Stena Poseidon is the sister
ship of the Palva - photo
Concordia Maritime AB
(siis ei OY vaan AB)



Vapaus Anastettu. Mitä vastiketta EU:n orja saa paawilta ?
.
- sotilasvalansa isänmaalleen vannoneille viharikossvero - voisiko presidentti kertoa milloin?
- päivittäisen, orjan itsensä maksaman Ylen HeSharia pakko aivopesun ja täyssensuurin

- tuleva "ilmainen" uutuus (taskustasi väkisin viety tiedejumalan ane) : Olkipannun säteilytys ja
CERN neutronisuihkutus kts http://wp.me/px1AT-CY

- m@muja 5milj eli veroja lisää, aluksi 300%
- Kavalletun Perustuslain tilalle 120.000 direktiiviä järviveden laillisesta uintilämpötilasta lähtien
- Vat-i-kaanin jessuiittaBilderpert salaliiton valitseman Hermanni Rumppy --presiden-- diktaattorin
DDRTarjan tilalle
- m@muvisionääreille taskuStasi provision joka sandaalista

- Nykyisessä järjestelmässä pitkäaikaistyöttömät kiertävät työttömyydestä aina uuteen
aktivointijaksoon. "Kyllä minulle tuli siellä Paltamossa sellainen olo, että tämän asian voisi hoitaa
järkevämminkin." ... Vati kaanin Adolphille suunnittelema Saksalainen malli 1940-luvulta "arbeit m
a c h t frei"

- CO2 ilmastokavallus: kaikkialle lisääntyvä vero - miksi ei petokseen perustuvaa systeemiä pureta?
Mihin miljardit kärrätään?

- maa aines lait: omaa maatasi et saa enää tonkia. Uusia vati kaanin suunnittelemia EU
kieltoDirektiivejä odottamassa vino pino - eduskunnan maankavaltajat ahertavat kokoajan lisää.
- samanaikainen verotus (eri momenteilla) maan nousemasta ja laskusta
- lämpimän ilma verotus, kiintiöt otetaan väkisin välillisesti sakoin maksuin veroin.
- puita saat kaataa vain tiukassa valvonnassa veroseuraamuksineen
- viljelyäsi valvotaan satelliitista; auran kauhaisu 1m sivuun tuo EUropoliisin pellollesi sakkoineen
- kotieläimiä esim lampaita et saa pitää ja teurastaa itsellesi - ellet ole paa vin työkalu, systeemin
erityistukilempilapsi =mussu
- omaa maatasi et tonkia enää saa: porakaivoon vaaditaan --ensivuonna-- NYT byråkraatin lupa
- pohjavesioikeudet eduskunta luvatta kavalsi kansainvälisille korruptioyhtiöillensä
- pian tuleva oman puun polttokielto: saksassa nuohooja mittaa jo päästöt asettaen käyttökieltoon
haluamansa uunin. Alankomaissa suoritetaan grillikiellon valvontaa helikopterista. Se että kopteri
tuottaa 10.000x päästöt verraten grilleihin, ei jesuiittaEUrokommunistin päätä pakota: rikos on
epäillä anarkistista kaikentietävää viherpipoliisia-
- Maapallo lämpenee veroteoria tulee Vatikaanista; kts James Delingpole; Telegraph

- alati kiristyvät rakennuslupamenettelyt ; talorakenteiden pakkohometuslait
- asunto osakkeen kunnostus - EUrokommaribyråkraatin rahasampo



- ajoneuvon omistaminen kuuluu (!?) rikoslakiin.
- ajokortin, 40€ hyödyke. Et saakaan enää omaksi vaan määrä-ajaksi. Veljesmonopoli saa voittoa
jokaisesta paperipalasta vähintään 2000€. Suomen 2miljoona autoilevaa ihmistä tuottaa siten
rapparien hyvävelikerholle 4.000.000.000. € puhdasta voittoa pelkällä byråkraatin paperileikillä,
bensan 95% verosta puhumattakaan. Mitä useammalta jo kertaalleen maksettu oikeus mielivaltaisesti
evätään, sen enemmän systeemi rahastaa. Mamuille kortin lahjoittavat astridin tyttäret.
- mieletön autoilijoiden sakkorahastusautomaatti
- Autoliiton lehti vaatii yli 3v ajoneuvon romutettavaksi = sosialisoidaan eli väkivalloin otetaan
omaisuuttasi valtiolle
- vanhojen hylättyjen ajoneuvojen käyttö varaosiksi (kauppia$ menettää tuloja) yksityishenkilöiltä
kiellettävä
- laiton koko Suomen tiestöt 100%kattava kameratallenne järjestelmä; joka matkasi tallentuu ja
säilytetään 100v arkistossa - kuka - miksi - kuka hyödyntää ja miten - paavin oma EUgestapo

- ruumiisi ei kuule enää sinulle vaan valtiolle; ruumiisi varaosakaupan tuotto kirurgille
- itse et saa päättää omasta tai lastesi hoidosta, kasvatuksesta
- lääketieteen nimissä lapsellesi annetaan rokotusta ja aborttia - vanhemmilta tiedonsaanti
ehdottomasti rangaistuksen uhalla kielletty
- 4000 turhaa kuolemaa vuodessa, vammautuneista puhumattakaan - terveyden 'huoltoako?'
- H1N1 huijauksen sadat miljoonat - hyvävelisysteemille. Lopuksi iäksi rampautuneiden lasten
määrä salataan...

- sairaiden sairas kyykytys työkkärisadistien vallan-bonusvälineenä
- vanhempien oikeus lapsiinsa on viety pois. Mikä tahansa mistä tahansa tullut tuulesta temmattu
anonyymi 'ilmianto' johtaa pakkohuostaanottoon.
- miehen mahdollisuutta puolustaa itseään perättömiä syytteitä vastaan ei ole: r@iskaussyyte johtaa
vankilaan - vaikka kävisi ilmi että syyttäjä oli tapahtumahetkellä eri kaupungissa.
- oikeutta ei maassa enää saa: yhdestä tunnin istunnosta määräysvallassa oleva asianajaja laskuttaa
3000€. Poliisi pitää vankeustuomion alaista rikostoimintaa 'palveluna'.

- Kaatopaikalla on jätteenkeräyspaikalla mafian erikseen koulutettamat kauppiasten myynti eiku
romuvahdit: jos aiot ottaa kasasta ehjän näköisen painepesurin, syöksyvät vartiat kuin kotkat
estämään 'varastamisen'. Joku toi vuosia sitten 4 painepesuria ja kymmenen pikkuvikaista
pölynimuria, kaikki kuulema toimivat tänään... Näissä pienkojeissa piilee vihiriät voiteleville
kauppiaille suuri vaara - myynnin menetys. Sitä varten pienkojekorjaamoille on säädetty erikseen
vihiriäks voideltu laki: edes johtoa EI SAA vaihtaa. Se näiden EU kavaltaja rapparien vihreydestä...
- jatkuu

Suomen hallituksen korruptio
www youtube.com/user/probe932
Inkvisitio suomeksi 2min
youtube com/watch?v=E92Wko58DJc
Alkuperäinen 'sattumalta' deletoitu; Puolan txtversio tässä vielä tänään; 50min
www youtube.com/watch?v=7hXwFr92mXU
Trilateral Comission esiinmarssi
www illuminati-news.com/0/PicturesOfPapalInfiltration.htm



Ritarien Kerhot:
.

Rapparien kolmekymmentä kolme astetta sisältävät eri tasojen kerhoja - Uuden Suomen
mukaan Niinistö vannoi "Himmler" -valansa juuri viikko sitten 24.7 valan Konstantinus
Ritareille koko valtaapivävän [SALAINEN] köörimme läsnäollessa - edellytys
presidenttiehdokkuudelle. Pääsyä yhteenkään puolueeseen ei ole ellet liity veljeksiin (tahi sisariin).
Tässä erään asteen rituaalin lopussa lausutut lupaukset ... liekö oslolais-ritari on tämänkin vannonut?
Käännös:

Antikristillinęn Käärmę - Ristirętkęläis Vąpąąmuurąrięn Vąlą - Kyykäärmęęn Sotiląsvęljęs-Astę, -
ote Khątąpunąn Rituąąlista:
..."Ġu Ġu Ġrąndississimo (666!?): Sittęn vąstąąnotą viimęinęn tęsti. Suutęlę huulilląsi
KÄÄRMETTÄ, jokąistą ęsinęttä jonką joku ryhmän jäsęn tuo jokąisęn kąndidąątin ętęęn
suudęltąvąksi mąinitęn Pääkąllon, Vęrinęn Bolo, Köysi ją Ląki. Kąikki ląusutąąn hitąąsti jottą
suutęlęmisęęn jää pąljon ąikąą. Nyt vąrokin ęttęi Hęlvętti olę osuutęsi, ją luusi mätänę sisällęsi jos
sinustą löydętään pętos SUURTA KÄÄRMETTÄ vąstąąn joką näkęę kąikęn ją tiętää ąjątuksęsi. Nyt
kumąrtąkąą otsą ląttiąąn ją vąnnokąą pęrässäni vąlą. Ryhmän jäsęntęn tulęę vąlvoą ęttä vąlą-
kąndidąątit pitävät päänsä nöyränä kumąrręttuną.
Ġu Ġu Ġrąndississimo: Kuulę kun ulvon oi KÄÄRME, ąvąą korvąsi huudollęni! Sillä luuni ovąt
vęttä sisälläni ją ąskęlęęni liukąstuvąt Hęlvęttiin. Käännä korvąsi oi Käärmę kuulę pąlvęlijąąsi,
ąnną nimi kuollęittęn ją ęlävięn nimęssä, tęurąstęttujęn nimęssä joidęn hąąmut kięrtävät vuorią,
sinun nimęssäsi oi KÄÄRME minä vąnnon, olkoon Khątęę Punąn riitit minullę ąiną pyhät. Koskąąn
ęivät sęn sąląisuudęt pääskö huuliltąni pyhän rinkimmę ulkopuolęllę. En koskąąn tulę
kięltäytymään ottąmąstą sinuą vąstąą oi Virus kun tulęt kęskuutęęmmę; ją tämän vąląn oi
KÄÄRME vąnnon Miękąn, Hirttoköydęn ją  Liękin kąuttą. Jos ikinä ąjąttęlisinkin sąnoin tąi tęoin
pęttää Khątęę Puną vęljęyttä, olkoon kuolęmąni kąuhistuttąvą ją kiduttąvą, kuulukoon sięluni
vąęltąą kąlpęidęn hąąmujęn sęąssą vuorillą, sisukąluni ręvittäköön ulos ją hęitęttäköön tuhon
liękkęihin...."
w w w stichtingąrgus.nl/vrijmętsęląrij/r/sęrpęnt_r.html

.

Katajanokan 'Upseerikerho' - Looshin riittitemppeli:



Yllä: Temppelissä alttari pylväineen kuten asiaan kuuluu. Seiniä kiertää riittitoimintojen vaatima
temppeli kalustus...

Mitä isät edellä, sitä pojat perässä - Vatikaanin ritarien Charlemagne-club ja tietenkin
maankavaltajat potretissa:

"Hyvin ovelasti kavallettu" sanoisi roomaalainen frankkikunkku saulisedälle. Tässä kiireinen
saulisetä ritarimatkailuilla, ei kerkeä kuin pikaisesti allekirjoittaa 'metsähallituslain' eli Rooman
Pyhän Imperiumin ritarikerhon käskyttämän metsiemme kavalluksen Charlemagnen yritysryppäille .

Mitäpä tällä olisikaan väliä, Valuutta, Perustuslaki, Pohjavesioikeudet, kaivosoikeudet
kavallettihin jo kauan sitten. Myytäväksi on jäljelle jäänyt enää selkänahkasi.

Kerhon yhteiskavallusretket ovat erityisen mukavia:



FRATERNAL 0RGANíZATíONS SECRET
S0CíETíES

CHíVALRíC 0RDERS FREEMAS0NRY
w w w stíchtíngargus .nl/vríjmetselaríj/índex_en.htm (parsi osoíte itsé k o k o o n)

Nämä veljekset sisarukset käyttävät valtaa poliitiikan, lääke tie?teen, median, yliopisto/koulu,
laki,  pol liisin jne sisällä, je§upaawin ohjelmoimana näkymättömänä hajuttomana
mauttomana myrkkynä kaiken taustalla. Alla pieni näyte orjarapparien kymmenistä tuhansista
peitejärjestöistä bilderpertistä martt0ihin; osa näistä aktiivisia suomexicossakin. Näillä toimii
saumaton kansainvälinen yhteistyö, itä/länsi vasemmisto/oikeisto -vastakkainasettelu on vain
sinun lypsämistäsi varten.

.

Suomi, Glo-baalinpalvojien puristuksessa: Forbidden History; Mas0nic Revolutions - THE
SLAUGHTERHOUSE OF 0SIRIS 1/12 ... youtube.com/watch?v=UYbmkBOH0OE

"Vapaudenpatsas oli lahja Ranskan
vapaamuurareilta, Auguste Bartholdi, Gustave
Eiffel jne... Grand Orient de France Looshilta New
Yorkin vapaamuurareille 1886. Pienempi kopio
pystytettiin Pariisiin Seine-joen saareen... Väitetään
sen esittävän roomalaisjumalaa Libertas, mutta
todellisuudessa on Babylonian Semiramis,
Illuminaattien suojeluspyhimys. Vapaamuurarien
vapaudenpatsas, vapauden irvikuva ja täydellisen
kontrollin symboli. Kulmakiven muurasi New
Yourkin Looshin Grand Master William A. Brodie
kaikkine asiaankuuluvine pakanarituaaleineen
08.08.1884 ja avattiin 28.10.1886 scorpion merkin
alla vapaamuurarijuhlallisuuksin."

.

.

Vuosisatojen ja tuhansien aikana on ritarikerhoja
syntynyt ja kuollut kymmenintuhansin. Siitä
kudottu verkko saa kenet tahansa sotkeentumaan
faktoissa: ord0 ab cha0 kelaa kuitenkin tehokkaasti
kultahampaat holviinsa, kentälle kaadettuja
'omiakaan' ei muisteta.



Allaolevan aneemisen lyhyen Listan kirjaimistossa näkyy ikäänkuin (?) kummia hippusia - näin siinä
aina käy...

* Áhépa
* Álíanza Híspan0-Ámérícana

Suomalisten Kirkonmiestenkin Ristiä enkelkasvojen - vaiko pirusarvinaamain - kera?
Klikkaa/Suurenna (Kansallismuseo)

* Ámérícan Légí0n
* Áncíént €gyptían 0rdér Mystíc 0ríéntal S0ns
* Áncíént 0rdér 0f Gléanérs
* Áncíént 0rdér 0f Híbérníans
* Áncíént 0rdér 0f Kníghts 0f thé Mystíc Chaín
* Áncíént 0rdér 0f Unítéd W0rkmén
* Ántí-H0rsé Thíéf Áss0cíatí0n
* Ártísans' 0rdér 0f Mutual Pr0téctí0n
* Ártus, 0rdér 0f
* Bén Hur Lífé Áss0cíatí0n
* Br0thérh00d 0f Ámérícan Yé0mén
* Br0thérh00d 0f L0c0m0tívé Fírémén and €ngínéérs
* C0uncíl 0f Malta
* C0urt 0f H0n0r
* Czéch0sl0vak S0cíéty 0f Áméríca
* Danísh Br0thérh00d ín Áméríca
* Déutsché 0rdén dér Harugarí
* € Clampus Vítus
* €lks
* €quítablé Áíd Uní0n
* Fénían Br0thérh00d
* F0réstérs
* Fratérnal 0rdér 0f €aglés
* Fratérnal 0rdér 0f P0lícé
* Fratrés Lucís
* Fréémas0nry
- 0rdér 0f Fréémas0ns undér thé Grand 0ríént 0f thé Néthérlands
- 0rdér 0f Fréémas0ns undér thé Grand Chaptér 0f Híghér Dégréés ín thé Néthérlands
-
- Départmént 0f thé Mastérs' Dégréé Suprémé C0uncíl 0f thé 33rd and Last Dégréé 0f thé Áncíént
and Áccéptéd Sc0ttísh Ríté ín thé Néthérlands
- Y0rk Ríté
- Grand Chaptér 0f thé H0ly R0yal Árch ín thé Néthérlands
-
- Pr0víncíal Grand L0dgé 0f thé R0yal 0rdér 0f Sc0tland f0r thé Néthérlands
- Dístríct Grand L0dgé 0f thé Mark Mastérs ín thé Néthérlands Unítéd Rélígí0us, Mílítary, and



Mas0níc 0rdérs 0f thé Témplé, and 0f St.J0hn 0f Jérusalém, Paléstíné, Rh0dés, and Ma-lta
-
- Kníght Témplar Príésts R0yal and Séléct Mastérs
- Kníghts 0f Y0rk Cr0ss 0f H0n0ur
-
- 0rdér 0f thé Réd Cr0ss 0f C0nstantíné
- S0cíétas R0sícrucíana ín Ánglía íntérnatí0nal 0rdér 0f C0-Mas0nry 'Lé Dr0ít Humaín'
- Dutch Grand L0dgé 0f C0-Mas0nry
- Dutch Áss0cíatí0n 0f Fréémas0ns
- Áncíént and Prímítívé Ríté 0f Mémphís-Mísraïm
-
- 0rdér 0f thé Sécrét M0nít0r
- 0rdér 0f thé Állíéd Mas0níc Dégréés
- 0rdér 0f €rí
- Kníghts Bénéfícént 0f thé H0ly Cíty Mas0níc 0rdér 0f Áthélstan
-
- 0rdér 0f thé Kníght Mas0ns Áugust 0rdér 0f Líght
-
- 0rdér 0f St. Th0mas 0f Ác0n Ád0ptívé Ríté
- Áncíént Árabíc N0blés 0f thé Mystíc Shríné (Shrínérs)
- Áncíént €gyptían 0rdér 0f Scí0ts
- Mystíc 0rdér 0f Véíléd Pr0phéts 0f thé €nchantéd Réalm (Gr0tt0)
- Áncíént T0ltéc Ríté
- Áncíént Árabíc 0rdér 0f Daughtérs 0f Sphínx
- Daughtérs 0f thé Nílé
- Ladíés 0ríéntal Shríné 0f N0rth Áméríca
- Daughtérs 0f ísís
- Daughtérs 0f M0kanna
- 0rdér 0f thé €astérn Star
- 0rdér 0f thé G0ldén Chaín
- 0rdér 0f Raínb0w f0r Gírls
- íntérnatí0nal 0rdér 0f J0b's Daughtérs
- 0rdér 0f thé Ámaranth
- 0rdér Star 0f Béthléhém
- 0rdér 0f thé Whíté Shríné 0f Jérusalém
- Hér0ínés 0f Jérích0
- 0rdér 0f thé Trué Kíndréd
- Ladíés 0f Kníghts Témplar
- 0rdér 0f DéM0lay
- 0rdér 0f thé Buíldérs
- Swédénb0rgían Ríté
- R0yal 0rdér 0f Jéstérs
- 0rdér 0f Quétzalc0atl
- Tall Cédars 0f Léban0n
- Natí0nal S0j0urnérs / Hér0és 0f '76
- S0cíal 0rdér 0f thé Béaucéant
* Grand and N0blé 0rdér 0f Butt0n Bustérs
* Grand Ármy 0f thé Républíc
* Grand Unítéd 0rdér 0f M0sés
* H0méstéadérs



* H0n0rablé 0rdér 0f thé Blué G00sé
* ímpr0véd 0rdér 0f Héptas0phs
* ímpr0véd 0rdér 0f Lí0ns
* ímpr0véd 0rdér 0f Réd Mén
* índépéndént 0rdér 0f B'naí B'ríth
* índépéndént 0rdér 0f G00d Témplars
* índépéndént 0rdér 0f St.Luké
* índépéndént 0rdér 0f Víkíngs
* íntérnatí0nal 0rdér 0f H00-H00
* Kníghts and Ladíés 0f H0n0r
* Kníghts and Ladíés 0f Sécuríty
* Kníghts and Ladíés 0f thé G0ldén Rulé
* Kníghts 0f thé Áncíént €sséníc 0rdér
* Kníghts 0f C0lumbus
- íntérnatí0nal 0rdér 0f thé Álhambra
- Daughtérs 0f ísabélla
* Kníghts 0f thé G0ldén €aglé
* Kníghts 0f H0n0r
* Kníghts 0f Pythías
* Kníghts 0f thé R0yal Árch
* Kníghts 0f St.Críspín, 0rdér 0f thé
* Kníghts 0f Vénus
* Kníghts 0f Zí0n
* L0yal Guard
* L0yal Mystíc Légí0n 0f Áméríca
* L0yal 0rdér 0f J0nathan and Davíd
* Méchanícs, Unítéd 0rdér 0f (varí0us 0rdérs)
* Méchanícs, Juní0r 0rdér 0f Ámérícan
* M00sé
* 0dd Féll0ws

- índépéndént 0rdér 0f 0dd Féll0ws (í.0.0.F.)
Grand Unítéd 0rdér 0f 0dd Féll0ws (G.U.0.0.F.) 0rangé 0rdérs
* * 0rdér 0f Fréé Wéavérs Vínculum Vérum
* 0rdér 0f Héptas0phs
* 0rdér 0f thé ír0qu0ís
* 0rdér ítalían S0ns and Daughtérs 0f Áméríca
* 0rdér 0f Martínísts
* 0rdér 0f thé Maccabéés



OHO. Kansallisvalettako? Sitäennen vain ? katollinen ritarikunta (Vrt  Armfelt 1700-luvun
Johanniittain merkki). Tähän paawin lähikaartin kaksipäiseen katolis-protestanttiseen
iittasalaseuraan kuulunevat kaikki kynnyksen yli hyppääjät piispasta ja politrukkiin!? Johann selvis
syy pakkåruatsiin, eller hur? Merkki myös/aina perinnöllisenä, liekö sellainen rappari Katais
suvullakin?

* 0rdér 0f 0wls
* 0rdér 0f Patr0ns 0f Husbandry - Grangérs
* 0rdér 0f Réd €aglés
* 0rdér S0ns 0f N0rway
* 0rdér 0f Tyrían Kníghts
* 0rdér 0f Wéavérs Víta Fémínéa Téxtura
* 0rdér 0f Whíté Kníghts
* 0rd0 Témplí 0ríéntís (0.T.0.)
* Patrí0tíc 0rdér S0ns 0f Áméríca
* Thé Praét0ríans
* Raílway C0nduct0rs 0f Áméríca, 0rdér
* Réchabítés
* R0yal Ántédíluvían 0rdér 0f Buffal0és
* R0yal Árcanum
* R0yal Círclé 0f Fríénds 0f thé W0rld
* R0yal Híghlandérs
* R0yal Néíghb0rs 0f Áméríca
* R0yal Témplars 0f Témpérancé
* R0yal Tríbé 0f J0séph
* Scandínavían Br0thérh00d / Scandínavían Fratérníty



"Runebergia palvottiin keskellä Helsinkiä"
aito IS-otsikko. Teksti kysyy "Keitä he ovat? Katso video Julkaistu: IS 5.2.2014 14:31"

2014 - Runebergin päivä & Runeberg-Veljet:

IS kertoo sen näin: "Perinne on erittäin vanha, ulkonaisesti menot tuovat mieleen kultin:
Helsingin Esplanadin puistoon kokoontui taas Runeberg siniristiliputuksen päivänä keskiviikkona
kello 12 runsaasti ihmisiä. Muoto on aina sama: puolikaari. Paikka aina sama: reilut kymmenen
metriä kansallisrunoilija [Templar-ritari] J.V. Runebergin seisojapatsaan - itäpuolella."

"Harmaassa hyvin varhaisen kevättalven säässä soivat Runebergin säkeet. Runeberg-Veljien
kulttimenoista vastaavat Akademiska Sångföreningen ja Svenska Litteratursälskapet. Rituaalien kieli:
latina ja ruotsi. "Klinge brukar anlända alltid en minut till tolv", totesi harmaaohimoinen Runeberg-
veli toiselle, kun Professori, Runeberg-veli Matti Klingen ohjaamien palvontamenojen alkuun oli
aikaa viisi minuuttia." ... Näemmä Taize-veljien kaltainen Vatikaanikerho: -> vertaa Albert0 Rivera

Huomioita; Paikka: kivenheiton päässä Ruåtzin suurlähetystöstä - Vapaamurarithan onkin aina
ohjattu Ruotsista. Puolikaari = Vatikaanin lempimerkki. Itäpuoli on erittäin tärkiä viesti - 33° Eastern
Star juu nou. Huomioi päivänsankarin ja muiden valaistujen käsimerkit. Runeberg - hovikelpoinen
kirjailija, jesuiitta Stalininkin hyväksymä aito Nihil Obstat Imprimatur. ->Lue: Berijan Tarhat



Kyllä. 'Kaikki' professorit tänäänkin (joilla on töitä) kuuluvat paavinpalvoviin veljiin ... oih, Vladimir!?

... ...

* Sc0ttísh Clans, 0rdér 0f
* S0ns 0f Bénjamín, índépéndént 0rdér 0f
* S0ns 0f Hérmann, 0rdér 0f
* S0ns 0f ítaly. 0rdér 0f
* S0ns 0f J0nadab, 0rdér 0f
* S0ns 0f St. Gé0rgé, 0rdér 0f
* S0ns 0f Témpérancé
* S0ns 0f Vulcan
* S0véréígns 0f índustry
* Spanísh War Vétérans
* Star 0f Béthléhém
* St0nécuttérs
* Twélvé, íntérnatí0nal 0rdér 0f, Kníghts and Daughtérs 0f Tab0r
* Twéntíéth Céntury 0ríént / 0rdér 0f thé Grand 0ríént
* Unítéd Áncíént 0rdér 0f Druíds
* Unítéd Br0thérs 0f Fríéndshíp - Sístérs 0f thé Mystérí0us Tén
* Unítéd C0mmércíal Travélérs 0f Áméríca
- Áncíént Mystíc 0rdér 0f Bagmén 0f Bagdad
* Unítéd 0rdér 0f Trué Réf0rmérs
* W00dmén

... tässä yllä vain pieni väläys salaseurain kirjoista kautta aikain. Peliin kuuluu tietenkin esim.
ylemmän Knights Templar ryhmän nimenväännös hesariherkkusienien takia "Temppeliherroiksi".



Maallikkoapuri blog spot com - lainaus:
Apurin tuotokset on selvästi 'huippujätkältä' ...  Toisin kuin minun taidesivuiltani,
sieltä ei juuri huomautettavaa löydy. Mistä moiset resurssit?
Koska sivustonsa on usein sensuroitu ja rahvaalta suljettu - kuten nämäkin sivut -
kopioin tähän näytteen tässä hänen näkemyksensä käsiteltävistä asioista:

Miksi Vatikaani ja jesuiitat - päivitetty versio
Ensiksi on ymmärrettävä, mikä Vatikaani todella on. Uskonnollisesti se on roomalaisen ja babylonialaisen pakanakultin
jatke. saturnuskultti blogspot com/2009/11/paavi-pakanajumalat-ja-babylonialainen.html

Katolinen kirkko sanoo itseään kristilliseksi, vaikka historia osoittaa, että se on päinvastoin vainonnut Raamattua
vaalivia kristittyjä ja taistellut sen kansankielelle kääntämistä vastaan. Kenties karmaisevin esimerkki tästä oli
Pärttylinyön verilöyly, jossa surmattiin raa'asti tuhansia protestanttisia hugenotteja ja jota paavi juhlisti jopa teettämällä
sen kunniaksi mitalin. Ja ekumeniasta ja kauniista puheista huolimatta katolisen kirkon 1500-luvun Trenton
kirkolliskokouksessa protestanttien ylle langettama kirkonkirous on edelleen voimassa. Sitä ei peruttu edes Vatikaanin
toisessa kirkolliskokouksessa 1960-luvulla.
Poliittisesti Vatikaani on Rooman valtakunnan jatke: imperiumi ei koskaan kuollut, teki vain muodonmuutoksen.
Vuonna 756 Frankkien kuningas Pipin Pieni lahjoitti Rooman kaupungin katoliselle kirkolle, ja se tekaisi muiden
tulevilta vaatimuksilta suojautuakseen ns. Konstantinuksen lahjakirjan, jonka mukaan keisari Konstantinus Suuri antoi
paaville vallan Roomaan ja keisarin arvomerkit sekä papeille senaattorin arvot. Keskiajalla katolinen kirkko oli siis aivan
avoin ja röyhkeä sille mielestään kuuluvan maallisen vallan suhteen. Se mikä oli ennen Rooman imperiumin
hallintokoneisto, ei välttämättä yksi yhteen, mutta olennaisilta osin, on nyt katolisen kirkon hierarkia.
maallikkoapuri blogspot com/2009/11/rooman-imperiumin-ja-katolisen-kirkon.html
maallikkoapuri blogspot com/2011/12/vatikaanin-valta-ja-imperialismi-sen.html

Kun puhutaan Vatikaanista, ei ole kyse vain Rooman sisällä sijaitsevasta Vatikaanivaltiosta, joka on sen päämaja
ja julkisivu, vaan katolisen kirkon koko maailmanlaajuisesta organisaatiosta ja sen lukuisista salaseuroista ja
veljeskunnista. Näistä ylivoimaisesti tärkein ja vaikutusvaltaisin on jesuiittaveljeskunta. Muut Vatikaanin vallankäytön
kannalta tärkeät organisaatiot ovat etunenässä Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunta, Konstantinolainen ritarikunta,
Maltan ritarikunta, Opus Dei ja Kolumbuksen ritarit, jolla on Amerikassa yli miljoona jäsentä.
Bilderberg taas on lähinnä vain vuosittainen kokous, jonne kerääntyy maailman vaikuttajia, ei maailman
pyörittämiseen kykenevä organisaatio. Ja se on sattumoisin uskollisen katolilaisen, maallikkojesuiitta Joseph Retingerin
luomus. CIA taas on ollut aina Vatikaanin työkalu  ... maallikkoapuri blogspot com/2010/10/cia-vatikaanin-lonkero-
amerikassa.html
USA:n hallinto on sen kaikilla alueilla läpeensä Vatikaanin ja jesuiittojen soluttama. Vallankaappaus tapahtui
pitkälti jo kiihkokatolisen salaliiton suorittaman Abrahamin Lincolnin murhan kautta vuonna 1865. Pian sen jälkeen
vuonna 1868 Lincolnin puolustamaan Amerikan perustuslakiin tehtiin 14. lisäys, joka teki siihen asti ensisijaisesti
osavaltioidensa täysivaltaisia kansalaisia olleista amerikkalaisista ensisijaisesti korporatiivisen liittovaltion kansalaisia,
tai oikeammin orjia. Eli mustat vapautettiin orjuudesta, mutta heistä sekä valkoisista tuli "vapaaehtoisia" orjia
liittovaltion hallitukselle. Amerikka muuttui siten perustuslaillisesta tasavallasta roomalaisen fasismin hallitsemaksi
imperiumiksi. Merkkinä siitä USA:n kongressissa puhemiehen korokkeen molemmin puolin on roomalainen
vitsakimppu (fasces), samainen fasistien käyttämä symboli, joka on myös yllä mainittujen Kolumbuksen ritareiden
tunnuksessa. maallikkoapuri blogspot com/2009/05/vaiettu-totuus-abraham-lincolnin.html
maallikkoapuri blogspot com/2010/12/washington-uusi-rooma.html
maallikkoapuri blogspot com/2010/12/amerikan-katolisoiminen-laittoman.html
maallikkoapuri blogspot com/2012/03/obaman-hallinnossa-kymmenia.html

USA:n korkein oikeus, jonka yhdeksästä tuomarista kuusi on katolilaisia, on myös katolisen kirkon ja jesuiittojen
kontrolloima. Nyt siis jo kuusi yhdeksästä korkeimman oikeuden tuomarista on katolilaisia, ja uskollisia sellaisia. Heistä
ylituomari John Roberts kävi katolista koulua ja on ollut Georgetownin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan jäsen,
ja Clarence Thomas ja Antonin Scalia ovat molemmat jesuiittojen kouluttamia. Scalia myös auttoi alkuun Maltan ritari ja
miljardööri Tom Monaghanin perustaman katolisen oikeustieteellisen korkeakoulun. Läheinen yhteys jesuiittoihin on
myös Sonia Sotomayorilla, joka on ollut Fordhamin yliopiston entisen johtajan ja CFR:n jäsenen, jesuiittapappi Joseph A.
O'Haren suojatti. Muut korkeimman oikeuden katoliset tuomarit ovat Anthony Kennedy ja Samuel Alito, joka on
Kolumbuksen ritari. Loput kolme tuomaria ovat juutalaisia, joista Stephen Breyer käy säännöllisesti punaisessa messussa.
Myös Ruth Bader Ginsburg on aiemmin osallistunut punaiseen messuun, ja hänen edesmennyt aviomiehensä Martin D.
Ginsburg oli oikeustieteen professori Georgetownissa. Protestanttien perustaman Amerikan korkeimmassa oikeudessa ei
siten ole ainuttakaan edes nimellistä protestanttia. maallikkoapuri blogspot com/2010/12/punainen-messu-ja-amerikan-
korkein.html  maallikkoapuri blogspot com/2010/11/pentagon-ja-villa-farnese.html



Paavi on sätkynukke, mutta ei Bilderberg-ryhmän, USA:n tai "eliitin", vaan jesuiittojen, jotka ovat uuden
maailmanjärjestyksen perimmäinen ajava voima heihin sidoksissa olevan mustan aatelin eli vanhojen roomalaisten
hallitsijasukujen, kuten Pallavicini, Orsini ja Colonna, ohella. Jesuiittaveljeskunnan alkuaikojen taustavoimana
toimineen Farnesen sukulinjan johtava nykyinen edustaja on Espanjan kuningas Juan Carlos, joka on Elisabet Farnesen
ja hänen aviomiehensä, Filip V:n suora jälkeläinen. Juan Carlos on jesuiittojen kouluttama ja sekä Maltan ritarikunnan,
Pyhän Haudan ritarikunnan että Konstantinolaisen ritarikunnan korkea-arvoinen jäsen. Eli vaikka jesuiitat nimellisesti
vannovat uskollisuutta paaville, he ovat alusta asti ajaneet ennen kaikkea omaa etuaan ja ovat uskollisia paaville vain
silloin, kun hän tekee, niin kuin jesuiitat haluavat. Jesuiittoja vastustaneille paaveille on käynyt historian saatossa hyvin
huonosti.

1700-luvun keskivaiheilla kaikki saivat tarpeekseen jesuiittojen juonittelusta, ja heidät karkotettiin Brasiliasta
(1754), Portugalista (1759), Ranskasta (1764), Espanjasta ja sen siirtomaista (1767) ja Parmasta (1768). Vuonna 1769
paavi Klemens XIII aikoi painostuksen alla ottaa käsittelyyn jesuiittaveljeskunnan lakkauttamisen, mutta kuoli sitä
edeltävänä yönä todennäköisesti myrkytyksen uhrina. Vuonna 1773 hänen seuraajansa Klemens XIV todella lakkautti
veljeskunnan, vaikka hän tiesi maksavansa siitä hengellään. Vuonna 1774 hän kuolikin edeltäjänsä tavoin
todennäköiseen myrkytykseen. Klemens XIV huudahti ennen kuolemaansa: "Voi kauhistus! Tiesin että he myrkyttäisivät
minut; mutta en osannut odottaa kuolevani niin hitaalla ja julmalla tavalla".
Tämä ei todellakaan kuitenkaan merkinnyt jesuiittojen loppua, päinvastoin. Virallisen pannansa aikana heillä oli
mahtavia suojelijoita, ironista kyllä, ei-katolisissa maissa, tärkeimpinä heistä protestanttisen Preussin kuningas Frederik
Suuri, joka oli myös aikansa johtava vapaamuurari*, ja ortoksisen Venäjän keisarinna Katariina II Suuri. Ja jesuiitat
työskentelivät salassa ja asiamiestensä avulla edelleen myös katolisissa maissa. Suurin osa Ranskan vuoden 1789
vallankumouksen keskeisistä johtohahmoista oli vapaamuurareita ja/tai jesuiittojen kouluttamia, ja Napoleonin nosti
valtaan sen jälkimainingeissa jesuiittojen oma mies, Abbe Sieyes. Napoleon toimi jesuiittojen työkaluna heidät
lakkauttaneen paavinistuimen ja heidät karkottaneiden monarkkien rankaisemisessa. Napoleon valloitti myös Maltan,
josta Maltan ritarit olivat karkottaneet jesuiitat vuonna 1768, ja 1800-luvulta lähtien Maltan ritarit ovatkin myös olleet
jesuiittojen alaisuudessa. Kaikki huipentui siihen, kun Napoleonin arestiin laittama paavi Pius VII viimein suostui
hyväksymään jesuiittaveljeskunnan toiminnan uudelleen vuonna 1814.
Jesuiitat olivat nyt vahvempia kuin koskaan, ja he ryhtyivät muokkaamaan katolisen kirkon konstituutiota sellaiseksi,
että se mahdollistaisi heidän hallitsevan entistäkin täydellisemmin Vatikaania. Tätä varten he ajoivat läpi opin paavin
erehtymättömyydestä, koska oli helpompi hallita yhtä absoluuttista johtajaa kuin monen itsenäisen piispan joukkoa.
Heidän sätkynukkensa paavi Pius IX julisti sitten itsensä virallisesti erehtymättömäksi Vatikaanin kirkolliskokouksessa
vuonna 1870. Näistä ajoista lähtien jesuiitat ovat dominoineet aivan täysin Vatikaania ja paavinistuinta, ja paavilla on
ollut rippi-isänä tavan mukaan jesuiitta. Pius XII:lla se oli saksalainen jesuiittakardinaali Augustian Bea ja Paavali VI:lla
ja Johannes Paavali I:llä italialainen jesuiittakardinaali Paolo Dezza, joka oli myös Johannes Paavali II:n oppi-isä.

*Tämä ei itse asiassa ole lainkaan yllättävää, sillä muistattehan Temppeliherrojen, vapaamuurarien ja jesuiittojen välisen
yhteyden. maallikkoapuri blogspot com/2010/12/jesuiittaveljeskunta-temppeliherrain.html
maallikkoapuri blogspot com/2009/03/jesuiitat-ja-vapaamuurariuden.html

Mitä tulee väitteisiin, että Vatikaani on Israelin hallitsema, niin asia on pikemminkin juuri päinvastoin. Shimon Peres,
joka on jesuiittojen kouluttama, lupasi vuonna 1993 Oslon sopimuksen yhteydessä Vatikaanille Itä-Jerusalemin
hallinnan. ... maallikkoapuri blogspot com/2012/03/israel-lobbyn-vaitetty-valta-on-mediaa.html
maallikkoapuri blogspot com/2009/10/rothschild-ja-vatikaanin.html

Euroopan unioni on juuriaan myöten katolinen hanke. Sen perustajaisät, kuten Adenauer, De Gasperi ja Schuman,
olivat uskollisia katolilaisia, ja varsinaisen EU:n aikakaudella sen johtajat ovat kaikki olleet katolilaisia. Ja tällä hetkellä
sekä Euroopan komission puheenjohtaja (Barroso) että EU:n presidentti (van Rompuy) ja lokakuusta 2011 lähtien myös
Euroopan keskuspankin pääjohtaja (Draghi) ovat jesuiittojen kouluttamia.
maallikkoapuri blogspot com/2009/09/paavillinen-eu-ja-katolilainen-timo.html
maallikkoapuri blogspot com/2011/02/euroopan-unionin-neuvoston-paamaja.html

Tarkkaa arviota katolisen kirkon koko varallisuudesta on mahdoton antaa, mutta arvostetun Vatikaani-kirjailijan,
Avro Manhattanin sanoin se on "suurin talousmahti, varallisuuskeskittymä ja omaisuudenhaltija maan päällä". Ja
jesuiitoilla on kontrolloimansa katolisen kirkon omaisuuden lisäksi oma valtava varallisuutensa ja erittäin vahva jalansija
kansainvälisessä pankkitoiminnassa.
maallikkoapuri blogspot com/2011/01/vatikaanin-varallisuus.html
maallikkoapuri blogspot com/2010/12/kansainvalisen-pankkitoiminnan.html

Vatikaanilla ja jesuiitoilla oli kätensä pelissä sekä natsi-Saksan että Neuvostoliiton luomisessa. Hitler nousi valtaan
katolisen kirkon ja sen asiamiesten, kuten Franz von Papen ja Ludwig Kaas, avulla ja omien sanojensa mukaan ihaili



suuresti jesuiittoja ja organisoi puolueensa katolisen kirkon hierarkiaa jäljitellen. Lenin antoi pian
kommunistivallankumouksen jälkeen virallisen hyväksynnän jesuiittojen toiminnalle Venäjällä, kun tsaari Aleksanteri I
oli karkottanut heidät koko maasta vuosisataa aiemmin. On muutenkin helppo nähdä, että vallankumous hyödytti
Vatikaania, sillä se tukahdutti sen ikuisen vihollisen, ortodoksisen kirkon. Stalin taas oli itse asiassa jesuiittojen
kouluttama (Tbilisin pappisseminaaria johtivat nimellisesti ortodoksiset jesuiitat), ja terrorikoneisto Tshekan perustaja
Feliks Dzerzinski oli katolilainen, ja hän aikoi ennen vallankumoustaistelijan uraansa ryhtyä jesuiitaksi.
maallikkoapuri blogspot com/2010/11/natsi-saksan-neuvostoliiton-ja-rooman.html
maallikkoapuri blogspot com/2009/05/natsi-saksa-ja-vatikaani.html
maallikkoapuri blogspot com/2010/12/venajan-kommunistivallankumous-cui-bono.html
Kommunismi ei suinkaan ole juutalaisten keksintö, mikä on yleinen myytti, vaan maailman ensimmäinen
kommunistivaltio perustettiin Paraguayn jesuiittavaltioihin jo 1600-luvulla, kun katolisen kirkon inkvisiittori Thomas
More oli edellisellä vuosisadalla hahmotellut sellaisen teoksessaan "Utopia".
maallikkoapuri blogspot com/2010/10/jesuiitat-latinalaisessa-amerikassa.html
Jesuiitoista ovat varoitelleet kautta aikojen lukemattomat kirjailijat ja monet valtiomiehet, kuten Napoleon ja
Yhdysvaltojen toinen presidentti John Adams, ja myös monet entiset jesuiitat ja katoliset papit. Yleensä varoitukset ovat
kaikuneet kuuroille korville, niin kuin tälläkin hetkellä.
maallikkoapuri blogspot com/2010/11/kootut-lainaukset-jesuiitoista.html
Jesuiittojen historia: maallikkoapuri blogspot com/2011/02/jim-arrabito-jesuiittojen-historia.html
Vatikaani, YK ja maailmanuskonto: maallikkoapuri blogspot com/2010/03/yk-lucis-trust-new-age-ja.html

- lainaus loppu-

Katolisuuden tavaramerkki - lasten hyväksikäyttö

Jokapäiväiset uutiset odottavat vielä suomexicossa YLE-kaapista tuloaan: Hastert, US
edustajainhuoneen nyt kärähtänyt puhemies maksoi miljoonia vaientaakseen uhrinsa - mutta...



Tiesitkö muuten että
Risto Ryti kuului...

Tämäkin Konstantinus ritariksi
lyöty (?) hannuhanhi ex.
suomipressa, muiden rahvasta
ryöstäväin ritariemme tavoin vaelteli
Roomansa keisarin onnensaleissa...

Ja kas kummaa: vaimollansa samat
rebekkain kunniakillukkeet kuin
nykyisen Konstantinus-ritarimme
Ilaskiven opetuslapsen, Niinistön
rouvan  rinnassa. Bongaa toki kaikki
seurueemme paavinmerkit...



Käyppä katsomassa. Samalla Suomilandian lomamatkallas voi tutustua aina niin
ajankohtaiseen kriminaal... -korjaan johtajiemme uudistettuun moderniin  A-sika-is-10-puistoon.
Bongaa näistä pyramidit, osiriksen  silmät ynnä muut Rooman säätämät looshipylväiköt joita
rikosrekisterien salaväleissä piiloteltu huumekauppiaammekin tuulettelee.



(Tässä värit lisätty Rooman kuosiin). Voitko tuntea ritaribrittiemomme parfymien tuulahduksen,
Adolph veljensä (siniveri Saxo-Coburg) paavillisen ykseys-ystävyyden?



Vuonna 2000 the Economist kuvasi Vladimir Putinia maailman huumekauppiaiden kuninkaaksi.
Jesuiitta nimitystä se ei silloin tietenkään paljastanut... Olisiko tässä syy miksi asiasta perillä olevat
(nyt sentakia linnassa istuvat) poliisitahomme kirjasivat putinin nimen poliisilooshimme vuoden
2013 skandaalissa - ah niin gestapon tyyliseen sala-rekisteriinsä?

Sotilaskoti Koria. Kuka sitä hallitsee? ...aivan, ylimpänä EU-sodanjumalasi Maltan Risti,
Paavinpallo...





SA-Kuva-arkiston teksti: "Sotilaskoti. Koria. 1943.05.04" (kuva yllä)

Katso lisää kodikasta sotilaskuvastoa - SA-INT ritarihistoria, uusia paljastuksia kuvastoista:
- Surmattuna Summa Mutikassa: slideshare.net/syottovasikka/saint-summa-02-29709981
- Berijan Tarhat: slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat

No mitäkö tällä sitten on merkitystä? Minusta se vaan on niiin hassua että kaikki sokeasti
johtajiaan tottelevat tappajat kantavat saman keisarin merkkiä päässään.

Nämäkin looshisymboolit löytyvät nettisivujen kokardiluetteloista. Näiden rintamerkkien ja
kypärien suojista totellaan kyselemättä merkin omistajaa - jonka eräs julkisesti julistettu
pääpyrkimys on väestönvähennys...



Rapparien Wanha Portaikko; 33 askelmaa...
.

Tässä vain Rapparien Brittiportaat: vas. skotti-tumpeloilla 33kpl, Yourkiin riitti seitsemän.
Näitä klaaneja on tuhansin ympäri maailmaa japanin jakuzaan asti.

Aikaa haaska kaaviokuva, ei jätä ketään kylmäksi: Jokaisella portaalla ja riitillä oma tunniste.
Mukaan mahtuu näemmä kaikki allahin mullahista pellervon kerhoon - kunhan alistut mysteerin
antamiin käskyihin. Mysteeri tietenkin tätä rakennekuvaa valvova näkymätöin silmä, koko
lastentarhaa paimentava paawi pysyy jesu-Bilderbergien takana piilossa.... Maiden rajojakaan ei ei
näy, vasemmisto-oikeistopelin poliitiikko-nuketkin ovat vain rahvaan harhauttamiseksi. Samaan
iitta-kerhoon sopii niin katolispoika adoplh kuin katolis-stalinkin.

Kaikki rapparien riittikalut, esiliinat ja symbolit pitää tietenkin olla näkyvissä: jopa mullahien ja
leijonien kyykytyssuhde on luja. Kaikki tottelevat sokeasti mitä ylhäältä käskytetään.

Mikälainen onkaan suo-malisten huppupää-herrahissi-Koneen kaaviokuva?

.Em. 'seuroista' faktaa Foliohatuille hieman yksityiskohtaisemmin; tilaa kirjat ja lue...

.



Silja-Line kutsuu, STIG on jo laivassa...

.



Sosiaalinen Oikeus - Grillin Säätö on Tarkkaa Puuhaa...
.

"Kuulepa jesuritarini Karl, säädetäänpäs direktiiviä välillä hiukan pienemmälle niin saanti on
parempi. Kultahampaiden kilinä kuulostaa menevän yli... Haluan Kaiken Vatiini!"

Hauska mies tua SanomaOyj:n kaasuPyhimys Wojtyla, eikövaikka: 1940-luvulla toimi
Adolphille uunikaasukauppiaana De gesh Ag:n piikkiin; kaasulla 'sulateltiin kulta' Himmlerin
kotouttamien hampaista. Katollisen L0y0lan oppien mukaan; aivan kuten namikkaa havitteleva ritari
Niinistökin.

Klikkaa Lue Lisää http://wp.me/sx1AT-528  (Israel) -ja- http://wp.me/px1AT-D (porttokirkko)



Sosiaalinen oikeus ylläpidetään tunteikkaasti ruusuilla - ja niiden pitää näkyä: "Runebergin
kerholaisilla" kuuluu olla ruusuke rinnassa että tuomari tietää kuinka tuomita. Tämä tuomariksi
itsensä luntannut (?) rebekka vapautti kerholais kultapojan, kulmakunnan kauhun joka kännipäissään
tappoi neljä ja vammaannutti seitsemän: syyttäjä vaati 20 vuoden ehdotonta, mutta ruusuttaremme
vapautti kokonaan. Vapautuksen perustelunaan oli se, että kultalusikka suussa elänyt äitinsä oma
muru, tunnettu riiviö, 'ei saattanut tietää etukäteen seurauksista'.

betala bara. "Outo päätös käräjäoikeudelta" Lukuisia lapsia hyväksikäyttänyt Jan
Daniel Kaulbars-Staudinger maksoi tuomiostaan osan pois -

"Espoon Käräjätuomari Outi Nokso-Koivisto lievensi törkeästä lapsen seksuaalisesta
hyväksikäytöstä, 27 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja yhdeksästä lapsen seksuaalisen
hyväksikäytön yrityksestä syytetyn Jan Daniel Kaulbars-Staudingerin tuomiota, koska Jan oli
oikeuskäsittelyn kuluessa maksanut asianomistajille huomattavat vahingonkorvaukset kokonaan.
Outi Nokso-Koivisto: "Tämä on lainsäädännössä meillä..." Perjantai IL 7.2.2014 klo 10.56

Kiitos tiedosta, ruususuu. Näemmä sinäkin valitsit menestyksen - 'tämän totuuden tien'. 'Tämän
totuuden tien' ylittäjille vihje: Jos eteensä joudut, laita toki sosiaalinen breiviik-ruusu rintapieleen!
Mitäpä luulet, liekö lievennyksessä mukana osallisuus 'tämän totuuden tien' joukkoon? Ammattina
sotapoliisi-mil.fi, 'lentokuvaajasi' ... tahi sit olisko osuutta jollain käsimerkeillä, ruåzinkielellä?



Aika jännä että sotapoliisimme harrasteena on myös pyramidiropelien pyöritys - tai oikiammin
niiden lapojen lomasta kyykytettäväin kuvaaminen. Ilmeisesti sankarilliset saavutukset vaikuttavat
tämän pikkupoikapyramidikultin 'maan tapa' -elämysten erikoiskäsittelyyn kenguruoikeudessa?

Tämä netistä napsastu kuva eräästä CEO:sta ei tietenkään liity mihinkään, enhän tiedä kenen kuva
tässä on ja siksi sumensin kasvot: kirjaimet näyttäis yhteneviltä em. jutun kanssa. Mutta ropelit,
nehän kuuluvat asiaan.



Kansalaisen Kannanotto:

.

Haluatko yhteiskunnan ihannekansalaiseksi? Omaksu siis Kymmenen käskyä.

1: Lopeta itsenäinen ajattelu. Vapauta aivosolusi tästä turhasta, raskauttavasta työstä, ja jätä se niille,
joihin me Suomen kansalaiset voimme luottaa. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitosta, Eduskuntaa tai
Eviraa sinun ei pidä koskaan epäillä.
2: Muuta kaupunkiin, sillä ethän halua olla taakkana yhteiskunnallesi. Kaikki se teiden rakentaminen,
nopeiden tietoliikenneyhteyksien järjestäminen ja julkisten palvelulaitosten ylläpitäminen on täyttä
turhuutta alle 50 000 asukkaan taajamassa.
3: Elä velaksi. Ota ensin opintolaina, sitten asuntolaina ja kulutusluotto. Elämän kohdellessa sinua
kaltoin, älä huoli, vaan lähetä tekstiviesti ja pyydä pikavippiä. Älä kysele, mistä lainaamasi raha
tulee ja kenelle maksat sen takaisin. Tieto siitä, että pankit luovat rahaa tyhjästä ja että kaikki raha on
velkaa yksityisten sukujen omistamille keskuspankeille, vain rasittaisi sinua.
4: Pyri pois omavaraisuudesta, sillä ethän tahdo valtiosi menettävän verotuloja sen vuoksi, että
kasvatat itse omat ruokasi tai omistat oman kaivon. Mitä riippuvaisempi olet valtiosta, sitä helpompi
sen on hallita sinua ja tehdä päätöksiä puolestasi. Älä niskuroi Arkadianmäkeä vastaan.
5: Estä ilmastonmuutos. Älä välitä siitä, ettei ilmaston lämpötilassa ole tapahtunut tilastollisesti
merkittävää lämpenemistä 15 vuoteen. Kävele siis paljon, jolloin vähennät ekologista jalanjälkeäsi.
Jos sinulla on koira, eliminoi se, sillä se saastuttaa kahden auton verran. Älä käytä valoja, vaan
sytytä kynttilät. Kuuliaisimmat kansalaiset hengittäkööt vain sisäänpäin, jottei syntyisi hiilidioksidia.
Pieraisu on kauhistus.
6: Kunnioita jokapäiväisen leipäsi tuottajaa. Näitä ovat Suomessa Atria, Valio, Raisio, Saarioinen,
Fazer ja Leaf. Pitäytymällä vain näiden tuottajien ruoissa varmistat, että pysyt terveenä läpi elämän.
Ummetus, ihottumat, diabetes tai ms-tauti ovat tuntemattomia sairauksia viljojen ja jalostettujen
maitotuotteiden syöjien keskuudessa.
7: Vaali perheesi terveyttä rokottamalla itsesi, lapsesi ja eläimesi. Jos sairastut, mene lääkäriin ja
pyydä mitä tahansa reseptiä, jotta THL:ää rahoittava lääkeyhtiö GlaxoSmithKline ei joutuisi
vararikkoon. Pysy loitolla vitamiineista, hivenaineista ja luontaishoidoista, ne ovat sinulle iljetys.
8: Älkää enää lisääntykö, maa on jo täynnä. Minimoi mahdollisuutesi saada jälkeläinen käyttämällä
paljon fluoria, elohopeaa ja ftalaatteja sisältäviä tuotteita. Lapsettomuus on sinun varmasti helpompi
kestää kuin tieto siitä, että koko maailman väestö mahtuisi asumaan kotimaahasi Suomeen siten, että
jokaisella olisi oma 500 neliön tontti.
9: Vahvista uskoasi mediaan jokapäivä. Katso paljon televisiota, lue sanomalehtiä ja usko kaikki,
mitä niissä sanotaan. Kaikki muu, vaihtoehtoisen tiedon esittävä lähde on turhuutta.
10: Älä varasta valtioltasi, sillä saisit vain omasi takaisin. Tunne sen sijaan kiitollisuutta siitä, että
kaikki ne verot, joita maksat, mahdollistavat niiden satojen kansasi edustajien matkustamisen
ilmaiseksi työssä ja vapaa-ajalla ympäri maailmaa. Ethän halua etujasi ajavien ihmisten elävän
sellaisessa puutteessa ja kurjuudessa, kuten itse elät.

ANNE UKKONEN opiskelija Jyväskylä

.



EU = Idi Amin
Idi Amin oli tehokas poistamaan hyödyllisiä hölmöjä jotka eivät halunneet hyväksyä
tieteellisen nerokasta diktatuuriaan. Ajatuspoliisi vangitsi kaikki jotka erhettyivät ajattelemaan
ääneen, pelottelu sammutti kaiken kriittisen ajattelun ja toiminnan, ilmiannot hälyttivät sensuurin
poistamaan kai ken (vrt. sumitytön nettima musensuuripelottelu). Leireillä väärinajatteliat laitettiin
pötkölleen vieri viereen satojen metrien jonoksi. Ensimmäiselle annettiin vasara. Hänen käskettiin
lyödä vieressä istuvan otsa sisään. Tältä otettiin vasara ja annettiin seuraavalle, tehtävänä oli lyödä
edellisen otsa sisään. Kun äksöni saatiin vauhtiin, lopulta 'liukuhihna' liikkui kuin itsestään...

Näin tehokkaasti Idi Amin tuhosi tuhansia jumalaisen tieteensä epäilijöitä; tarvittiin vain yksi vasara
ja vartija.

Sama menetelmä toimii 100% myös Fukushiman ympärillä globaalisti: viisi sulanutta reaktoria
sylkee esteittä (=100x Chernobyl) kohta jo viidettä kuukautta 'vitamiineja', koko ilmakehä on jo
täysin radioaktiivisesti saastunut - kaikki ohjelmoidut toistavat median päähän lyömiä Idi-mantroja.
'Tulokset' pullahtavat esiin heikoimmissa ensin: Kukaan ei uskalla edes kysyä miksi USAn
vauvakuolleisuus on noussut paikoin jo 48% ...

Nyt on vuorosi toimia, vasara jo kädessäsi.

.

.

Lopuksi kysyn lukijani:

Eikö Suomessa Ole Enää Yhtään Miestä?
.

.

...tarkoitan semmoista kaljamahaotusta joka heittää tölkkins mökkins nurkkaan,
nousee tästä pötkällään vuoroaan odottavasta suo-pussihousujen laumasta

ylös kesken Paavin EU-vasaraesityksen - pilaten saastaiset
ja rohkeat irvi-ilkamat - ja huutaa:

EI! kiitti NYT RIITTI!
.

.

"Orjat hallitsevat meitä; ei ole sitä, joka tempaisi meidät heidän käsistänsä." Val.4.

.



.

Katso / hae lisää,

"Valtion Virallisen Totuuden Kaato-paikka" -sivustolta

Muut läheltä liippasevat linkit:

www.slideshare.net/Syottovasikka - Lue kaikki 34+ eri dokumenttia

http://erilainen.wordpress.com/

HUOM. Scribd.com sulki www.scribd.com/syottovasikka -sivustoni salaa ilmoittamatta - alkoi
rahastaa ilmaisilla teksteilläni minulle siitä ilmoittamatta. Niinpä kaikki nuo tekstit on syytä sinun
hakea ja ladata koneellesi ilmaiseksi www.slideshare.net/syottovasikka sivulta - hae toki niinkauan
kunnes ne sieltä sensuroidaan...

Orwell ? ai niin, asia unohtui ihan kokonaan. Laitetaan se tähän loppuun:



Jaa että mikämies? Vatikaanin ✜ lähettiläs tietenkin....

KOTIMAANI OMPI SUOMI; SUOMI ARMAS SYNNYINMAA...

Ajankohtaisipiöitä Marraskuussa 2015



P.S.
Kesällä 2013 ohjelmointimediasi hehkutti löytynyttä (veljesten) aarretta. Rahvas sai jopa kuvan
ihmeteltäväkseen. Tavan mukaan Lallintappajat kemuilivat kuvallaan piilostaan käsin kuten
pelkuriraukat ikään: koulutuksen tässä vaiheessa sinun pitäisi jo erottaa sormuksen symboli, sen
kantajan isäntä, ja arvata kadonneen (?) sinettikiven kantajan yli lakien loiskiva paavinvallan
rajattomuus... ja historiaa tutkien löytää kuka kuningas tuotakin alistettujen suomalisten tietä
terrorisoi yli viisisataa vuotta sitten.

Kuinka ollakaan, Luther-säätiön vastavalittu Risto
Soramies, Daagonin (kalanpääjumala) ylipappi. On
koristellut kypäränsä saman kuninkaan tunnuksin. Hmm...
Merkitseekö tämä sitä että tämä(kin) säätiö alkaa pian
tarjoilla Ig-Nazius Loyolan ignatiaanisia pääkallo
messuretriittejä Ev.Lut kalanpääporukan tavoin?

Asian vierestä: Arvelen että ritaripappi Luther olisi
jesuiitta - jos kirkkomme pääkallorukous retriittien isä,
ignazius Loyola (perustaja) olisi syntynyt aiemmin...



P.P.S

Nyt kun sormus on saatu ritarillisesti anastettua löytäjältään, 'lain mukaan', siitä voidaan hesarin
herkkusienillekin  julkaista jo parempilaatuin kuva. Kas tässä:

Loppuiko Lallinryöstö Loppujen Lopuksi?

ei. tietenkään. LOPPU. nut. vaan ... jatkuu huomenna.



Päivitetty 20.03.2017

Table of Contents

SISÄLLYSLUETTELO

Muistathan että kaikki dokumenteissani oleva tieto on oikein ymmärrettynä vaarallista, aiheuttaa
pelkoa, vapinaa ja hammasten kiristyksen tarvetta. Jollei linkkejä vielä ole deletoitu, varustaudu
kohtaamaan turvallinen Virallinen Totuus esim näin: ERROR 404 - page not found
Nyt -2017- slideshare on alkanut poistaa dokumentteja ja/tai estää päivityksen. Kaikki uusimmat
dokumentit ovat tänään 4.2.2017 nähtävissä täältä, myös ladattavissa ilman kirjautumista

DOWNLOAD ALL, NEW, UNCENSORED UPDATED FILES FROM HERE:

Type link address to www.jumpshare.com Syotto Vasikka -sivulle:

http://jmp.sh/H4jK8mj

...tai lyhytlinkki www.mediafire.com -sivulle:

http://tinyurl.com/gnpfal9

(Mediafire front page is lazy loading, be patient)

Lataa vaikka kaikki kerralla, fast DOWNLOAD ALL: http://jmp.sh/H4jK8mj
Type address into your browser: easy fast select view from jumpshare.com list:





Näin maksamasi THL toimii verorahoillasi kulissien takana - kavaltaakseen voiteluöljynsä...

ERROR 404: Slideshare as a pawn to BIG PHARMA; this document was censored 2/2017 by
slideshare.net



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

Also available at - täältä vielä osin sensuroimattomia sivuja :

- jumpshare com http://jmp.sh/H4jK8mj
- scribd.com/syottovasikka
- erilainen.wordpress.com
- mediafire.com (free download)
- 4shared.com
- MS owned - slideshare.net/syottovasikka - now in-delete-business

Huom.
- Wordpress -tilillä osa uusimmaista dokumenteista on .pdf -muodossa.

Onpa hölmöä että wordpress vaatii useamman klikkauksen että .pdf tiedostot tulevat näkyviin...
- lataa haluamasi dokumentti koneellesi, kopioi ja levitä: mediafire.com http://tinyurl.com/gnpfal9
- mitään takeita huomisesta ei ole: sensuuri on raivokasta. Talleta kaikki mitä saat, tänään...

Artikkelisarja sisältää YLI 40 dokumenttia, mm.:

Read all the 40+ slideshare.net documents, see below for English:

...ala, Kill Bates bought this site and started criminal censorship as usual:
-
- syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia- ERROR 404 = deleted by MSoft/slideshare.com

---> https://erilainen.wordpress.com/2014/03/26/sensuroitu-fibromyalgia/ *kts ohje sivun lopusta

-
- syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta - ERROR 404 = deleted by MSoft/slideshare.com

---> https://erilainen.files.wordpress.com/2015/01/suomi-orwellin-valtakunta.pdf

-
- syottovasikka/neljäs-peto - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com

---> https://erilainen.files.wordpress.com/2015/01/neljas-peto.pdf

- syottovasikka/israel-uutiset-2011  [DELETED] - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> https://www.scribd.com/document/338645315/Israelin-sensuroidut-Uutiset-2011 tai



- syottovasikka/israel-arkeologia [DELETED] - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> https://erilainen.files.wordpress.com/2017/02/israel-arkeologia2.pdf

-

_______________________________Suomalaisten Säteilytys Käynnissä:

-
- syottovasikka/saatila-mani-pulaatiot - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> see https://erilainen.files.wordpress.com -or goto-

www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry



Tämä sivusto on jatkuvan monimuotoisen häirinnän kohteena joten dokumentit löytyvät myös:
scribd.com/syottovasikka tai wordpress.com 'virallisen totuuden kaatopaikka'.

'Sattuneesta syystä' linkit on kirjoitettava itse selaimesi osoitekenttään.
Alla dokumenteista otsikot, yhteenveto. Osoitteen joudut kirjoittamaan selaimeesi tai hakemaan ne sivulta
erilainen.wordpress.com jne. Scribd.com dokumentin lataus omalle koneelle onnistuu luomalla tili ja
kirjautumalla. ...mediafire.com tai jumpshare.com -sivusto ei vaadi kirjautumista. :

Below documet descriptions, addresses to the slideshare.com documents not yet censored.
Read, Copy and Distribute!

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 ...

tai



- scribd.com/syottovasikka
www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka

- erilainen.wordpress.com
- mediafire.com http://tinyurl.com/gnpfal9 (free download)
- 4shared.com
- jumpshare com http://jmp.sh/H4jK8mj

Katso aiheesta youtubesta myös kaikki

PAKKASPYRY

youtube.com/user/pakkaspyry -videot.



Neljäs Peto
Elämme pedon vankileireissä odottaen ennustettua ja
pakollista 666-tunnistussirua.

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 paljastunut Kill Bates...
CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

tai www.scribd.com/doc/250744143/Neljas-Peto tai
www.erilainen.files.wordpress.com/2015/01/neljas-peto.pdf tai

www.mediafire.com/file/38zzfdvv2ok8eo1/Neljas_Peto.pdf

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
 Army Photos.

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

Evakkotie

Finnish Evacuee-escape from bloody CCCP
talons.

SA-kuvadokumentti suomen sorretuista joiden kotikontuja
CCCP yhäti miehittää.



PyrΔmid PlΔgue

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

Sellaista oli elämä Jeesuksen aikaan

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



TAAS ...Sensuroitu Fibromyalgia

Pharmakeia <kreik> = 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.scribd.com/doc/215218247/Sensuroitu-Fibromyalgia

tai

www. erilainen.files.wordpress.com/2014/03/sensuroitu-fibromyalgia1.pdf

tai

http://tinyurl.com/gnpfal9



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.

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?

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?



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...

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?



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/

NRC Kokouspöytäkirja  512
–  Plutoniumtehtaiden viritellyt reaktorit

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...



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!



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)

Suomi - Orwellin Valtakunta
Suomi - ritarisyöpäläisten maa, vrt kuva. Rooman insestiklaanin sisältäpäin kavaltamana...

...paavin poliisiborreolooshin anarkian alle alistettuna.

http://tinyurl.com/gnpfal9 tai scribd.com/syottovasikka tai erilainen.wordpress.com

Download: www.mediafire.com/file/9131ktazygjocdw/SUOMI_Orwellin_valtakunta.pdf



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. ... chemtrail tankkerin suuttimet
jumittavat. Hengitä syvään...

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

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

- ERROR 404= deleted by
MSoft/slideshare.com

---> see https://erilainen.files.wordpress.com
erilainen.files.wordpress.com/2017/02/sky-sky-sky-cry-cry-cry3.pdf

-or goto-

www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry

DOWNLOAD - Lataa kaikki dokumentit http://tinyurl.com/gnpfal9



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.

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...)

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

NOBEL: sahtivaari ym mustat
huumeritarit



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 ...

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!

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.



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..."

Äitikirkko ja punainen hameväki: "...näin vaimon istuvan
verenkarvaisen pedon päällä, täynnänsä pilkkanimiä, jolla oli
seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. ... täynnä kauhistuksia
ja hänen huoruutensa riettautta: Babylon, huoruuden ja maan
kauhistuksen äiti. ...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.

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



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.

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..."

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. Islamin kunniamurhaajajoukko valitsi sen
taistelupaikakseen…

Lue kaikki

Israel Uutiset
2011 / 1-2012 / 2-2012 / 2013 (yht 4kpl)

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

Israel uutiset:

1. israel-uutiset-2011
2. israel-uutiset-1/2012
3. israel-uutiset-2/2012
4. israel-uutiset-2013

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...



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.............

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.

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



Alla ylläoleva  litania käännettynä Englanniksi.

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

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

Slideshare started to censor; however all are available at:
- scribd.com/syottovasikka
- erilainen.wordpress.com
- http://tinyurl.com/gnpfal9 (mediafire.com; free download, no login)
- https://jumpshare.com/b/0lWtLzUebdpQRvP94cUx

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"



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)

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



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/

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.

(in Finnish; english resource linkys)



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)

www.mediafire.com/file/38zzfdvv2ok8eo1/Neljas_Peto.
pdf

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.



Evakkotie (=Evacuee route 1939/1944)

Finnish Evacuee-escape from
bloody CCCP talons.

Karelia - part of Finland - still occupied today
by CCCP. Two times the size of Israel...

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

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!



Life in time of Jeshua HaMaschia
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

Censored Fibromyalgy

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

Big Pharma massmurders -Documentary
through ages - 15 years with source linkys.

CENSORED Again , now by MS-slideshare.net:

CENSORED www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia

GO TO

try www.mediafire.com/file/1a6qi847a69qbeh/Sensuroitu_Fibromyalgia.pdf

http://tinyurl.com/gnpfal9



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

(in Finnish ---> hello there, waiting for resources)

Summary Killing Fields; still
CCCP occupied Karelia

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

Gospel of x-Mass:
- Murder, robbery

through ages
- Miracle being

saved

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

noBama...



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.

Hague Kangaroo Court - Milosevic

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

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



Suomi Finland - Orwellian Nation

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

CENSORED by slideshare.net:
www.slides
hare.net/syo
ttovasikka/s

uomi-
orwellin-

valtakunta

The secrets
of finn
masonry
(see fig.)
knights
must be
kept off
from the
finn-slaves...
so the papal
masons

asked 'help' from slide. owner, brother Kill Bates.

As honored knight, Bill was ready to smash these facts...

MS-CENSORED: You dont know what you dont know.

Download: www.mediafire.com/file/9131ktazygjocdw/SUOMI_Orwellin_valtakunta.pdf

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



Fig.: Chemtrail tanker nozzles malfuntion on routine flight, Helsinki.

- ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> see https://erilainen.files.wordpress.com -or goto-

www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry

30.000 EU rockets to israel (before 2010)

Facts Hidden uder MSM

Jesuit Alberto R i v e r a 's life
Finnish Version

Obummer, Who are u?

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



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

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

Kempiläinen
Catholy jesuit monk Tuomas Hamerken

books is used by the Lutheran incest
crowd.

This Was u Life?

Rainbow Crowd expose !

Chick.com cartoons



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. "

.

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...



Mason, Unwanted Guest

chick.com cartoons.

Nation that isnt. Never
Was. Will NOT become...
Palestina -saga, the name invented by
Roman Osiris mass-murder Ceasar-Pope
2000 yrs ago...

Jenin Jenin News 2002:

How GlobalMSM lost its propaganda war



Israel News [shh]

Forbidden News which MSM keeps
hiding.

(Finnish; english with resource linkys)

Israel uutiset:

1. israel-news-2011
2. israel-news-1/2012
3. israel-news-2/2012
4. israel-news-2013

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

New Archeological gems.



OIL. Natural resource from Nature

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

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...

Fukushima Facts.

Collection of original
news immediately after it
happened.



Following documents fully translated:

- Vatican-pill-grimace-of-petros
- ex. Jesuit Alberto Rivera's Life
- US Nuclear regulator - NRC-meeting-512
- Manmade Nuclear Holocaust

(Psst: Resources needed in translation)

Easy Fast download from jumpshare com
http://jmp.sh/H4jK8mj

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

Free access - after you create a free account :
www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka

-

Wordpress.com:
www.erilainen.wordpress.com

(hae "Virallisen Totuuden Kaato Paikka")

---> Wordpress Contents - Sisällysluettelo:
http://wp.me/px1AT-2D2



mediafire.com direct doc addresses in alphabetic order ... pitkä dokumenttiluettelo/suoraosoite
aakkosjärjestyksessä kaikkiin em. dokumentteihin:

www.mediafire.com/folder/u9xa5k9d0z9rxst
www.mediafire.com/folder/5nxo1esn2khyg3x
www.mediafire.com/folder/ekb3mj51vdxkb02
www.mediafire.com/folder/yanjsyeplqsylsy
www.mediafire.com/folder/1mxb83qkh26r84a
www.mediafire.com/folder/bp6x5j1aeehpn7w
www.mediafire.com/folder/vfay8cb86afe0ca
www.mediafire.com/folder/1d14gby121666ss
www.mediafire.com/folder/11a6f95l2hcvg55
www.mediafire.com/folder/rb92de8o3l0a1v9
www.mediafire.com/folder/9hcv9ndp3gt2nun
www.mediafire.com/folder/b8cxpc934ndx04h
www.mediafire.com/folder/jtsqij1llbvobm3
www.mediafire.com/folder/52cwcb7x7lbc51f
www.mediafire.com/folder/zvqi68b9ln9dakj
www.mediafire.com/folder/ocn3fesfc5pzmfw
www.mediafire.com/folder/4ozfw4uum5zfpfw
www.mediafire.com/folder/8nbmwffoz2bcpl5
www.mediafire.com/folder/us2as1sjdr42edi
www.mediafire.com/folder/l1kidb9uje8127n
www.mediafire.com/folder/na4ohlh05o04e4l
www.mediafire.com/folder/esgtveghzeu6my4
www.mediafire.com/folder/bgx14fa331kjplg
www.mediafire.com/folder/ktjloymb5kj2b1d
www.mediafire.com/folder/t7meqz2t23447rm
www.mediafire.com/folder/7bh9zsqbo5n7hd8
www.mediafire.com/folder/38zzfdvv2ok8eo1
www.mediafire.com/folder/w6gn8zh9jknocx3
www.mediafire.com/folder/b5bzl55nagfojb2
www.mediafire.com/folder/f08m6kedkf051cf
www.mediafire.com/folder/6pb3z5fzqjgzif9
www.mediafire.com/folder/h4ipr4sv1h3ot2f
www.mediafire.com/folder/72sz47da7zu48t0
www.mediafire.com/folder/u449ibhns3un8di
www.mediafire.com/folder/99xsx8go6odra11
www.mediafire.com/folder/1a6qi847a69qbeh
www.mediafire.com/folder/on73y8broakh76z
www.mediafire.com/folder/9131ktazygjocdw
www.mediafire.com/folder/mutgzrm82m33zmf
www.mediafire.com/folder/d9d42d6mbaff5t2
www.mediafire.com/folder/8a05e1uvs1fpf7j
www.mediafire.com/folder/l8w3ocj99a2048d
www.mediafire.com/folder/4we3n8bup9rworf
www.mediafire.com/folder/cft45h6elwlmcny
www.mediafire.com/folder/eztcvzrtrun4j3z/shared


