
Päivitetty 17.04.2017

Ydinvoima = Plutonium Säteilytys
Tämäkin sivusto on tehty kopioitavaksi. Talleta. Lähetä eteenpäin...

Mikäli oikeasti haluat sisäistää seuraavassa esiintuotavat hämmästyttävät taustat – ja näiden
tuhotekniikoiden takana piileskelevät pelkurien laumat, niitä ohjailevan vallanhimoisen klaanin –
lue huolella ensin muut blogisivuni…

Kopioi tämä talteen niinkauan kun se on mahdollista. Lähetä.

Viimeisin versio ilmaiseksi Täältä:
www.slideshare.net/syottovasikka/ydin-voiman-murhaava-totuus
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Maltahan vielä Hetkinen ... tämän päivän tapahtumilla on juurensa Historissa.

.



Oheisen kuvan symbolit kertovat jotakin. Eräs tunnettu symboli siinä on peräti kolme kertaa.
(väritys itse jälkikäteen lisätty). Toinen vapaasti jaossa oleva tieto on se, että Englannin
kuningattaren maa-omaisuudet ovat käsittämättömän laajat, oikeasti, ‘pallon omistusoikeudet ovat
hänellä’. Niillä harjoitettu uraanin kaivaminen & jalostusoikeudet kuuluvat hänelle. Ja siellä missä
ne eivät virallisesti kuulu hänelle, ne otetaan väkisin ja lahjomalla empiriumin käsittämättömistä
kultahammas holveista. Ei ole missään valtakunnassa ainuttakaan poliitikkoa joka ei tämän
symbolin alle nöyrry. Ainakaan elossa…

Palataanpa symboleihin: kenelle alle uraanibisnes siis kuuluu? Ei, väärin meni. Ne eivät kuulu
eikun ‘juutalaisille’ – ellei siksi lasketa juutalaissyntyistä  ‘historioitsija’ Josephusta. Katso
Josephus Täältä.

Tähän peliin sopii täydellisesti se, että Ydinvoima On Energianegatiivista – sen tuottamiseen
tarvitaan 10 kertaa enemmän öljyä kuin siitä saadaan ulos … kaivostoimintaan jalostukseen
jnejne… Yksi ydinenergialla tuotettu 1kWh syö 10kWh dieselöjyä !

No niin. Sitten asiaan…

.

.

.

.

1  CERN Neutronitykki-projekti
(Perustuu N e u t r i n i c a Oy:n raporttiin 08)

.

.

.

Haluatko sinäkin neutrino-suihkuun? Muuta Pyhäjärvelle…
Allaolevat CERN-projektien tiedot perustuvat netissä yleisölle tarjolla olleeseen alan
tiedemiehen 5/2008 projektikansioon jonne linkin löydät allaolevasta kuvasta. Allaolevan
esittelyn jälkeen se onkin jo sitten “kadonnut”… (Sen jälkeistä tietoa en ole vielä tähän kaivanut.)
Tämä sivu sisältää lainauksia siitä – kommentein; kuvat muokattu korostamaan kommentteja. Asiaa
kuvissa ei ole muutettu; tutki itse lähdetietosta. Asia näyttää mukavalta tähtientutkimis -
projektilta. Mitä asiasta paljastuukaan? Jotta näkisit taustat, lue ensin muut blogisivuni, kts sivun
alareunan linkistö.

Kaunista lorua NATOn sotatekniikasta:



“Maan alla tehdään kokeellista tutkimusta suojassa maan pinnalla vallitsevalta taustasäteilyltä ja
muilta häiriöiltä. Alkeishiukkas- ja ydinfysiikan sekä tähtitieteen alaan kuuluvat tutkimukset
tuovat tietoa aineen rakenteesta, tähtien ja maailmankaikkeuden koostumuksesta sekä
avaruuden ilmiöistä

Tässä raportissa esitellään suunnitelma taikka tiekartta maanalaisen fysiikan kokeelliselle
tutkimustoiminnalle Suomessa. Maanalainen fysiikka on tieteellistä perustutkimusta, joka on
yliopiston perustehtävä.” (N e u t r i n i c a n Raportin Alkusanat – oops: n EU-trinica?)

.

Geoscientist Leuren Moret interview — www. youtube.com/watch?v=ARLfnfvtDAs : “Koko
ruoantuotantoketju on täysin saastunut USA:ssa (samoin Euroopassa),

kaanin logo: kuusi kuusi kuusi

erityisesn saastuneita on kaikki maitotuotteet voi jne. Niistä tulee käyttää vain eteläisen
pallonpuoliskon valmisteita.”  1h:15

14.06.2011 Leuren Moret: Mega-tsunami, täydellinen sulaminen, säteily ja sairaudet, Otteita
videolta:
9:00 Vuonna 1958 Alaskassa aloitettiin ensimmäiset kokeen tsunamien käyttämiseksi tyynenmeren



alueen tulivuoriketjuissa
24:00 0bama0n virkaanastujaisissa vanha kunnen j€§ukettu Bill C lint0n laittoi käden kamuoban
olkapäälle: “Tässä tedän teloittajanne…”
“Tokiossa tänään keskimäärin henkilö hengittää kymmenen radiaokatiivista syöpäpartikkelia
päivässä, Fukushimassa 2x. USAn länsirannikolla luku on 5kpl/verk. … Suomessa siten luku on
jotain tuolta väliltä, 2-20 riippuen ilmavirtauksien, sähkö ja magneettikenttien ja sateiden
yhteisvaikutuksesta. Edelleenkin päästöt ovat vain pahenemassa: tähän mennessä fukushiman
annokset ovat kuolettavia. Jos jokaiselle ihmiselle annettaisiin yksi tälläinen annos, niitä riittäisi
170 triljoonaa kappaletta – jokaiselle maan asukkaalle. Koko tyynimeri tulee olemaan säteilyn
saastuttama, sitten atlantti ja kaikki meret. Itämerihän onkin jo 20x säteilysaastuneempi kuin
mikään muu meri, 125Bq/m3…
www. youtube .com/watch?v=6L3BHnI1A_Y (tunnin mittainen haastattelu)

Lainaus Projektikansiosta:

“Pyhäsalmelle(kin) voidaan suunnata neutriinosuihku (CERNin) kiihdytinkeskuksesta suoraan
kiven läpi. Kuvassa on neutriinosuihkun suunnat useista vaihtoehtoisista paikoista Pyhäsalmelle.
Cernistä matkaa neutriinoille tulee 2288 kilometriä, ja neutriinot saapuvat perille alaviistosta 10
asteen kulmassa.” Lainaus Loppu, kts linkki. Hetkinen. Minnekäs muualle nuo kaikki ‘CERN
suihkut’ ovatkaan suunnattavissa? Kataisen porstuan allekin joka luu rankoon? Japanin jälkeen
ainakin pelko siitä pitää veljekset linjassa…

.

Tarkkaamon pomon Pomo

(uskaltaa esiintyä vain burqha päässään)

Below: Trinica Oy report 2008 explains the possible Hadron Collider detector locations in Finland.
Friendlya as it can get: "no nuke plant (natural?) background radiation spoiling the measurements"



Muistathan että sivuilmaisin ei voi olla säteen kohdalla ettei se kärventyisi, siis hiukkasen
ellipsis-kauempana, nääs esim. Tampereella olisi mittarille sopiva säteilyannos, juu nou
mittari on kallis eikä sitä sovi säteilyttämällä tappaa eikun pilata. Hassua miten olki luodon
600m syvä onkalo sattuukin biimireitille.

SaasteJussi selittää raportissaan: “CERNiin suunniteltu laite tuottaa Pyhäjärveen neutrinosäteen
joka on jopa 6TeV …

… eli yli sata kertaa J-PARCin 50GeV -tuhoteho.

.



“Suomen vakaa yhteiskuntarakenne ja toimiva poliittinen hallintojärjestelmä mahdollistavat
pitkäjänteisen suunnittelun ja yleinen kansalaisturvallisuus lisää mahdollisuutta erittäin suurten
kokeiden sijoittamiseksi maahamme.” raportti toteaa s.60. Tämän lauseen tulkitsen niin että
koulutettu väestö on opetettu jumaloimaan kritiikittä tieteen ylipappeja, politiikka on tiukasti
stalinsitinen eli keskusjohdettu eikä 100%mediasensuurin ja kameravalvonnan alle alistettu kansa
tule kapinoimaan – vaikka täyssalaiset kokee tuottaisivat minkälaista tuhoa tahansa.

.

.

Väliaikatieto 18.05.2011 “Fingrid selvittää kantaverkkoa uusien ydinvoimaloiden varalta:
Julkaistu: 18.05.2011 16:02; Kantaverkkoyhtiö Fingrid ryhtyy selvittämään kesällä tulevien
ydinvoimaloiden kantaverkkoon liittämisen ympäristövaikutuksia. Suomen kantaverkkoa eli
voimajohtoreittejä joudutaan vahvistamaan, kun kaksi meneillään olevaa ydinvoimalahanketta
saadaan valmiiksi ja voimalat liitetään verkkoon. Ydinvoimaloita ovat rakentamassa TVO
Olkiluotoon sekä Fennovoima joko Simoon tai Pyhäjoelle”. …

GEOTERMIA tarjoaa lähes ilmaisen, saasteettoman energian!
Katso blogisivuni ÖLJY EI LOPUKAAN
…ai niin. Unohdin. Mafiamme valta romahtaa jos ydinvoidepaljujen saastat kaatuu.

.

.

.

Kerrataanpas: 6.000.000.000.000 eVoltin Neutronisäde. Voi tuntua pieneltä... kuitenkin syövät
ydinvoimalain tehot.

Sveitsistä. Maan halki. ‘Pyhäjärveen.’

Haloo.

Säteilikö ?

——————— † ——————–

(Pyhäjärvi)

.

.



Missäs näitä suihkuttimia sitten olikaan? Jaa että vain pohjoisella pallonpuoliskolla. Niiden säteiden
tarkkaa suuntausta varten onkin mittausverkosto tiheä , etelä ja pohjoisnapamannerta myöten. Jussi
salaa projektimuistiossaan niistä 90%, katso jussin selite:

Tässä näkyy jo Suomen STUKsäteilytyksen, Maltan Ritari (?) ‘Toivo Ylermi Valopään’ $$-
onni: Pyhäjärvi saatiin viimein maailmansäteilysaastutuskartalle!

.

Raportin kuvasaldoa. Hesarin herkkusieni, Suo-malis-blondikin huokasi onnesta Säteillen:
“vihdoinkin minut huomattiin!”

P.S. Yllättäin havaitaan että yksi näistä ‘biimeistä’ – tämä vuoden 2008 muistion J-PARC säde –
tuleekin kuuluisaksi 11.03.2011 14:46

.

Näyte CERNin projektikartasta vuonna 2008



doo-sentti J uha P eltoniemi, N eutrinica Oyn tj, iloitsee tulevasta neutron isotooppisaaste
Pyhäjärvi-Sveitsi reiästään. Tutkipa €€.€€€.€€€.€€ -projektikarttansa oikeata ylänurkkaa ja sen
kiihdyttimen loppurataa. Sieltä ammuttu 6.000.000.000.000 eVoltin neutronisäde ruhjoo tieteen
nimissä peruskallion; yli puolet tätä syöttävän ydinvoimalaitoksen energiasta ‘katoaa’ matkalla
muuntuen (oscillating) mm. hiilen ja rikin isotoopeiksi : 2.262. 770metrin ‘ydinsaastereikä’ …
sitten säde puhkaisee Suom€xicon höplästä vedettyjen maat … (niin pohjavedethän edus kuntamme
jo kavalsikin monikansallisille yhtiöille.)

.

.

Seuraavassa taas suora lainaus projetimuistion sivulta. Eimutta jotain outoa jutusta kuultaa
läpi … pillerit … äkkiä lisää, STUK.



Projekti tavoitteissaan: MUGged EMMA naputtaa vasaraa kunnes LENA halkaisee koko
maa pallon. “Oopss! äkk!ä, käännä sivua ennenkuin kukaan huomaa…

.

.

No minäpä käänsin sivua. Nyt varmaan selviää jo tämän Tähtitaivaan Mittausprojektin
yksityiskohtiakin…

Mutta VOI! tiede eikun pimenee… alla taas suora lainaus IAEA:n sivulta.



Tässä se nyt on. IAEA oma kuva ja teksti: “ydinvoimalat aiheuttavat PALJON
neutrinosäteilyä…” (Kuvaan lisätty punaisella CERNin tuleva 5000000000000 eV
neutronisäde)

Kato kato huomasitkos: katollisessa Italiassa ja Puolassa, Portugalissa säteilytyksestä ikäänkuin
uupuu jotain… ? Mutta tästäpä nousi kysymys: Mitä tapahtuu siinä pisteessä jossa
6.000.000.000.000 eVoltin säde nousee ylös puhkaisten suomilaisen maanpinnan? Käristyykö
fukusimapaisti uunissa vai pöydällä – vaiko koko perhe mukana?

“Suomi on riittävän kaukana hiukkaskiihdytinkeskuksista. Esimerkiksi etäisyys Cernistä
Pyhäsalmelle on 2288 km, ja Tokaimurasta (Japanista) 7090 km. Nämä ovat tutkimuksen kannalta
hyvin edullisia etäisyyksiä.”



Projektikansiosta: Tälläiseksi on tähtitaivaan mittaus -eikunsiisniinjaahmmm .... 6TeV-TYKKIÄ jo
CERNissä kaavailtu

Listaa kaikenlaisista ja kaikenkokoisista partikkelikiihdyttimistä; EU 40kpl, US 30kpl jne : w w w-
elsa.physik.uni-bonn.de/accelerator_list.html ja www.
sciner.com/Neutron/neutron_facilities_worldwide.htm jne …

.

.

Poimintoja Projektikansiosta:
“ILIAS-verkoston puitteissa on suunniteltu yhteistä, eurooppalaista maanalaisen fysiikan strategiaa.
Siinä kartoitetaan ja päivitetään jatkuvasti uusien koe-ehdotusten tarpeet ja toiveet sekä etsitään
niille yhdessä optimaalisin sijoituspaikka. Työ tehdään yhteistyössä eurooppalaisten
rahoittajatahojen kanssa.” … Turvallisuus tuntuu olevan keskeinen aihe. Miksikö – mittariko
jotenkin kaivokselle ja ympäristölle vaarallinen? No eipä tietenkään, vaan kaiken rapauttava
5TeV myon säde… “Laboratorioiden rakentamisen ja toiminnan kaivokselle mahdollisesti
aiheuttamista vaaroista ja riskeistä on valmistettu vuonna 2003 laaja turvallisuusanalyysi.” Kaikki
saasteet ja sotatekniikka tietenkin kääritään kosmiseen kouluviittaan, Saul Alinsky -jatkuvan



koulutuksen kautta -menetelmällä: “Kosmisten säteiden kouluprojekti … Kouluissa käytettävät
mittalaitteet ovat pääosin samankaltaisia EMMA-, MUG- ja MUDkokeissa käytettävien ilmaisinten
kanssa. Kouluprojekti sopiikin hyvin yhteen CUPP-hankkeen tieteellisen ohjelman kanssa.
Kouluprojekti on erillinen hanke, jota varten on saatu oma rahoitus.”

No niis pojat. Mitatkaas - mutta älkää erehtykö kyselemään ...

.

.

.

Turvallisuus? Ensimmäiseksi tulee varmistaa pakoreitit sillä TÄHTITAIVAAN mittailu on
niin turvallista.



Turvallisuus ennen kaikkea: makaronimiehet pakenevat vasemmalle, fransmannit hot elliin
oikealle...

Tälläiset pako-hotelliturvakäytävät (TUNNEL DE SECURITE -tekstein!) saamme toki
Pyhäjärvelle, … sillä eihän sitä koskaan tiedä mihin ihana neutriino ‘biimi’ osuu jos sveitsiläiset

fukusimapäät hosuu… (psst. varmuuden vuoksi “viedään ne vieläkin kauemmaksi…”)



Kehitys kehittyy ja säteilevät miljardiunelmat kiteytyvät: Eräässä vaihtoehdossa “toteutetaan
laboratorio Pyhäsalmen kaivoksen yhteyteen yhtäaikaisesti kaivostoiminnan kanssa. Tällöin on
huolehdittava tarkasti siitä, että tutkimustoiminta ei häiritse kaivoksen tuotantoa. (haloo. mitä
tälläinen toiminta olisi?)
“...tilat tulee tehdä riittävän etäälle kaivoksesta ja yhteys järjestää sellaisesta paikasta, joka
minimoi häiriöt tuotannolle. (!?) Riippumattomuutta varten tarvitaan oma ilmanvaihtokuilu (onko
sekin 6metrin säteilynpoistoputki?), oma sähkönsyöttö ja omat nesteputket (miksi). Ilmeisesti
tarvitaan myös oma erillinen hissikuilu maan pinnalta laboratorioon päivittäistä käyttöä varten –
niin henkilö- kuin tavarakuljetuksiin …” (mikäs on veromiljardeilla mässäillessä, tehdään vaikka
joka tutkimusirehtöörille ikioma 1,5km hissi – vai onko tässäkin kyseessä Neutrinos du CERN
Tunnel De Securite´!?)



Raportin piti olla tarkka, tässä s.65 erittäin havainnollinen annos: Suomen maaperäkartta... joko
STUKkelotkin huomaavat?

.

“…mutta toki siellä (0nkal0ssa)
tehdään muuta hyvin spesifiä maanalaista

tutkimusta…”



.

Projektimuistio on pikkutarkka: CERN tähtitieteen tiekarttaa Fukushimasta kotiin.
Tärkeimpänä fransmanni pitää hotellia ja sitten pakoreittiä vierasmajasta kotoRanskaan, miel. niin
ettei suopolliissit tavoita. Kerhotilat on tietty hyvä olla... (hoi suopilon folihattupilleri- anekauppiaat:
tähän kuvaan en myöskään lisänny mitään)

EM. kuvat on toki ‘hiukan’ korostettuna – ylläolevasta linkistä ja sen pdf-projektikansiosta 5/2008.
Asiat säilytetty ennallaan …



.

Kehitys Kehittyy; kokeet ovat alkaneet ? ...Näinkö myös Kuusamon mystiset lasien räjähtelyt
kuuluvat peliin?

IS 25.09.2015 hehkuttaa verkkosivujen keskustelua: jos paavimediamme keskustelupalstaan
laitat linkin tälle sivulle, juttusi katoaa 30 sek kuluessa - MOT. Jos toistat, sinut bannataan
ellei sitä jo tehty kun kävit täällä kurkkimassa.



KATSO AIHEESTA KOOTTU UUSI
YOUTUBE -VIDEO:

.

.http://www.youtube.com/watch?v=4rc37dRCI4w

No jos tuon katsoit niin katso loputkin sata – sensuroitua suomennettua –
videota www.youtube.com/user/pakkaspyry



Mitäs nämä rappariveljekset Amerikassa suunnittelevat?
Outoja valoilmiöitä tulossa Kanadaan? …Pyhäjärvi here we come:
UC Davis-yliopiston fysiikan professori Robert Svobod suunnittelee mailman suurinta
neutrinotunnistinta joka rakennetaan Homestake’n (S.D.) -kultakaivokseen. Detektorissa on
330.000 tonnia ultrapuhdasta vettä 1,5km syvyydessä. Siihen kuuluu ainakin 2kpl
lämmönvaihdin/jäähdytinlaitteistoa estämään veden kiehuminen. Sen lisäksi siinä on useita
perättäisiä erilaisia suodinlaitteita syntyvien radioaktiivisten isotooppisaasteiden puhdistamiseksi,
mm. käänteisosmoosipuhdistin jne. Niiden radioaktiiviset jätteet kerätään eri jätesäiliöön.
Myöhemmin ne nostetaan maanpäällisiin säiliöihin joista rane laskee ne yöllä järviin…
Ilmastoinnista vastaavat valtavat ilmakanava/jäähdytys/puhallinjärjestelmät johtuen ilman rajusta
ionisoitumisesta neutrinosäteilyssä (vrt. Ydinvoimalaitosten pakolliset 130m pitkät 6m halkaisijan
ilmanvaihtohormistot).

...veljeksillä huoleen ei ole syytä: Henkilökunnan turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä
huomiota; useat eri varauloskäytävät, paloturvatutu turvahuoneet erilliset ilmanvaihtotunnelit jne
varmistavat henkilökunnan turvallisuuden. Lisäksi tuhobiimi ohjataan tunnistimen vierestä;
neutronibiimistä hajautuvat suihkut osuvat siten sopivalla teholla antureihin eivätkä vahingoita



kalliita laitteita. Biimi jatkaa testilaitteiden ohi kauas Kanadan puolelle jossa se nousee turvallisesti
maan pinnan läpi porojen ja kansalaisten ihmeteltäväksi…   eikun veljeksiä informoidaan tietenkin
poistumaan alueelta kokeen aikana; haittailmiöiden julkisuus on hoidettu etukäteen erityisellä
ilmasto-lämpenee CO2-verokauhukampanjalla joka kattaa 100% kaikki mediakanavat. Näin
haitoista ja mahd. surmatapauksista saadaan käännettyä nettohyöty  puhtaalle
ydinvoiteluteknologialle.

Projektiin osalli$tuvat ainakin UC Davis and Fermilab, UC Berkeley, the Argonne and
Brookhaven national laboratories, UC Irvine, the California Institute of Technology, Drexel
University, Duke University, the University of Maryland, the University of Minnesota, the
University of Pennsylvania, Rensselaer Polytechnic Institute, the University of South Carolina, and
the University of Wisconsin. Jos projekti onnistuu odotusten mukaan, ensimmäiset biimisädekokeet
tähän testilaitteeseen ammutaan vuonna 2017. Testilaitteisiin kohdistettava neutrinobiimi ohjataan
aina tarvittaessa myös Fermilab’ista (Batavia, Ill.,) kulkien siten tässä testissä 800 mailia (n.1260km)
maan lävitse testilaitteeseen. 09/2009.

Kun kalmantohtorien tuhobiimiä mittaavan laitteiston puhdistusjärjestlemä on noin järeä –
vaikka biimi ei edes osu siihen – miten radioaktiivisesti tahallaan saastutettu puhdistamaton
pohjavesi käyttäytyy välillä Fermilab-Homestake? Pian paawin höplästä vetämä suomalislauma
tietää pian senkin … mutta vain hautajaiskulkueiden määrää seuraamalla. Paawin onneksi
säädettävien biimien tuhot eivät rajoitu näihin testeihin. (Suom Huom. : Täytyy myöntää että lisäsin
ylläolevaan Hitler-Svobod-testiraporttiin ‘pari veljellisyyttä korostavaa sanaa; faktat tarkasti
raporttien mukaisia’).

Kun sitten piirroksen salata avataan, joudumme yllättäin kuolevien delfiinien saastuneiden
peruskallioiden sekaan.

Alla edellinen kuva täydennettynä salaisen ydinsaasteiden pumppauksin. Niiden pohjavesi
saasteiden joiden takia Italian Gran Sasson väestö nousi (shh) kymmenen vuotta sitten kapinaan
Italiassa.

Korjattu versio:



1. Radiation - ei 'RN' ... RN-LESS tarkoittaa että RN -säteilylitkut täytyy pumpata salaa pois...
2. Vacuum & De-gassing eli alipaine tarkoittaa myös ulostuloa, output. Dirty effluents hidden...
3. Radio-aktiiviset saasteet tarvitsevat 'tampere-luokan'  massiiviset puhaltimet ja piiput.
Ystäväni, me kaikki kuulumme tähän ihanaan globaalin paavin väestövähennyskokeeseen: hengitä
syvään...
4. Säteilevän saasteveden puhdistus tuottaa: a. jätteen ja b. puhtaan veden.
Kaksi tuotetta joista toinen tulee hävittää - tietenkin salaa... Tampereella kävi miljoonakämmi kun
siitä saastunutta maa ainesta (?) ei saatukaan läjittää rannoille säteilenmään - joku rantatontin
omistava isokenkärappari lienee saanut operaatiosta vihiä?

No minnekä nuo saasteet sitten joutuvat? Yön pimeydessä litkut pumpataan jokiin
ja järviin ja säteilevät höyryt nääs ängetään piippuun... Tästä tulee pappiensa puheisiin
luonnossa luonnon taustasäteilyä - joka onkin noiden 'ihanan fysiikan tieteiliöiden
avulla' 50 vuodessa räjähtänyt tuhatkertaiseksi.

PS. Lue päivitykset myös 'Man-Made Nuclear Holocaust' -dokumentista



Homestake systeemikuvaus 900m tasolla. Häveliäästi systeemin kuvauksesta jätetty
ilmastointikanavat, piipustot ja säteilyjätteen ympäristöönlorotus poispoikkeen.

Jotenkin veronmaksaja saattaisi hyväksyä sotilaallisen puolustuskyvyn takia tämmöiset
yleisöltä salatut saastutus-operaatiot. Mutta kuten selvästi havaitsee, mitään valtakunnanrajoja tai
näkyviä poliittisia esteitä näille salatuille operaatioille ei löydy. Näissä haisee taas paawillinen
Adolph kamraattien hullu, käsistä karannut kontrolloimaton tiedemieslauma. Toteuttamassa
CNN_TedTurnerin Malthusialais unelmaa. Jos luet blogini kaikki sivut alat tajuta mitä tarkoitan…



TAMPERE TUNNELS:
...serve as a good camouflage in Grand Sasso poltergeist -operations

Asioista mitään tietämättä, lisään muutaman 'tuuliturbon' kuvan. Kuvissa rekoilla kuljetetaan
ydinvoimaloista tuttujen yli satametristen tuuletuspiippujen osia. Ydimurhasaloja rahvaan nenän
alla, paawimedian kuoron ilakoidessa valheillaan. Mitään järkevää selitystä ei näille torneille ole,
muutakuin ydinmyrkkyjen tuuletussalaisuudet ja/tai CERN & ESS euroopan pirstalointibiimien
aiheuttamien radioaktiivisten päästöjen levittäminen kansamme päälle. Iltasatusanomain tuubasta
pudotellun Tampereen 'jalankulkutunnelin ilmanvaihto' -witsi on korni.

The official bla bla calls these 'nukeplant monsters' Tampere tunnel airventilation pipes. The
expensive shipment stopped mid trip for a pro pagan dada photo ops ... this pre-printed brainwash
message price with photographers, statisticians has been in the thousand$.



Alla paljastuu lukijankuvasta valhe, kuva ennen filmaustasi varten lisättyjen teatteritekstien
lisäystä - ylläoleva filmaus tilattu mainospeitteineen: 'valtion virallinen rantatunnelitotuus'.

Vertaa s.6  Neutrinica Oy:n Cern Large Hadron Collider dokumentin piirrostekstiä
"Neutriinotehtaan sivuilmaisimen paikoiksi" ... mihin Tre sopii kuin nääswillen nenät pakoputkeen.

Ennenmuinoin kaivoksissa käytettiin kanarialintuja varoituseläiminä.

See p.6  Neutrinica Oy, Cern Large Hadron Collider. City of Tampere fits the location
description ... has got massive water resources, Lakes to poison hideously.



Nääswillen KANARIALINNUT

Ihminen on merkillisen sitkeä olento: siinä missä kanarialintu kuolee, ihmissuku sikiää. Tokihan
kaivoksissa tiedettiin että nyt on syytä laittaa ilmanvaihto isommalle - häkkilinnun kuolla
kupsahtaessa. Poikanen on tietenkin herkempi...

Delfinaarion suruaika on päättynyt
Särkänniemen delfinaario näytökset jatkuvat jälleen Veera-delfiinin synnytyksen ja poikasen
kuoleman aiheuttaman tauon jälkeen. Veera synnytti, poikanen kuoli sairaskohtaukseen reilun
viikon ikäisenä. tamperelainen.fi/artikkeli/2057-delfinaarion-suruaika-on-paattynyt 29.9.2010

STUK mittaa ja salaa kaiken.
Oliko STUK mittäilemassa em. taustalla olevain ydinsalaisuuksien päästöjä. Tietenkin.
Varoittaisiko se yleisöä. Ei tietenkään, päinvastoin tekee kaikkensa salatakseen: lue Chernobyl
Raporttivuoto -dokumentti niin tiedät millainen kanarialintu sinä olet...

Niinpä arvokkaat kanariaeiku delfiinit siirrettiin pois - ennenkuin yhtäkkiä kuolisivat.
Tilalle valittiin hauskat ja sitkeämmät otukset:

Delfinaarion tilalle lapsille suunnattu sisäaktiviteettipuisto
SuperPark-konsernin uusi noin 3500 m² sisäaktiviteettipuisto korvaa Särkänniemestä lopetettavan
delfinaarion. Liikunnalliseen puistoon tavoitellaan 150 000 kävijää/v, avataan ensi kesänä. Puisto
täyttää delfinaariolta vapautuvat tilat. Leikkimieliseen liikkumiseen sopiva seikkailualue on
suunnattu lapsille. ... funtampere.fi/uutiset/delfinarion-tilalle-sisaaktiviteettipuisto 28.10.2015

Marja Tuomisaari

Obummerin viherpipolan -CHANGE (muutos)

"Tässä mahdollisuutemme parempaan elämään" -adressi. "Paistinpannulta pois ja tuleen".
Tarkoittanee tulevaa Tre lastenpaistinpannua? (Obummer: lue 'Obama Kuka Olet' -dokumentti)



Säteilevänkirkas VTT-NeutroniWesi.

"Nokian Vesijohtoverkoston on aina juomakelpoista" ... "VTT tutkimus todistaa että Nokian
neutroni oops eikun Vesi on aina juomakelpoista"

Luottaisitko enää tuollaisiin lausuntoihin taannoisten [salattujen] Nokian rahvaan massa-
myrkytystapausten jälkeen. Kun tiedetään että em. Vesilaitoksella löytyy [yhä?] tarkoituksella
suunniteltu ja hitzattu putkiyhde viemäriverkkoon. Normaalia? Syyllistä murhiin ja vakavasti
sairastuneille ei kuulema löydy ... eipä tietenkään jos nuo satanistit istuvat CERNissä.

AAMULEHTI: "Tampereen kaupunkia voi uhata miljoonien eurojen korvausvastuu.
PIRKANMAA | 15.12.2015 | 18:03 | PÄIVITETTY 23:5759 "
KUPARIPUTKET SYÖPYNEET ennenaikaisesti - vesivuotoja kerrostaloissa, oikeutta käyty
vuosikausia Tre Vesilaitosta vastaan - nääs willessä on murhaavan syövyttävä vesi... VTT toteaa
veden syövyttävän putkistot pilalle ennenaikaisesti. Mystisiin seli selityksiin (mainittuja syitä ei
muualla esiinny) en tässä mene, tutki itse ja arvioi 'Lieko Prahassa sahkowalowa ollenkansa'.

Mitäpä jos tätä aluetta yhdistääkin sama 'TUULETUS-yhdeputki' myös Delfinaarion altaan
äkillisiin sairaskohtauskuolemiin? 'Yhdeputkella' tarkoitan jotain yhteistä CERN-tekijää mikä
pohjavedet tekee säteilevän waaralliseksi. Luuletko tosiaan että VTT rapparilaitos sinulle kertoisi
miksi massiiviset ydinalallta tutut tuuletusputket tuotiin nääswilleen... Hmm. Gran Sasso, Italia:
"asukkaat nousivat kapinaan CERNin maanalaisen LNGS koelaitoksen saastutettua pohjavedet."

Ympäristön vedet saastuneet radioaktiivisiksi Gran Sasson Laboratoriosta; mahdollinen
neutronivärähtely taustalla. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, December
2009, Volume 282, Issue 3, pp 809-813, First online: 08 July 2009 Environmental radioactivity in
the ground water at the Gran Sasso National Laboratory (Italy): a possible contribution to the
variation of the neutron flux background. Wolfango Plastino , Stefano Nisi, Gaetano De Luca,
Marco Balata, Matthias Laubenstein, Francesco Bella ... täällä saastutus alkoi 'samaan aikaan'.



2017 - Tre: HOMMA HAISEE
kuin Gran Sasso

Experimental: maanhalkaisu hajutestit alkoivat viimein tuottaa tulosta...
yllä taas kuvalainaus Neutrinica Oy: projektikansiosta.



GRAN SASSO:n asukkaat
nousivat kapinaan
koejärjestelmän pilattua
pohjavedet jo 2000-luvun
alussa:



rikin hajua:
"Outo haju piinaa Tamperetta – lasten haalarit lemuavat ulosteelle. Ulosteen löyhkän
kerrottiin tarttuneen puistossa leikkineiden lasten haalareihin, Aamulehti raportoi.
Julkaistu: 6.3. 23:01 is fi/kotimaa/art-2000005116688.html (psst. salainen vuosiluku 2017)

"...Tahmelan Lorisevanpuistossa ja sen ympärillä leijui maanantaina kamala haju, joka muistutti
sian lietettä. Ulosteen löyhkä tarttui puistossa leikkineiden lasten haalareihin.... ympäristöpäällikkö
Vesa Vanninen vieraili rantapuistossa ja urheilupuistossa Aamulehden yhteydenoton jälkeen, muttei
huomannut mitään erikoista. Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Pirkko Kortelainen kertoi
MTV:lle jo helmikuun puolella, että yksi mahdollinen syy on maa-aineksen mätäneminen. Se
nostattaa ilmaan rikin hajua. Ilmiö voi hänen mukaansa liittyä talveen, joka pitää sisällään
toistuvaa sulamista ja jäätymistä. – Sulamisaikaan maa täyttyy vedellä ja hapeton hajoaminen
aiheuttaa rikin kanssa voimakasta hajua. Sitä voi kuvata oksennuksen tai mädänneen kanamunan
hajuksi, Kortelainen sanoo myös Aamulehdelle. Vastaavanlaista hajua on MTV:n mukaan havaittu
muuallakin Suomessa. Aamulehden mukaan ilmiö voi jatkua kesään asti. ... "



ILTALEHTI: Ympäri Suomen havaittu kuvottavaa, ulostetta muistuttavaa hajua
Perjantai 24.2.2017 klo 11.20     Epämiellyttävä haju kummunnee maa-aineksen hapettomasta
hajoamisesta, sanoo tutkija. iltalehti fi/uutiset/201702242200076202_uu.shtml

Eihän toki koske Suomea: mpäristökeskuksen Kortelainen heittää rahvaalle lisää haisevaa tuubaa :
"kaupungissa on kuulema mätäneviä metsiä ja ja ja..." Lue Lisää YLEn Iltasduista.



Gran Sasson pohjavedet pilattiin CERNin tuhobiimeillä. Maan lävitse ammutut säteet tuottavat
pohjavedet pilaavaa säteilevää rikkiä - ilmastonmuutoskaasuja jotka nousevat maankuoren lävitse...

Tieteen Trinity-saavutukset, Tre pohjavedet 2017



Pyhän istuimen Kolminaisuuden Trinica OY:n raportti 2008 ei vielä tiennyt minne uusi koelabra
väsätään. Nyt hajunsa alkaa paljastaa salaiseksi julistetut tekosensa. Hauska rikinväritys
kertoo jo kai ken... :



POLTERGEIST: Satanisteille ei vähempi riitäkään, jokainen saastutusprojektinsa on abaddonille
pahitettu nimeä myöten, lopputuloksen silkkaa pskaa, kuolemaa ja järjenvastaista tuhoa - vatikaanin
vaalimaa 'tiedettä'.



Pyhäjärvelle kummitukset vaiko Tre koskeen pskahousut? Kas siinä salai olioille pimeää
puuhaa...



Vaan nythän vaaraa ei ole, eihän.

Kaikki salatut maanalaiset säteilyt tuuletetaan 'jalakulkutunnneli' putkeasi 'kuusamoon'.
Ylläoleva tre-teksti on silkkaa foliohatun spekulaatiota - eikövaikka. Lähdetietoineen...

Rakas tre-lainen naapurini, varo kuitenkin uutes ihanas jalakulkutunnelissa: kuvattu putki
aiheuttaa niin kovan vedon että se voi imaista sinut ja heittää Tammerkoskeen. Sinnehän kaikki
paikalliset totuudenetsijät päätyvät. Alla tre-tilannekuva satanistien rahvaan loihtimista
koulutuspuuhista säihkyvine ilmiöineen...

Tilannekuvaa alan miehiltä, satanisti-mormonien piäkaapunnista etc. Pöllö, ikivanha egyptin
kulttiuskontojen tunnus.



Tämä on todennäköisesti säätykin jalkaosan kuljetusta 1999 mutta 'sopii tuuletuspiipuksi minne
vaan' - paitsi jalankulkutunnelin tuuletukseen...

Lue 'Sky Sky Sky Cry Cry Cry' -dokumentti.

(Kuvassa 'päällä' näkyy auton takaikkunan lämpöelementti, kuvaa editoitu)



2016: Tammerkoski, Äänekoski, sikakokoski...



Suomexicon massiivisimmat paloturvalaitteet (!?), kansalaisille tarpeettomassa
kalliotunnelissa: valmistaudutaan järeään maailmassa ennennäkemättömään 'tuhannen auton
tulipaloon' - vaiko siihen että mystisesti saastunut kaliliolouhe ja betoniesinät syttyvät itsekseen...

KOTIMAA 17.6. 2016 16.28: "Tätä et ole ennen nähnyt:

JARI TOIVONEN; Tampereen Rantatunnelissa otettiin käyttöön Suomessa
ainutlaatuinen laite. Viimeistelyvaiheessa olevan Rantatunnelin sprinklereitä testattiin
perjantaina. Tampereen Rantatunneliin on toteutettu Suomen ensimmäinen
tieliikennetunnelin sprinkler- eli sammutusjärjestelmä. Perjantaina tunnelissa testattiin
saadaanko järjestelmästä ulos suunniteltu vesimäärä ja kattaako vesisuihku tunnelin
poikkileikkauksen. Tilaajan eli Liikenneviraston projektipäällikön Mauri Mäkiahon
mukaan järjestelmä toimi odotetusti.

Kallion sisään on louhittu 1 000 kuution vesisäiliö, josta veden pitäisi riittää
sammutus-järjestelmään kahdeksi tunniksi. Järjestelmä on jaettu lohkoihin, joita
voidaan poistaa tai ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Sammutusjärjestelmä on mitoitettu
niin, että vettä tulee 10 litraa minuutissa yhdelle neliömetrille. DI Tapani Toivasen
mukaan vettä suihkuaa tarvittaessa yhteensä 1 960:stä suuttimesta. Vesiputkea on
vedetty tunneliin kaikkiaan 9 200 metriä. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti, estää
tunnelirakenteiden vaurioitumisen, viilentää tulipalon aiheuttamaa kuumuutta ja tuo
lisäaikaa pelastustoimelle.

Kommentit (9)

”Nimetön

vieläkun saisi vahauksen, niin voisi edes ajatella että tunneli on
kaupunkilaisia varten rakennettu. Mutta ehei…”

”Nimetön

Mielenkiinnolla odotan ensimmäistä kunnon autopaloa.

...

Mystisesti saastunut peruskallio
KOTIMAA 24.5.2016  17.48 Päivitetty  17.49, ERIIKA AHOPELTO: "Valtio ja
Tampere joutuvat kaivamaan kuvetta: Rantaväylän tunneli nielee vielä 15 miljoonaa
lisää.Valtion ja kaupungin välisessä sopimuksessa tunnelin kustannusarvio oli 185
miljoonaa euroa. Nyt kustannusten ennustetaan nousevan 197,7 miljoonaan."



"Mikä 'LAAJENNUS' ? Lisärahan tarve selittyy sillä, että alkuperäiseen urakkaan
on liitetty laajennusosia, Mäkiaho sanoo. Kun tavoitekustannus määriteltiin, sovittiin,
että kustannukset voivat nousta yhteisestä sopimuksesta, jos hanke laajenee.
Laajennukseksi määriteltiin silloin pilaantuneiden maiden ennakoitua suurempi
määrä ja maa-ainesten kuljetukset työmaan ulkopuolelle. Näihin kahteen uppoaa liki
kahdeksan miljoonaa euroa tavoitetta enemmän. Pilaantuneita maita on ollut melkein
joka kuokallisessa Santalahdessa, Mäkiaho sanoo. Kiviainesta on jouduttu
kuljettamaan pidemmälle kuin alun perin kuviteltiin."

MYSTISESTI yhtäkkiä SAASTUNUT PERUSKALLIOLOUHE = 'KIVIAINES'
EI SAANUT LÄJITYSLUPIA! "Ylimääräinen maa-aines piti läjittää Santalahteen ja
Ranta-Tampellaan, mutta vesilupia ei saatu ajoissa. Emme voineet olla varmoja siitä,
voidaanko kaikki läjittää Näsijärven rantaan. Ainesta piti kuljettaa myös kaupungin
toiveesta muualle, Mäkiaho sanoo.

"FAKTA: Tampere maksaa tunnelista kaksi kolmasosaa, valtio loput. Tunnelin 185
miljoonan euron kustannusarvion ylittämiseen tarvitaan eduskunnan ja Tampereen
kaupunginvaltuuston siunaus. Nyt haetaan lisävaltuutusta, jolla tunneli voi maksaa
korkeintaan 200 miljoonaa euroa. Eduskunnan on tarkoitus päättää viiden miljoonan
euron lisävaltuutuksesta ennen kesälomia. Summa sisältyy hallituksen esitykseen
valtion toisesta lisätalousarviosta, joka esitellään eduskunnalle torstaina."

Kommentit (41)

Eeli: Veronmaksaja maksaa! (ei Tre)

Nimetön: Mitä järkeä tehdä tunneli ja ratikka,tässä on melkonen
ristiriita tilanne!!

'Samaan' jesuiitalliseen marxilaiskokeiluun sopii aiheen ulkopuoilelta rahvaan pakkokoulutus
jossa itsenäiset osaavat lapset karsitaan ja vain orjalliseti tottelevat aivopestyt valikoidaan
'kaupunginhallitukseen' ja parhaat tyhjäpäät helsingin vasen/oikea edusteatteriin ...

Päin Pirkkalaa: "Koulumonisteesta nousi kohu – Tutkija: Pirkkalan
marxilaiskokeilusta paljastui vain osa Tutkija: Pirkkalan kokeilu oli Suomen
koululaitoksen kaikkien aikojen skandaali

...

"Kyseessä oli lasten ideologinen aivopesu, jonka toteuttivat yhdessä opetusministeriö,
kouluhallitus ja Tampereen yliopiston psykologian laitos. Käytännössä kaiken takana
oli sdp:n vasemmistosiipi, sanoo Leskinen kirjassaan...."

iltasanomat fi/kotimaa/art-2000001172552.html



NÄÄSWILLEN onnestasäteilevät SIMSALABIM -DELFIINIT

Säteilytyksesi kaikki operaatiovaiheet tehdään tietenkin Chrenobyl-luokan salausmenetelmin.

Yle: Autoilijat pysähtelevät oudosti Tampereen rantatunnelissa

"Tampereen uusi Rantatunneli on saanut monet autoilijat käyttäytymään erikoisesti.
Yleisradion uutisen mukaan tunnelissa ei ole tapahtunut yhtään kolaria, mutta
kymmeniä autoja on pysähtynyt syystä tai toisesta kesken ajon tunneliin, vaikka
pysähtyminen on siellä kielletty. ... tunnelista on hinattu auto pois vähintään kerran
viikossa. Hinauksen ajaksi yksi ajokaista suljetaan ja paikalle tulee lisäturvaksi
törmäysvaimennin." Julkaistu: 30.1. 12:51 iltasanomat.fi/autot/art-
2000005066605.html (2017)

Lienee kuitenkin niin että ajoneuvon sammuessa autolijakin pysähtelee ... 'oudosti'. Kuitenkaan
yhtään autoilijaa ei YLEn satumme kerro hinatun: tyypillistä umpikieroa ylenantoa vääntäen faktat
autolijain syyksi.

Cars die mysteriously in the new 'useless' mystery tunnel.

Miksiköhän autot sammuvat ... "oudosti". Minkätyyppiset ajoneuvotekniikat ovat herkempiä
kärähtämään oudon tunnelin oudoissa olosuhteissa?

[SALAINEN] merkki, malli, kplmäärä [SALAINEN]



Mikä kiehuttaa ex. delfinaariokaupungin järvet
- jäät 'haihtuvat' kesken talven.

"Tampereella jäätilanne jota ei ole ollut koskaan aiemmin. Näsijärvellä, Saarenperän ja
Äijänsaaren väli on lähes avovettä, Pikku-Otavan ja Iso-Otavan saarten väli on täysin auki;
esimerkiksi viime talvena jäät sulivat hetkessä;" tiedotuspäällikkö Veijo Kaján Pirkanmaan
pelastuslaitokselta kertoo. ... IS 23.3. 11:58 2017

Tampere city warning: nonexistent or extraordinary thin ice like never before. Some driving on ice
drown when cars dive suddendly.

Vaikea asbestiongelma Onkiniemessä – Kukaan ei saa jäädä tiloihin

"Tampereella sijaitsevassa Onkiniemen ex. SUOMEN TRIKOO tehdaskiinteistössä tuli esille
asbestiongelma, kun museon välivarastona toimineen tilan lattiamateriaalin mureneminen
käynnisti selvitykset museon varastoissa maaliskuussa 2017. Sen vuoksi kaikkien vuokralaisten
sopimukset on irtisanottu. ... " KOTIMAA 13.04.2017 12.37 JUKKA VUOKOLA



FLOORING DISASTER - 70 yr old factory, sudden building shutdown

TAMPERE 13.04.2017 12.37 KOTIMAA

SUOMEN TRIKOO - Onkiniemi factory since 1956, see official history:
tampere fi/tiedostot/s/fhGVmdcuh/Onkiniemen_trikoo_vaaka_15.5.2006.pdf



Asintuntijalukijan kommentti:

"Tänään onkin selvinnyt miten kaikki valtiot, hallitukset ja virkamiehet tarkoituksella valehtelevat
kaikista asioista! Siis Suomi ja Ruotsikin. Puhumattakaan muista. minun maailmankuvani muuttuu
edelleenkin rajua vauhtia. Tai oikeastaan se on vain käsitys ihmisten tarkoituksellisesta
itsekkyydestä ja valheellisuudesta. Rahan ja vallan himo taustalla.

"Siksipä onkin hyvä että olen onnistunut karkottamaan edes yhden: rahanhimon. Tällä hetkellä en
tarvitse rahaa yhtään enempää mihinkään.Tietysti välillä hirvittää se laina joka on pakko ottaa jotta
selviän perintöverosta. mutta se on sen ajan murhe. (lue: EU pohjaton rahanhimo)

"En kaipaa myöskään valtaa enkä haastetta yhtään enempää. Välillä on tietty tylsää jos ei ole
tekemistä töissä - mutta ajattele niitä joilla on joka päivä tylsää töissään ja odottavat vain eläkeikää.
Tai työpaikan vaihdosta jossa saisi parempaa palkkaa - ja silti olisi ikävystyneempiä ja tarkoitusta
vailla, odottaisi vain jotain parempaa huomista koko elämänsä!
Useimmille käy juuri näin. Koko elämä on pettymystä. Jos jonkin saavuttaa, huomaakin ettei se
tuonutkaan sellaista onnen olotilaa kuin kuvitteli. 'No jos seuraava viikonloppu? Seuraava kesäloma?
Uusi työpaikka? Eläkeellä sitten?'

"Tai niinkuin eräs ystäväni esitti asian: Mies eli todella taitavasti koko elämänsä, vältti kaikki
epäonnistumiset ja houkutukset, noudatti kaikkia lakeja, eli hyvin. Kaikesta taitavuudestaan ja
varovaisuudestaan huolimatta - päätyi hautaan! Miksi? ...

"Tässä värähtelymaailmassa ei mikään itsekäs ajattelu pärjää. Se häviää heti kun ihminen kuolee.
Ne jotka luulevat olleensa niin taitavia ja hyviä (tai pahoja) - kuolema näyttää miten tyhjää tuulen
tavoittelua kaikki elämä oli ollut! Mitään ei heistä muisteta 100 vuoden päästä! Kuten olivat herra ja
rouva Ceausescu.. en edes nimiään osaa kirjoittaa enää. Tuo diktaattoripariskunta joka teloitettiin
Romaniassa. Rouvalta riistettiin kunniatohtorin tittelit Ja mieheltään kaikki tekaistut arvot. Samoin
kävi Saddamille. Ja monelle muulle. Samoin käy myös 'maailman viisaimmalle miehelle'
Hawkinsille. Tuolle britille jonka puheesta ei kukaan saa edes selvää, koneen täytyy kääntää hänen
ääntelynsä. Vaikea sairaus. Luulee että mk:ssa on useita rinnakkaisia maailmankaikkeuksia.
Kirjoitti kirjan: Ajan lyhyt historia. Pelkkää teoriaa koko mies. Mutta kuoleman tultua ymmärtää
että hukkaan meni koko elämä...

"Olen onnistunut herättämään mielenkiinnon myös tähän herraan:
General Director CERNissä.

Jahka tulee poistetuksi se joka vielä pitää koossa... ei siis 'pidättää' vaan 'pitää koossa'. Hän on koko
ikänsä halunnut löytää 'sen mikä pitää koossa' Eikä tämä vielä mitään. Hän myös julisti: "Nyt ei voi
kukaan estää minua tulemasta JUMALAKSI" Tuota viimeksi mainittua en ole onnistunut löytämään
vielä. Edellinen lause löytyi helposti."

CERNin omituinen sijainti.
curious choice of geographic location © Kenneth Lu / Wikipedia

"Kaiken muun lisäksi mitä CERNin tiedemiehet ovat todella yrittämässä 17km kokoisessa Large
Hadron Collider systeemissä, ei voi olla huomaamatta sijaintipaikkaa “Saint-Genus-Poilly.



“Saint-Genus-Poilly
Saint  Pyhimys, kuinkas muuten.
Genus - nero. Jopa joo, maan pirstalointi ei tyhmemmältä onnistuisikaan...
Poilly - Abaddon - from the Latin “Appolliacum” Ilm. 9 kertoo nimen olevan ABADDON.
Helvetin pohjattoman aukon tähti - maahan heitetty tähti jonka nimenä on Lucifer!

" näin tähden, taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon
avain; ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niinkuin savu suuresta
pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan
päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta; ja niille
sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään
puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. Ja niille
annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat,
niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät
kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä."

Kuolema pakenee: tiede on löydön reunalla - pian löytyy avain kuolemattomuuteen.

Uskotaan että tällä paikalla - Poilly - sijaitsi Rooman kunniaksi Apollon temppeli. Rooman -
joka bulvaaniensa kautta rakentelee CERNin mitään tuottamatonta miljardilaitosta - sinulta
ryöstämillään rahoilla. Siinä eläneet ihmiset pitivät paikkaa aukkona alamaailmaan eli helvettiin.

2. Deity of destruction as corporate mascot © Kenneth Lu / Wikipedia

Vaikka useimmat yritykset eivät halua uskonnollisia tunnuksia, CERN on valinnut satanistien
Hindu jumalan pääkonttorinsa etupihalle. Shivant - Apollyon - tuhojumalanpatsaan etupihalle.
Onko omituista?

CERN ajaa ylös maailman suurimmassa atomi-törmäys järjestelmänsä seuraava koetta varten.
Kukaan ei mainitse tämän testin vaaroista mitään. Jotkut väittävät että riskit näissä kokeissa ovat
suuremmat kuin hallitsemattomassa ydinkokeessa. Asiasta ei lehdistö tietenkään puhu mitään -
lehdistö joka aina ja kaikkialle suojelee omistaajaansa Roomaa."

 (Juttu jatkuu www-historiaan joka ei kylläkään pidä paikkaansa, asia on hiukka pitempi ja
monimutkaisempi. Juuret jo 1800-luvulla, lue osakuvaus Neljäs Peto -dokumentista.)

dw.com/en/rolf-dieter-heuer-director-general-of-cern/av-16697511
rt.com/op-edge/313922-cern-collider-hadron-higgs/



CERNin Shivant - Apollyon - tuhojumala vaatii veriuhreja:

IS Perjantai 19.8.2016 klo 14.28 :

"Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitos Cern tutkii rituaalimurhaa esittävää videota, joka on
kuvattu Cernin tiloissa ja on käynnistänyt asiasta sisäisen selvityksen.. Cernin tutkijat esiintyvät
epämääräisellä videolla. Rituaalimurhavideo on nähtävissä Youtubessa.

Youtubeen ladatulla videolla joukko mustiin kaapuihin pukeutuneita henkilöitä on kerääntynyt
Nataraja-patsaan ympärille.  Alueelle ei pääse ilman kulkukorttia. Cernin edustajan mukaan
Youtube-videolla esiintyvillä henkilöillä on kulkukortti. Näyttää siltä, että he osallistuisivat
salaiseen seremoniaan, jonka aikana nainen puukotetaan kuoliaaksi. Video on kuvattu Cernin
alueella olevan rakennuksen toisesta kerroksesta. Video on kuvattu alueellamme, mutta ilman
virallista lupaa ja ilman tietoamme, Cernin edustaja sanoi Dagens Nyheterin mukaan. ...Geneven
poliisi myöntää olleensa videon takia yhteydessä Cerniin, mutta video ei ole johtanut
rikostutkintaan.

Kansainvälinen Cernin tutkimuslaitos sijaitsee Ranskan ja Sveitsin rajan läheisyydessä lähellä
Geneveä. Cern ottaa vuosittain vastaan tuhansia tutkijoita eri puolilta maailmaa. Cern on maailman
suurimpia tutkimuslaitoksia. Sen palkkalistoilla on vakituisesti 2 000 työntekijää".



Tee Googin Virtuaalimatka Grand Sasson vuoren sisälle säteilysaastehtaseen

google.it/maps/@42.4527557,13.5734349,3a,75y,22.88h,94.11t/data=!3m6!1e1!3m4!1ssqDhmwE
CW-h3EcY1xnF0mg!2e0!7i13312!8i6656?hl=en

Haaskaa makaronimaa natsionalismia INFN LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO

Myrkkypönttöin seassa pakotie on aina tärkein.



Dehonian X Curia

En malttanut olla lisäämättä piilo-X-kerhonsa valaistuneiden tunnusta: IHS. Tietenkään
lisäykseni ei liity tähän saatikka mihinkään muuhunkaan CERNin Poillyporukan touhuihin, eihän.
Jos joku joskus kertoisi epäonnisista kokeista, saastuneen kylän kapinasta - se sensuroitaisiin pohjan
perukoita [X-pappiskaartin hallinnassa] myöden, täydellisesti. Ei, maailmankattava rapparilehdistö
takoo esiin nokialaistempun: "veden pilaantumisen syynä viemäriputki ... VTT MOT"

Lue lisää xenon1t.org

Kontrastikäsitelty Poillypoppoon tunnus paljastaa Xe:n takana olevan aivan jotain muuta kuin Xe: n
varjon.



2.  J-PARC – JÄRISTYS
.

.

Mietitäänpäs hetkinen taustaa, eli maanjäristystä. Jotkut geologit sanovat että se ei ollut
luonnollinen. Jos niin, mitä se sitten voisi olla?

.

.

2.1.  J-PARC, Ibaraki Quantum Beam Research Center
.

Katso tarkemmin liitekuvasta: J-Parc Ibaraki Kvanttisäde Tutkimuskeskus; J-PARC, Ibaraki
Quantum Beam Research Center 1F, 162-1 Shirakata Tokai-Mura, Naka-gun, Ibaraki 319-1106
Japan; www. j-parc.jp/en/AccSci.html

.



J-PARC Myon-kiihdytin ampuu Japanin maan läpi - Kamioka-vuoren sisässä olevan keräimen
vierestä. Tarkoituksena lisätä tehoja jolloin päästään saastuttamaan myös Koren niemimaa oikein
reippaasti...

Järjestelmässä 26 ohjattavaa porttia - säde on suunnattavissa haluttuun pisteeseen. Kun Fermilabin
ja CERNin biimit yhdistetään ja kohdistetaan, mitä siitä syntyykään?



Tämä kuva on koottu J-PARC nettisivuilta, suurin asialisäys on hypoteettinen punainen viiva...

Jos aiemman CERN-projektin kuvan protonikiihdyttimet kaikki käännetään osoittamaan
ylläolevaan pisteeseen, mitä tapahtuukaan?



50GeV kvanttisäde oli lähes täysillä tehoilla (eh, beam conditioning) järistyshetkeen asti.
Suunnattavan säteen suuntaa ja kohdetta ei tietenkään kerrota … joten “laita taas foliohattu päähän
ja pillepurkki käteen”, suo sittelee kotomafian STUKsuppilovah-veroliiga… Seuraava teksti suora
lainaus Web -sivulta 4.5.2011

“Käyttötilat, kalenteri: Beam off due to accelerator conditioning* [SALAINEN: aina oppii
uutta, Japanin off = täystehot päällä, vrt. linkkikuva.]
Accelerator Study / Maintenance Period / MLF Study

* 09:00-17:00 11-May-2011 (huom. web sivun esittämä säteen tehokäyrä esittää täystehoja aina
11.3.2011 14:46 -asti)

J-PARC Quantum Beam Accelerator 50GeV MR Main Parameters; Circumference 1567.5 m,
Average Radius 249.475 m, Injection Energy3 GeV, Extraction Energy 50 GeV, Particle Per Pulse
3.3 x 1014, Revolution Period -at Injection 5.384 µs -at Extraction 5.230 µs, Repetition Rate 0.3
Hz, [maanjäristystaajuus] Ramping Pattern Parabola+Linear+Parabola -Injection 0.17 s -
Acceleration 1.96 s -parabola 0.13 s, linear 1.7 s, parabola 0.13 s. Note: There are twenty three
neutron beam extraction ports for the pulsed spallation neutron source and four muon extraction
channels for the muon target, respectively, at MLF. (NeutroniSäteille on 23 ulosottoreittiä ja muon-
säteille neljä ulosottoreittiä eli porttia)

If you want to know more detailed parameter, please refer here (pdf file) ACCELERATOR
TECHNICAL DESIGN REPORT FOR J-PARC. Beam Orbit / Beam Destination: — Forbidden:
You don’t have permission to access /ctrl/jkwww/accsts/li/LinacBPMStatus.html on this server.



Näin tehdään pohjavedet saastuttava "Radioaktiivinen putki" Japanin halki Kamiokandeen. Pian
Pyhäjärvellekin...

.



Yllä tekninen kuvaus RAL-kiihdyttimen suunnattavista porteista joista maapallosen kattavat myon
biimnit voidaan fokusoida haluttuun maanjäristyspisteeseen..



2.2  Fukushiman Järistysten Mittaustulokset
.

.

Saksalaisten tiedemiesten animaation mukaan 11.3.2011 14:46 maanjäristystä edelsi tasan 48h
aiemmin, samassa pisteessä ollut maanjäristys (7.2 Richterin asteikolla). New animation
produced by scientists in Germany, shows that the 8.9 magnitude earthquake that struck northern
Japan on March 11, was preceded two days earlier by a strong foreshock measuring 7.2 in almost
exactly the same place. Katso animaatio www. wallstreetdaily.com/2011/03/18/signs-of-japan-
quake-two-days-before-disaster/

Super Kamiokande, University of Tokyo; Gifu prefecture, Hida City … Tekee hauskoja paa
villisia Experimenttejä, kuten: “xmass, newage, candles” … mutta Kamiokanden nettisivu varoo
esittämästä detaljeja J-Parc Ibaraki Quantum Beam Research Centerin kiihdyttimen Myon-säteen
jne laitteista, kokeista tai osumista. www-sk. icrr.u-tokyo.ac.jp/index-e.html … USA Super
Kamiokande www. neutrino.phys.washington.edu/~superk/

Kun piirretään viiva Tokain Ydinvoimalan viereen (!?) väsätystä J-Parc
hiukkaskiihdyttimestä suoraan itään Kamiokaan, yllättäin Googlemaps näyttää viivalla istuvan
myös KEK hiukkaskiihdyttimen. Kamiokande <—– K2K <—— J-Parc: Tämä KEK /K2K sijainti
sekä tarkoitus, on väärennetty tai puuttuu laitosten infossa ja kartoissa siten että niistä ei voi asiaa
yhdistää.(K2K = Kekistä Kamiokandeen) Hmm. Viivan päässä on Kamiokan vuoren sisällä 1km
syvyydessä oleva hiukkasten havaintojärjestelmä, Super Kamiokande. Verkkosivujensa tietojen
mukaan, sekä J-Parc neutronikiihdyttimestä että KEK K2K neutronikiihdyttimestä ammutaan maan
lävitse partikkeleita tähän Super Kamiokande järjestelmään – jotta voitaisiin tarkkailla – ja nyt lue
tarkasti – “neutronien värähtelyilmiötä“. “K2K, which stands for “KEK to Kamioka”, is a so-
called “Long baseline neutrino oscillation” experiment. A neutrino beam generated at the KEK
neutrino beam line all the way to Kamioka,mostly through the earth, to observe the “neutrino
oscillation” phenomenon.” Both the KEK-Tsukuba and KEK-Tokai (J-PARC) sites: www.
kek.jp/intra-e/index.html K2K-tykityksen kuvaus www. kek.jp/acc/img/beam-e.gif

.

Niinhän se oli että säde (sano vaan jesututtavallisesti, biimi) oli ohjattavissa. Katso siitä tämä
simulointivideo. Siinä ohjattavilla säteillä on oma erikoisosansa, 11.3.2011 14:46 jälkeen, kunhan
J-PARC sähköt on ensin menneet poikki. Katso video, siinä pulssitus etenee silmin havaittavasti…
Mutta: pidä varas: Kaikkeen jaettavaan tietoon pitää kylvää vrhettä: kellonaikaleikki menossa.
Japanissa 11.03.2011 14:46 JST tsunamijäristys iski 23:46 UTC/GMT. Esitys on siis banaalisti
väärennetty.

.



Tässä järistystä edeltävä tilanne, 09:30 JST = 19:30 UTC - J-PARC full power, online. Veljesten
kaikki toimivat yhä: Aiemmin tiedemiehet totesivatkin jo säteen olevan ohjattavissa Fermilab'ista,
CERNistä jnejne... Huomaa kuinka simulaattori vetää höplästä kellonaika kikkailuilla: Japanin
järistys paikallista aikaa 14:46 JST = 23:46 UTC (=GMT)

.

KUUMA KUIN FUKUSHIMA ennen järistystä

Fukushiman liipaistu maanjäristys - satelliittista tehdyt lämpötilamittaukset merenpinnan
yläpuolella olivat järkyttävät korkeat ennen järistystä - mielestäni tässä on hiukkas-
kiihdytinorkesterien yhteys maapallon kattavaan myon beam tykitykseen. Vertaa 'jäät sulattava
kuva' n. s.52 (wallstreetdaily com)



HAARP Magnetometer Bx diagram; Järistys 23:46UTC 14:46 JST (keskellä). Vas alh.: J-PARC
Proton Beam Power katkeaa kun järistys alkaa. Alh oik.: GFZ järistys Simulaatio 14:30JST.

HAARP induction magnetometer:
Kuvassa time-frequency spectrogrammi, joka osoittaa signaalitaajuudet jotka HAARP Induction
Magnetometer tallensi. Laitoin alle J-PARC biimin käyttötehodiagrammin – keltainen viiva osoittaa
järistyshetken eli hetken jolloin J-PARC tuhobiimi putosi pois pelistä sähkönsyöttäjänsä viereisen
Fukushima Daichiin tuhouduttua ja sähkön katkettua…

Tokion Yliopiston mittalaite tallentaa hetkelliset goomagneettiset muutosvärähtelyt, ULF (ultra-low
frequency) range of 0-5 Hz. (‘Maanjäristystaajuus’ on 0,3Hz  = J-PARC protonitykin taajuus…)

http://  137.229.36.30/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi?date=20110311&Bz=on

.



Kuumat 'pisteet' Japanin ilmakehässä järistysviikolla

Ylläoleva kuva esittää ilmakehän lämpenemistä ‘pistemäisesti’ järistyksen aikoihin. Jos tämä
lämmittävä energia nouseeee maasta, sen tulee kulkea paksun vesimäärän lävitse meren pohjasta
sen pinnalle. Suoraa lämpösäteilyä se ei ole (ellei joku kerro että merivesi ‘kiehui’). Ainoa
mahdollisuus on siis neutronisäteilyn kaltainen säteily joka kulkee ongelmitta maan/veden lävitse ja
ionisoi/lämmittää ilmakehän. Kts. www. technologyreview.com/blog/arxiv/26773/

“Japania 11. maaliskuuta ravistelleen tuhoisan maanjäristyksen keskuksen yläpuolella elektronien
määrä ionosfäärissä kasvoi huomattavasti päiviä ennen järistystä, kertoo Technology Review.
Nasan tutkijoiden mukaan elektronien määrä saavutti huipun kolme päivää ennen järistystä.
Elektronimäärän lisäksi satelliitit havaitsivat myös infrapunasäteilyn huomattavaa kasvua
järistyskeskuksen yllä tunteja ennen järistystä. Kiinalaistutkijat puolestaan raportoivat
havainneensa maanpäällisillä mittausvälineillä epänormaaleja sähkömagneettisia signaaleja kaksi
päivää ennen Japanin maanjäristystä.” Tiede 19.5.2011, 10:48

.

.



Kuva Jpark kiihdyttimestä; tekniikka on 'samanlaista' kaikissa.

.



Kun hesariemme tiedemiehet - nk 'CNNscientists' - julistavat uskontonsa ihmeitä rahvaalle,
totuus löytyy toki aina: veljeskerhon leima. Tässä saloihinsa vihityt maltan ritarimme selvittävät
mitä/kuinka ordo-ab-kaaos täystuho Japanissa saatiinkaan aikaan. Näiden pappien näyttö on sen
verran rajua ettei yhdenkään maan johtava rapparikaarti uskalla ämpyillä pyhän istuimen käskyjä
vastaan.



2.3. Toinen Tuhobiimi nimeltä FERMILAB
…ja näitähän piisaakin!

.

.

Experimental: Fermilab – 120 GeV protonisäde – 750km
säteilevä reikä peruskallioon:
Tuolla matkalla ilmoitetaan 20% muon säteestä muuntuvan muiksi isotoopeiksi, mm. hiili ja rikki -
tiesmitä… Koska tämä ydinvoimalaitoksen tehoja lähentelevä energia ei voi ‘haihtua’ se siis tekee
työtä – esim. rapauttaa kallioperää. Tämä tekee käytännössä 750km mittaisen säteilevän ‘porareiän’
maan alle kilometrin syvyyteen, pilaten pohjavedet, laukaisten maankuoren jännityksiä. Jännittävää
– sanoinko jännityksiä? Mikäli ylläoleva päätelmä on tosi, kyseessä on koko maapalloa viipaloiva
maanjäristyskoneiden verkosto – jota hiukkaskiihdytinten napipainajat nyt käyttävät jo
häikäilemättä hyödykseen. Näitä hiukkaskiihdyttimiä onkin rakennettu vimmalla lähes joka valtion
maaperään.

Upean näköinen tykki, eikövaikka. Mitä kaikkea sitä yhteiskunnan loisteho-tiedepapit verorahoillasi
tekevätkään... Huomioi suunnattomien magneettien käytön vaatimat valtavat
jäähdytys/lauhdutinaltaat...

- J-PARCista ammuttu neutronisäde on suunnattu 2-3 astetta ohitse 295km päässä sijaitsevasta
Super Kamiokandesta. Oletetaan että maan alla ammuttu säde on riittävän voimakas että läheltä
pyyhkivä muon neutrinot ovat havaittavissa eikä tarvita suojautua tehokkaan säteen suorasta



osumasta. Tokaista Kamiokaan ammutun säteen 1GeV tehon luullaan riittävän” (Ennen järistystä
lähes täysi 50GeV teho oli päällä) Kts. Wikipedia T2K_experiment. …
- K2K on neutrinokoe jossa suunnattu muon neutrinosäde ammutaan (?µ) 12 GeV proton
synchrotronista KEK’issä, (Tsukuba, Ibaraki), Kamiokan Observatorioon, Gif’ussa, 250 km
päähän. Muon neutrinot ammutaan maan läpi jossa ne voivat värähdellä – oscillate (change) ja
muuntua muiksi neutrinoiksi, electron neutrinos (ve) ja tau neutrinos (vt). K2K focusoi vain vµ , vt
oscillations.” … tai vain yksinkertaiseksi maajussin maan järistykseksi? Kts. Wikipedia
K2K_experiment.
- EU: OPERA experiment (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) on myös
suunniteltu – YLLÄTYSYLLÄTYS – neutrino värähtelyjen “tutkimiseen”. Tämä experimentti
hyödyntää CNGS high-intensity ja high-energy Muon neutrino säteitä joita CERN Super Proton
Synchrotron Genevessä tuottaa… niidenkin värähtely muuntuu tarvittaessa … japaninmaan
värähtelyksi? Säde on myöskin tähdätty maan alla … LNGS laboratorioon syvällä vuoren sisällä
Gran Sasso’ssa, 730 km Italian keskellä. Wikipedia: OPERA_experiment
- USA: MINOS ( Fermilab: Main Injector Neutrino Oscillation Search) on hiukkasfysiikan
experimentti jossa tutkitaan neutrinovärähtelyjä jotka havaittin ensi kertaa Super-Kamiokande
kokeessa 1998. Fermilab – 120 GeV Main Injector proton pulses – ampuu neutrinosäteen NuMI
(“Neutrinos at Main Injector”) säteilijästä maan sisään Minnesotaan. (tätäkin sädettä tutkitaan
epäsuorasti – suora säde tuhoaisi ne?). Sädettä tutkii kaksi elementtiä Fermilabissa ja yksi 735 km
päässä Minnesotassa 716m syvällä maan sisässä olevassa Soudanin kaivosluolassa. Tästä muon
neutronisäteestä 20% hajoaa matkalla ja muuntuu eri muotoon. (Mitä tapahtuukaan näin käsitellylle
maaperälle, ympäristölle? Ainakin Italian Gran Sasson ympäristö on saastunut.) Huomioi myös että
Minensotan järviin on annettu kalojen syöntiin rajoitus /suosite – kaikkiin järviin. www.
dnr .state.mn.us/lakefind/index.html

.

.



KEK -hiukkaskiihdytin ja eräs sen 'tuotteista'

Tieteen ennustetut saavutukset; Sinkhole. Huomioi sinulle tarkoituksella pilkkaavasti annosteltu
mediheli-varjo etelä ameriikan 'mystisistä' hautavajoamista.



2.4.  Muita ydinTuholaisten ‘Keksintöjä’
.

Ja näitä experttien experimenttejä on maapallonen täynnänsä, yllä vain ‘näyte’: Jokainen
vähänkään vallankahvaan rapparivaloja vannomalla päässyt ymmärtää totella tämmöisen
paaviaaniklaanin “uutta maailmanjärjestystä” … Tämä aihe menee jo “hieman” ohi otsikosta, etsi
siis itse loput esim näillä kardinaalisilla projektinimikkeillä: ANITA • ANTARES • BDUNT •
BNO • Borexino • EXO • GNO • IceCube • KamLAND • KARMEN • LNGS • LVD • MACRO •
MARIACHI • MINERvA • MINOS • MiniBooNE • NA61/SHINE • NARC • NEMO • NESTOR
Project • NEVOD • NOvA • NuMI • OPERA • RICE • Super-Kamiokande • SNEWS • T2K •
WITCH

Raportin hahmotteleman neutrinotehtaan (siis NWO-tykin) pystytyspaikkoja optimisäteiden
reitittämisen kannalta.

Paa Willimiesten EUhulluus tunkee myös tällä sektorilla susireservaattiimme. kts:
“MAANALAISEN FYSIIKAN TUTKIMUSKESKUKSEN
PERUSTAMINEN SUOMEEN” www. n e u t r i n i c a .com/tutkimuskeskus.pdf

.

—————————————————— <STUK ohje: foliohattu off>

.

.

.

.

.



.

3. Neutronisäteily – ja salailu – ei tunne rajoja!
.

.

Kaikki ydinreaktorit säteilevät joka suuntaan elektroni antineutrinoja (νe) radioaktivisessa
fissiossa ydinmateriaalin hajotessa. Tämä säteily etenee jokasuuntaan kaikkialle läpäisten kai
ken: näitä ydinreaktoreiden ympäristöönsä säteilemiä antineutroneja tutkimaan on Hamaokan
observatorioon perustettu oma järjestelmä; Hamaoka (kts. yllä) sijaitseekin kätevästi 53 japanin
reaktorin “keskellä”, ihanteellisen maksimisäteilyn keskipisteessä – kilometri vuoren sisässä…
Olipas taas mukava uusi puhtaan energian paljastus! Kamioka Liquid Scintillator Antineutrino
Detector (KamLAND) on koelaitos Kamiokan vuorensisäisessä Observatoriossa: “KamLAND on
mitannut läheisistä ydinvoimaloista tulevia neutriinoja. Tulokset vahvistavat ennusteen, että
neutriinoja havaitaan vähemmän kuin niitä tuotetaan.” sanoo neutrinica.com/tutkimuskeskus.pdf
“The experiment is sensitive to the estimated ~25% of antineutrinos from nuclear reactors that
exceed the threshold energy of 1.8 MeV and thus produce a signal in the detector.
wikipedia.org/wiki/Kamioka_Liquid_Scintillator_Antineutrino_Detector

.

Esitelmissä ja raporteissa esiintuodaan avaruussäteily ‘perus’tutkimuksen syynä. Ilmeenkään
värähtämättä esitelmät jatkuvat suljetuin ovin maapalloa halkoviin superbiimeihin ja kaikkialle
ydinvoimaloiden alle tehtailtaviin säteilytys-luolastoihin …

.



Kamiokavuoren Pallo Kätkee Neutronisäde YdinSaaste-Salaisuudet.

.

Lainaus: “Ydinvoimalat tuottavat valtaisasti neutriinoja. Itse asiassa neutriinon olemassaolo
varmennettiin ensimmäiseksi ydinvoimaloiden säteilystä 50-luvulla, mistä Fred Reines sai Nobelin
vuonna 1996. Mittaamalla neutriinoja riittävän kaukana ydinvoimaloista voidaan tehdä päätelmiä
neutriinojen ominaisuuksista.” … tässäpä salattu syy mm. ‘savu’ -piippuihin.

.



Paawiko ? nimesi kai ken L0y0lan mukaan: X-Mass, Gd-test room, NewAge, purifi ...

.

.

Lainaus: “Italiassa 700m vuoren sisässä , Gran Sasson laboratoriolla on sijaintinsa puolesta
ollut ongelmia sekä turvallisuus- että ympäristökysymyksissä. Vuori on vettä läpäisevää
kalkkikiveä ja lähiseutujen kylät ja kaupungit ottavat juomavetensä suoraan vuoresta läheltä
laboratoriota. Huoli juomaveden puhtaudesta on aiheuttanut asukkaiden ja laboratorion välille
vastakkainasetteluja, joita laboratorion huolimattomuudet ovat vain kärjistäneet.
Ympäristöongelmien ratkaisemiseksi laboratoriota on korjattu viime vuosina yli 50 miljoonalla
eurolla.” Gran Sassoon ammutaan CERNin neutrinotykillä 700km ‘reikä’ … senkö tuloksena maa
ja pohjavesi saastuu? (Ref. 28.05.2008 N e u t r i n i c a oy Raportti n-2008-1)

.

.



Tutkipa tätä salattua  onkaloa, 0lki luodossa. Löydätkö siitä mitään tietoa? Miksi 600m luolasto
valmistuu “CERN neutrinobiimin optimietäisyydelle“? Hämyinen kuva – tämäkin löytyy GTK
sivuilta (siis löytyi vielä 5/2011) Geomagneettinen site model mallinnus, project 0nkal0.

0nko 0nkal0t 0ngelmallisia? Tarvitaanko niissäkin SECURITE´pelastautumiskapseli?
ShhSTUKsalaisia ne ainakin ovat...

.

N eu trinican 2008-raportissa mainitaan 0nkal0n “spesifiset tutkimukset” … liekö niillä yhteyttä
Yucca-vuoreen liitettyyn sanaan: “terminaali”?  Tarkoitan siis suoraa tunnelimaista
hyväveliverkostojuttua joista puhutaan mustien foliohelikopterien yhteydessä… 0nkalon terminaali
– no siihenhän sopii liittää myös pyhäjärven terminaali, eikövaikka.

USAn ja Japanin laitoksia vuonna 2005:  www. unizar .es/taup2005/Charlas%20Speakers/05%20-
%20Miercoles%2014%20Septiembre/T20050914%20-%2004%20-%20Sobel.pdf

.



Projektisuunnitelmaa v.2003: Tämä 7 reaktorin laitos nk. sammutettuna, kuplii koko ajan, osin
sulanutkin... Onko huhu Daichiin alla olevista luolista totta - eli onko samanlaiset
experimantaalipöntöt myös Daichiin alla?

.

Ylläolevasta projektista lukekoon se joka osaa: experimentit ylittävät kaikki poliittiset itä-länsi -
/- kommari-kapitalisti raja-aidat. Vati kaanin aivopesun suurin onnistunut hämäys.
Yksinkertaisesti näitä rajoja ei aivopesijäsi tunne: J€§uiittain maailmantuho toteutetaan sekä salaa –
että julkisesti “linkolasuilla”, itkemällä hesarissasi ja sen satelliiteissa [muita ei olekaan]  porukan
paljoutta, maapallon saastumista yms ja tarvetta vähentää 90% väestöstä. Samaa malthusialaista
vatikaanipropagandaa jo 1500 luvulta lähtien…

.

.



Projektien kaivautuminen jatkuu ” kommunistiseen Kiinaan
“…

tahi mullahien allahien ydinsotauhkailevan Iranin Baksaniin.
…ilmeenkään värähtämättä: eikö tämäkään herätä yhtään kysymystä jokapäiväisen ohjelmointisi

kulisseista(!?):

.

.

Katoamistemppujen ytimien etsiskelyä: minne katoaa vuodessa 700kg polttoainetta - vaiko
peitetarinaa jollekin aivan muulle spesifiselle CHINAbiimiprojektille? Projektijohdolta viestiä
Kiinan johdolle: "Katsokaa kuinka kävi Japanille..."

.

Tässä tiedemiesten vastine A rto L aurin väitteeseen uraanin ytimen 13:sta nukleidista:
konsepti siitä kuinka Ɵ13 saadaan mitattua… salaa, KIINASSA!

.



ProjektiKartta 2004: Pyhäjärven kaivosluolastoa saastutettiin jo silloin!

Italialle omat neutrinosaasteputket CERNistä: toteutuuko "italia uppoaa" ennustus tällä tavoin?
Tämä experimentti tarjoaa tutkija asiantuntijan mukaan "mielenkiintoiset fysiikan tilaisuudet" -
interesting physics opportunities -... Paawilleko?



.

Aivan niin Amanda, meinasipa unhoittua Etelämanteren säteilysulatus, no nyt sekin "projekti" on
(50000)biimiputkessa...

http://news.nationalpost.com/news/canada/take-a-journey-into-the-subterranean-lab-inside-an-
ontario-mine-unveiling-the-secrets-of-the-universe

SNO - maanalainen laboratorio Kanadassa, Ontariossa.

Ashley Csanady | April 13, 2016 1:19 PM ET

A view from the top of the 'Cryopit', part of a cylindric cavity, as the SNOLAB was under
construction below the surface in the Vale/Inco Creighton Mine located near Sudbury, Ontario.
Deep inside the Canadian Shield, two kilometres under Sudbury, a massive physics lab is
unravelling the secrets of the universe.

http:// news nationalpost com/news/canada/take-a-journey-into-the-subterranean-lab-inside-an-
ontario-mine-unveiling-the-secrets-of-the-universe

Alla kuvia SNO -lab "tampere" -luokan luolastosta:



Räjähdysturvallisuus ennen kaikkea: A SNOLAB staff member hauls equipment through the
facility in a 2010 photo

SNOlab laboratorio 2km maan alla Sudburyssa on 30m x 22m, maapallon suurin luola tässä
syvyydessä. Halaistua sanaa ei näy kuinka näihin luoliin ammutaan hiukkakiihdyttimillä pohjavedet
saastuttaen, lukijalle valehdellaan "taivaallisen puhtaasta tähtitieteestä ja fysiikan ihmeistä "



Tähän luolaan - tai oikeammin sen vierestä (ettei räjähtäisi) ammutaan neutrinobiimejä
peruskallion halki USAn FERMILAB -hiukkakiihdyttimestä, CERNistä ja pian Malmön ESS
kiihdyttimestä jne. Tätä masssiivista peruskallioiden ja sen pohjavesien saastuttamista kutsutaan
tieteelliseksi yhteistyöksi, tähtitieeteeksi yms.



e – SS – 1 – 666
.

Tekniikkatalous 12/2011: “Etelä-Ruotsin Lundiin nousee hiukkaskiihdytin ESS ((European
Spallation Source), joka tuo kaupunkiin pysyvästi lähes 500 tutkijaa. Jo nyt ESS työllistää sata
henkeä. (Oho. Yhtäkkiä salaa sadalle töitä). Kiihdytin maksaa 14 miljardia kruunua eli noin 1,5
miljardia euroa.  ESS on lähivuosina Ruotsin suurimpia rakennusprojekteja – eikä tuota mitään –
valm  vuonna 2019… ESS:n tärkein tehtävä on ‘materiaali’ tutkimus neutronisäteilyn avulla. ESS:n
tieteellisen johtajan Dimitri Argyrioun mukaan “ESS on monipuolinen kuin Sveitsin armeijan
linkkuveitsi” … säteen saastutus ja tuhoteho vailla vertaa, ohjattavia biimiportteja enemmän
kuin Fukushiman J-PARCissa!

.

ESS European Spallation Site = Eurooppa-Pirstaleiksi-Kiihdytin: montako tuhatta megawattia
ankkalammikoiksi naamioidut jäähdytysvesilammikot kykenevät syömään neuronitykin
hukkalämpöä?

.

Kukaan ei valista säteilytettyjä että Dimitrin “tutkimusmateriaalina” on se pallo jonka päällä
sinä tallaat… tuleepa tästä mieleen iittalan poikain DUGA3, klikkaapa. Tietenkin T&T vaikenee
siitäkin että tämä mielettömyyden huippu, maapallonsäteilyttäjä rakennetaan ydinvoimalan viereen;
Barsebäckin voimalahan on mamuMalmön mellakoiden ja Lundin kainalossa.

ESS materiaalin ilmoituksen mukaan, järjestelmä toimii konsertissa CERNin uuden Myon
kiihdyttimen kera. Käyttää mukamas tuulienergiaa; aivan vaan  sattumalta Barsbäckin kainalossa …
johon pian (?) ilmoitettaneen rakennettavan kaksi uutta reaktoria?



T&T: “Kiihdytin on kokoluokkaa suurempi kuin nyt toimivat vastaavat laitokset
Yhdysvalloissa ja Japanissa. Toiminta vaatii runsaasti energiaa. ESS hotkii vuodessa sähköä 250
gigawattituntia eli saman verran kuin Savonlinnan kaupunki. ESS:n tietojenkäsittelykeskus sijaitsee
Tanskassa. Lundin tärkein tieteellinen valtti on maineikas, vuonna 1666 perustettu yliopisto.“
tekniikkatalous .fi/innovaatiot/tiede/ruotsiin+rakennetaan+miljardien+hiukkaskiihdytin++quotkuin+
sveitsin+armeijan+linkkuveitsiquot/a736998

Hinta värkille on tosi halpa. Kuin roskaa – ainakin sen maksaja – siis veronmaksaja jolta asiaa ei
ole koskaan kysytty. Lähtöroskan alkuhinta vain €1.5mrd, loppuroskan tietenkin paawilliset 10x.

Jonas Abrahamsson, E.ON CEO Videolla: “Kansainvälisen energiayhtiön E.ONin kautta, meillä
on itse asiassa mahdollista rullata ulos muihin maankolkkiin (todellakin! Pirstoa läpi maankuoren
saastuttaen kaiken pohjaveden!) ja kaikki “tutkimustyömme edistämiseksi. … Jännittävä projekti”
Todellakin, mitä tapahtuu?

E – S S – Euroopan Pirstomisen Lähde! – katso esittelyvideo
youtube .com/watch?v=HdiHa2uINRk

.

G00glen näkemys Barse bäckin ja Lundin yhteisöstä. Ja mitäs taivaalla tapahtuukaan? (kts oik
ylänurkka)

.



Hei! Mutta sehän on mamuMalmön uusi Torso! Asuinkerrostalo astridin lapsille? ...vaiko grilli...

.



Pallo hukassa? Vasemmalla Barsebäck, keskellä malmö, oik Torso. Eri värispektri-valinnoilla
paljastuu eri 'mastoja'. Alakuvassa näkyy selvästi Torso.

tervetuloa

pyhän istuimen illuminaattien väestönvähennys
ilman rajoja



This is the tri-umphal Future promised after '2015' -X-mass destruction, desolation beyond
anything ever experienced!

NASAn tiedeuskonto =
avaruuden saastutus vailla
rajoja

Kuvassa maa ennen
tiedeuskonnon avaruusromu
saastutusta ja mitä se on nyt.
Tämähän ei pahuuden
tiedepapeille riitä: ilmakehä
on tuhottava myös!

Lue saavutuksistaan
'sky sky sky - cry cry cry'
dokumentista.



This pic tells some✜ of the 2005 secret preparations. Nice experi mental lab position 'pins' u have
there...



4. Ydinvoimalan “SAVU” – PIIPUT,

130metriä, jokaiselle Reaktorille…

.

Mutta MIKSI. Eihän Ydinvoimalaitos polta
mitään??
…sillä sehän on putipuhdas…

Salaisuus paljastuu…

…Aivan, miksi ydinvoimalaitoksessa on savupiiput, aina, 130m tai yli? Jättimäiset, kuormurilla
ajettavat 3m halkaisijaltaan olevat kymmenien miljoonien arvoiset putkistot. Pelkästään
ilmanvaihtoa varten, tuuletusta varten: henkilökunta kuolisi nopeasti ellei olisi jatkuva viima joka
tilasta ja sitten piipusta taivaille: Iodine-131, Tritium, Jalokaasut, Säteilevät Partikkelit jne on
saatava tehokkaasti jouto-asukkaiden keuhkoihin. Arto L a u r i n mukaan Chernobylin
henkilökunta menehtyi yhtä lukuunottamatta muutamassa minuutissa ilmanvaihdon petettyä. Kuka
moisen saastaisen kansamurha-menetelmän keksikään; 0lki-lu0dossa kuulemma piipun pituus tulee
sääntöjen vastaisesti olemaan vain 40metriä – protestantti suomelle pitää olla tehokkaammin
rahvaan säteilyttävä vat-i-can-paikallispiippu. Katso blogisivuni sarjakuvasankari, ‘hän’ s0inin
lisäksi tietää …

Vuodessa kaksi Ydinreaktoria tekee keskim. näin tolkuttoman massiiviset säteilevät
ydinlaskeumat PELKÄSTÄÄN ilmakehään - siis tässäpä sinunkin mittarillesi “luonnon”
taustasäteilyä – maailman tuhansista reaktoreista, turbiinihalleista – laitoksien kaikista
rakennuksista. Huomioi että nämä päästöt tulevat suodatuksen jälkeen – suurimmassa osassa
reaktoreita tuskin on mitään suodatusta (?) joten päästöt ovat 100x:

Beta-Gamma: 1032 MBq /ilmassa leijuvat säteilijä partikkelit
Jalokaasut: …. 813 MBq
Iodine-131: ….. 60 MBq
Tritium : …….. 655 MBq

Tietolähde NRC: www. n r c .gov/reading-rm/doc-
collections/nuregs/staff/sr1437/supplement24/sr1437s24-section.pdf



USA Ydinvoimalat on rakennettu steriloimaan koko kansakunta, katso säteilypäästökartta:
USA Nuclear Plumes by Jorn Rash:
http://www.nuclearpowerdanger.com/plume-maps/sitemap-nuclear-power-plant-plumes-25mi.php

Ajattelin tähän vielä luoda asiasta kuvauksen. Sitten löysin tämän asian jo valmiina, katso www. s t
y r g e .com/ydinvoimakaavio_2.jpg

Tutustu, paljon vastalääkettä ydinvoitelu propagandalle: www. s t y r g e .com

.

“Olen tosiaan ITSE omin silmin nähnyt TVO:lla olo vuosikymmeninäni miten tonneittain säteilyyn
savuten kuolleita lintuja vuodesta toiseen poistettiin lapioiden TVO:n pihoilta. Seurasin myös
vuodesta toiseen miten hehtareittain kaloja tapettiin samaan säteilyyn TVO:n
lauhdekanavavirtoihin. Ikinä ei YLE, MTV, Radiot uskaltaneet kommentoida, tai ottaa edes yhtä
kuvaa! Länsi -Suomi julkaisi TVO:n tappavan säteilyteurastajillaan vuosittain 10 000 000kalaa.
Mutta kun 2007 joulukuussa TVO:n Pertti Simola antoi tuhansille ydinorjille sisäministeriön
uhkaukaasit vaieta näkemistämme kirjallisena kukaan ei lisäkseni ole uskaltanut julkisesti
näkemistään toki puhua! Jopa tuhannet TVO:lla tekemäni ydinturvaraportit sisäministeriön
maailman korruptoitunein POLIISI varasti TVO:n sisäisistä vartioiduista erikoisarkistoista. Näin
taataan valtiorikollisuuksille oikeudet tappaa myös jatkon kansamme säteilyynsä paljastumatta!”
www. punkinfinland .net/forum/viewtopic.php?f=2&t=6170&start=420

.

.



Tässä FukushimaDaichiin tuuletus: säteilyttäjäsi jo viimeiset 40 vuotta: Ilmanvaihtoputket
halkaisijaltaan 3m… Putkeen A. pusketaan jätteenkäsittely ja varasto säiliöistä
radioaktiiviset partikkelit globaaliin jakeluun.

Tässä Fukushima Daichiin kuvassa hahmottelin miten ilmanvaihto ja  Beta Soihduttamisesi toimii
silloin jos/kun kaikki toimii. Vasemmassa alareunassa voisi olla jonkinasteinen (plutonium?)



suodatus. Putki (A) tuulettaa kaikki sinulle yhteisestä säteilevän jätteen varastosäiliöstä. Numerot 1-
4 ovat reaktoreita, oikealla niiden turbiinihallit…(Klikkaa suuremmaksi)

'pikku' päivitys 2017:

Fukushiman säteily ennätystasolla:
tappaisi ihmisen hetkessä – reaktorin alle on sulanut reikä

Fukushiman tuhoutuneessa ydinvoimalassa mitattu ennätyskorkeita säteilylukemia
00:10 Julkaistu: IS 3.2. 23:19

 JAPANI Säteily on ydinvoimalan kakkosreaktorissa niin voimakasta, etteivät edes reaktoria
tutkivat robotit pystyisi toimimaan siellä kuin pari tuntia.
Japanissa Fukushiman tuhoutuneessa ydinvoimalassa on mitattu ennätyskorkeita säteilylukemia.
Säteily on The Japan Times -lehden mukaan ollut yhtä korkealla tasolla viimeksi maaliskuussa
2011 sattuneen onnettomuuden yhteydessä, kun maanjäristyksen nostattama tsunami vaurioitti
pahoin ydinvoimalaa.
Ennätysarvo mitattiin voimalan kakkosreaktorissa. Yhdessä paikassa säteilyn annosnopeudeksi
mitattiin 530 sieverttiä tunnissa. Edellinen ennätys samassa rakennuksessa oli 73 sieverttiä tunnissa,
joka mitattiin vuonna 2012.
530 sievertin säteilynopeus on jo sitä luokkaa, että ihminen voisi jopa kuolla altistuttuaan
lyhytaikaisesti niin voimakkaalle säteilylle.
Voimalan omistavan Tepcon mukaan säteilyä ei kuitenkaan vuoda reaktorin ulkopuolelle.
Voimalan omistavan Tepcon mukaan säteilyä ei kuitenkaan vuoda reaktorin ulkopuolelle. (
Tutkimusrobottien arvioidaan Japan Timesin mukaan kestävän yhteensä noin tuhannen sievertin
säteilyä, eli robotit pystyvät tekemään mittauksia ja tutkimuksia vain alle kahden tunnin ajan, kun
73 sievertin säteilynopeudella robotin elinikä on yli 10 tuntia.
Voimalan omistavan Tepcon mukaan säteilyä ei kuitenkaan vuoda reaktorin ulkopuolelle.
2-metrinen reikä
Ennätyskorkeita säteilylukemia mitattiin vain yhdestä kohdasta kakkosreaktorista. Muualla
säteilyarvojen arvioidaan olevan huomattavasti alhaisempia. Suuri ero johtuu ilmeisesti Tepcon
teettämässä kuva-analyysissa paljastuneesta noin kaksimetrisestä reiästä kakkosreaktorin
paineastian alapuolella.
Tepcon teettämässä analyysissa kakkosreaktorista paljastui noin 2-metrinen reikä, joka sijaitsee
reaktorin paineastian alapuolella.
Tepcon teettämässä analyysissa kakkosreaktorista paljastui noin 2-metrinen reikä, joka sijaitsee
reaktorin paineastian alapuolella. (KUVA: HANDOUT)
Reikä on Guardianin mukaan syntynyt ilmeisesti ydinpolttoaineen sulettua ja lävistettyä astia
Fukushima Daiichin jäähdytysjärjestelmän mentyä epäkuntoon tsunamin aiheuttaman hyökyaallon
yhteydessä. Tepcon tiedottajan mukaan teoria reiän synnystä on kuitenkin vasta oletuksen tasolla.
Samalla kertaa kamerat havaitsivat kuitenkin myös jotain, mikä voisi olla sulanutta polttoainetta,
mutta löytöä ei ole vielä voitu vahvistaa. Kysymyksessä olisi brittilehden mukaan ensimmäinen
kerta, kun sulaa polttoainetta olisi löydetty yhdestäkään niistä kolmesta Fukushiman reaktorista,
joiden reaktoriytimet sulivat onnettomuudessa kuusi vuotta sitten.
Katariina Karjalainen

psst. iltasatu 'uutinen' v 2017



Säteilytettyjen Itsenäisyys
...sekin haihtunut kuin ohjelmoiduille markkinoitu kapitalismin kangastus?

Radioaktiiviset partikkeleita ruumiissasi kutsutaan sisäiseksi säteilijöiksi. Ne ovat paljon
vaarallisempia kuin ulkopuolella oleva säteily. Radioaktiivinen materiaali pääsee ruumiiseesi
hengittämällä, syömällä eli ruoan välityksellä, joissain tapauksessa ihon lävitse. Esimerkiksi
rahvaan terveyskylpylöissä - uimarannoilla 0lkilu0d0n maisemissa. Keuhkoihin sitä taas saavat
rikkaatikin ja ilmaiseksi - vedä henkeä - kas noin, uusi annos sisässäsi... Tritium, esim Canadan
CANDU reaktorien runsain säteilylähde, pääsee ruumiiseesi kaikkia kolmea reittiä.

Yhden vuoden aikana yksi milligramma säteilee 390 alpha-partikkelia, 780 miljoonaa beta-
partikkelia ja gammasätilyä. Tämä on yli miljardi korkean energian ionisoivia radioaktiivisia
partikkeleita joista voi seurata merkittävää biologista tuhoa. Jo yksi alpha partikkelin energia ylittää
energian jolla voidaan vaurioittaa solun DNA, RNA, entsyymejä ja proteiineja. (Uranium Medical
Research Centre)

Plutoniumtehdas - hesarien ydinvoimala.
Luonnosta löytyvän ja louhittava uraanin isotooppi U238 säteilymäärä on vähäisempi kuin
Plutoniumtehtaan (nk. voimala) tuottamissa isotoopeissa. Esimerkiksi Uraanin isotooppi U234 -
jota luonnossa ei koskaan ole ellei sitä ole sinne 'kipattu' - on säteilyltään 18500 kertaa suurempi
(kuin U238). Luonnontilassa esiintyvän uraanin koostumus on U234 (.0054%), U235 (.71%) ja
U238 (99.28%).

Tritium on Plutonium teollisuuden eräs pahimmista jätteistä, sitä syntyy runsaasti ja on kallis
hävitettävä - koska sitä ei edes voida hävittää (tokihan suodatus saostus onnistuu, jollain tasolla).
Höyrykauden hulluuden, hehkuvien plutonium pötkylöitä jäähdyttävän veden eli syntyvän höyryn
'raaka-aineen' ja turbiinien hyödyntämän höyryn lauhdeveteen sitoutunut Tritium pitäisi ainakin
kalliisti varastoida: niinpä nämä pimeät Plutoniumtehtaat hulauttavat tämänkin säteilyjätteensä
kaikkien sääntöjen vastaisesti suoraan luontoon, jokiin, mereen...

Polttoainevaihdon yhteydessä joudutaan tämä plutoniumpötkylöiden 'jäähdytysvesi' -
tritiumilla vähin erin yhä myrkyllisemmäksi muodostunut höyrypannu-energian kiertovesi,
laskemaan pois. Muutoin ei kyetä nostamaan tuotannon päätuotetta eli Plutoniumia - ydinaseisiin
prosessissa kypsytettyä raaka-ainetta - 'pannusta' pois, uusia plutoniumkärkien aihioita tilalle.

Kätevintä ja halvinta aina onkin luonnon saastutus.

.



Plutoniumtehdas General Electric Mark 1:
Alla kuvattuna rajusti yksinkertaistettuna "0lkilu0don" General Electric G.E. Mark 1
Plutoniumtehdas 'revisiossa'; sen 104m korkea reaktorihalli ja piippu ovat mittakaavassa, 4.3m
polttoainesauvat "suurennettuna"mm. höyrypannussa. Siniset ovat aina 24/7/365 jatkuvan
jäähdytyksen tarpeessa (sulamisvaara) olevia jäähdytysvesialtaita... Kaiken tässä olevan olen
poiminut ja puzannut kurasta, ydintumpelopappien 'kadulle pudottamista sala-arkistojen kopioista'.
Enhän tietenkään ole saanut käsiini 0lkilu0d0n mittapiirustuksia - alla kyseessä vain identtinen G.E.
Mark I:n -mittapiirustuskopio 'riisuttuna'.

'Ydinvoimala' kaaviokuva. Ydinreaktori, Revisio. Huoltotyö ... satua säteilytetyille.



Rakennus 104m. Piippu on 140 metriä, yli 3m halkaisija, synnyttäen itsessään valtavan imun...
Joka ikisestä 'kopista kanavistoa myöten (vihr.) imetty säteilevä ilma syöksyy taivaille ja sitä tietä
keuhkoihisi. Sairas sairaanhoito saa lisärahoitusta potilasmäärän paisuessa. Hauska nyanssi on
turbiinihallin ja jätevaraston osittaiset pressukatot - alfa ja beettasäteilyn 'tuulettamiseksi'
sinunkin lastesi keuhkoihin.

Laitoksen tuottama massiivinen suora säteily sanelee rakenteen: säteily on tuuletettava
ympäristöön mahdollisimman korkealta. Järjen mukaan tälläinen supersäteilevä laitos tulisikin
sijoittaa maan sisään ... muttamutta: siellä sen säteilyn heijasteet käristäisi sen -  itse itsensä.

OUT (kts kuva): osa raskaasta säteilystä ohjataan punaista höyryputkikanavaa myöten
turbiinihallin lävitse sähköverkkoon ja siten levitetään maakunnan lehemille. Näin häivytetään
plutonium tehtaan  kammottavat kokonaissäteilymäärät ja toteutetaan väestönvähennys-agendaa...

Tekemässäni kaaviokuvassa mafian Plutoniumtehtaasta - eikunsiis ydinvoimalastasi - näkyy
myös hilpeä varasto - jonka kattokin jo kertaalleen romahti [SALAINEN] ja seurauksena läheltäpiti
fukusima. Läheltäpiti tapauksia onkin tämän tästä [SALAINEN] - sen voi kertoa maailman
viidelläsadalla julkisella, sekä tietenkin salaisilla - ydinase-plutonium-tehtaiden määrällä.

Ilmanvaihtohormiston (vihreä) kautta tuuletetaan aina laitoksen kaikki tilat. Koko laitoksessa
ilmanvaihto on aina rajua, sukat pyörivät jalassa -luokkaa. Ellei näin olisi, Arton tuolla aiemmin
tarkasti selvittämä säteilyn rei'ittämän, vuotavan pannun läpitunkevan plutoniumin säteilyttävä
ionisoitu supervaarallinen pinkki-ilma tappaisi kaikki sisälläolijat 2minuutissa. Tämä selviää Arton
artikkeleista - sekä tieteellisen tarkasti salatuista tiedejumalan riittisaloista - white papers.

Kaaviokuvassa näkyy kuinka 104m korkeassa 0lkilu0d0n ydinase raaka-ainetehtaassa on
menossa on "huoltotyöt". Höyrypannun kansirakennelma on jo auki, höyrypaineastian kantta
nostetaan. Seuraavaksi ennen kansien avausta lorotetaan jäähdytys eli tritiumkyllästynyt vesi pois
reaktorista. (koska tämä tiedejumalanpalvelus on salainen, yksityiskohtainen prosessikuvaus on
maallikolle mahdotonta.)

LOVIISA REAKTORIHALLI, yläkerros:



Loviisa.Ydinvoimala. Ydinreaktori. Keskellä näkyy kaaviokuvassakin olevan 'höyrypannun' eli
paineastian kansi. Viereisen sinisen kansiston alla jäteallas: Reaktorihallin lattiaan on merkitty
avausta eli 'huoltoa' varten, ylösnostettaville paineastian eri kansiosille sijoituspaikat sinisellä.
Kaaviokuvassa oikealla näkyy ylh. erillinen jäteallas: sinne säteilypöllähdys-kuljetus
aikaansaanee esim ympäri maailman uutisvuodoissa esiintulleita 'mystisiä' lintuparvien joukko-
kuolemia. Alempana oikealla säteilytettävein hämäykseksi rakennettu tuurbiini-generaattori-halli.
Sieltä tuotetaan sähköä vain sitä varten että saataisiin sillätavoin raskas K-säteily kotiisi.

Eräs puhtaan reaktorin 'tuotteista' on reaktorirakennelmaa murentava, jatkuvasti kaikesta
läpitunkeva K a n a v a säteily - puhupa siitä jollain keskustelupalstalla, pilleritarjoilu
hoitotarpeineen onkin seuraavanan ydinmafiosin kommentti. (Kanavasäteily: lue ydinfyysikko
Fajansin kirja, www.scribd.com/doc/75323849/Fajans-Radioaktiivisuus)

Seuraavaksi nosturilla siirrellään poistettavat (vain osa) polttoainesauvat eli kypsät tuotteet
toiseen vesialtaaseen, senjälkeen jo II-altaassa odottamassa olevat uudet aihiot nostetaan pannuun
sisään. Kaikki paikat täyttävää tritium yms säteilyhöyry tuuletetaan parhaillaan ulos, keuhkoihisi.
Paikkojen siivojillekaan eikerrota. Mahdollisesti tehtaan, 'rekalla ajettavan' 140m savupiipun,
ylilentävät lintuparvet grillautuvat - suoraan lennosta, pudoten savuavina paisteina tehtaan
pihamaalle! (Ei, tod. ei: tämä ei ole ankuankkawitsi) Onneksi (?) tämä höyry levitetään myös joka
ikisen ydinpoliisin lasten keuhoihin.

Tätä polttoainesauvojen vaihtoa kutsutaan mafian slangissa "revisioksi". Osuva ilmaisu:
syntyyhän siinä uuden ydinohjussarjan uuden revision Plutoniumkärjet. Meikäläinen puhuis
tankkauksesta: vanhoista uraani-plutonium sauvoista osa otetaan jatkojalostukseen ja sitten
myydään asetehtaille. Tähän tiedejumalanpalvelukseen liitty myös supersalaisuus, pyhien
plutonium 'aihioiden' siirtely parhaan kansamurha-sadon keräämiseksi). Osaa 'polttoainesauvoista'
pyöritellään revision aikana ympäri plutoniumpönttöä, kyspytellään kuin Cuan Valdez'in Kesko-s-
kahvipapuja, pauligin parhaitten aromien esiinsaamiseksi. (Lue: miljoona murhaa enemmän).



Suo malis tiedemiehet ovatkin tässä Plutoniumsopan keitossa erityisen taitavia; maailmalla
ovat kateellisia. Kun normaalilaitos on pakko sulkea ja avata, poistaa pahimmat säteilypötkylät
vuoden välein, suomalis kansamurhaajat kykenevät kypsyttämään myrkkyjään jopa 5 vuotta! (by
AL) Saanet arvata minkälainen 'sota myymälässä' vallitsee näiden superfinn -säteilytystuotteiden
tullessa tuotantolinjalta ulos - kuka saa tämän kovimman murhamössön? (Vrt. Otaniemi, alempana)

Kiista kuka ne saa: Kuvittele moskovan suurinta (tyhjä) GUMin tavarataloa
1954, sinkkiämpärierän saapuessa vankileirien tehtailta... poliisirykmenttikään ei
kykene tuhansia maatuskoja pitelemään. Seurauksista tavallinen kuolevainen voi
lukea jopa YLEn voidelluista Iltasatusanomista: Kusetin Arc ticsea -Laiva kaapattu!
Erikoisalus Sigyn ... Mossad sitä ja tätä... juutalaiset tätä ja sitä...

Jos juomaveden kohdearvo (huijaus, sekin - pitäisi olla = 0) tritiumsaastuneilla mailla on
20Bq/L, meriveden viimeisin julkinen arvo 1990 luvulla oli 123Bq/L ... ja voidaan arvella nyt sen
olevan 200Bq/L. Myrkyn pitoisuus nousee jatkuvasti, kiitos Plutoniumtehtailijoidemme ahneuden:
mitä kauemmin 'soppaa' keitetään, sitä myrkyllisemmät päästöt - ja ennekaikkea sitä tehokkaampi
(=$$$$$$$$$$$) mömmö maailman pimeille Plutonium markkinoille.

Tämä kauppa kykeeneekin suojakseen palkkaamaan mittaamattoman suuret poliisiarmeijat.
Järjestä vapautetut poliisarmeijat mädättävät tässä samalla itse itseltänsä, kansalta ja lapsiltansa -
silmät päähän. Nämä suojelevat, täysin pimeästi, salaa ja tullitta Plutoniumtehtaiden omien
satamien kautta myytyä 'tuotetta', Plutoniumia. Ritarillisesti tietämättä mitä tekevät - kysellä
saatikka kertoa ei saa. Eivätkä edes uskalla: "Muista Joensuun 2011 pikkujoulut...".

Plutoniumtuotantoon tulee olennaisena lisänä jatkojalostus ydinkärkiä varten, salaiset kontti-
centrifugit joita systeemin suojassa on levitetty säteilijöiksi ympäri maatamme (by AL). Nyt
ilmeisesti mafialle lisäpelkona on julkisuuden [hyvä Arto & co!] takia satamiin tulevat rajoitukset,
jopa tulli? Tämä merkitsisi ydinmafialle katastrofia. Siksipä Humppilassa on syntymässä Arton
mukaan eräs maailmanluokan lentokenttä - jonka valvonnassa pidettäneen erityistä huolta
Plutonium-kauppaliikenteen häiriöttömyydestä... SM0M haisee ja kovasti. (mikäseon, selaa blogin
sivuja - niinkauan kun vielä saat niin tehdä)

Ydinmafian kunniaksi on sanottava että ciat osaavat 'asiansa' mykistävän hyvin. Kansakuntain
rahvaasta - 99,9% - säteilytetyistä ei tänäkään päivänä tiedä, saatikka usko, olevansa kokoajan
säteilytettävänä. Eikä edes halua tietää.... Miten voikaan olla mahdollista että ritarikerma hallitsee
kannen alla kuplivia ilmiöitä kuten valtion huumekauppa, orjakauppa ja lapsiseksin orjakauppa
jnejne. Kaikki ritarikuntia palvelevia Savile-luokan jäävuoria joiden huiput on naamioitu YLEn
hauskasti, vatukkoa työntävällä sonnalla, mm. nk. uutisilla eli kansamurhaviihteellä. Suojelijana,
tietenkin sinitakkiritarein meri.

Sama 'revisio' prosessi eli 'tankkaus' (kiireessä kasattuna) animaationa:

vimeo.com/146416424
NPP refueling = NEW revision video. How and why, see how it goes - 4min simplex animation:



4.2 Lauhdutintornit eli ionisaattoritykki antennit
Lauhdutintornitkin on valjastettu tuulettamaan tappavat säteilyt mahdollisimman kauas
‘puhtauden perikuvan’, plutonium- höyrytekniikan laitoksesta… Oheisessa väärävärikuvassa näkyy
lisättynä säteilyn spektri.

Tsekki NPP: Ylläoleva pikkukuva on leikattu päiväkuvasta, lisätty alemmasta yökuvasta ‘saldo’.
Alla yökuva ja tornien tykittämä betasoihtu. Tutustu tsekki-sivuston animaatioon, kopioi osoite
kuvan linkistä: Siellähän kaikki näyttää niin puhtoiselta – kuin ydinvoidellun hymy. Himmlerin
kaksipääkotka-hymy.

Tsekkiläinen ydinvoidellun puhdas vesihöyry eikus ionisaatiotykkipatteristo.

.



Lauhdutintorni sisältä nähtynä. Ylhäällä massiivinen radio-antenni rinki, ionisaatiotykki...

.

.

4.3 Antennit – pakollista ydinpisnettiä
Tälläiset antennit löydät jokaisen plutoniumpönttösi vierestä. Niillä maadoitetaan ympärillä
oleva ilmamassa, mahdollisesti lähetetään säteilevät ionivuot haluttuun suuntaansa paremmin
hyödynnettäväksi (vrt malthusialaisten vaestönvähennys projektit)

.



Kesällä 2011 uponnut, sulanut 'Spesiaali Koelaitos': mm. tappavan säteilyn tuuletus hoidetaan
antennein...

.

L0viisan voimala: betasoihtu virvatulet antennin juuressa...

Arton toimittamasta kuvasta on tässä pilkottu spektristä halutut osat pois… Vertaapa yläkuvan
betasoihtuavaa ilmakerroksia seuraavaan.



.

.

Vihtiikö ennee vilikasta akkunasta ulos? Yläkuvan spektristä poistettu osa väreistä, itse kuvaa ei
muutettu.

.

.



Ranskalaiset osaavat juuri ja juuri tehdä patonkia. Siksipä niiden pitää lahjoa koko eduskunta
jos halunnevat rakentaa maailman vaarallisimman plutonium experimentaalin 0lkilu0d0n hetteiselle
sohjokivelle.

Joskus ARE VAN arina halkeaa, silloin patongeista pakenevat savut pihalle. Tässä ARE VAN
taidonnäytettä; kesällä 2011 sulanut tricastin: yläreunassa alkup kuva.

Tässäkin paloi Japanin tyyliin 'pelkkä piirilevy': kuvan spektristä otettu osa pois. Mitä kaikkea
paljastuukaan?



Kuinkas Espoon VTT-Ydinvoimala
Tuuletetaan?

Paljonko siinä on Plutoniumia? Miten hyvin 50-luvun suunnitelmat säteilee?

Tutkimusreaktori; Espoo – TRIGA Mark II, VTT (1962)

Grankulla hyperventilation eller kaiken rahvaan keuhko rakkulain säteilyttäjä; 252kW



Älyköiden säteilytys käynnissä: ydinmiilun syöpä naurattaa vieraitakin ennenkuin efektit alkavat
tuntua... Onneksi valkoinen takki suojaa valaistunutta pää-säteilyttäjäämme.



Kurkkaus kuolem-aasi: tähän VTT reaktorin tsherenkovin säteilyyn livenä kurkanneet ovat jo
annoksensa nielleet. On vain ajan kysymys milloin ja milläisena syöpä iskee. PÄÄSY KIELLETTY!



Otaniemen Älyköiden Säteilytys
Otaniemen ylpeitten säteilyttäjä -  Triga Mark II tai VTT:n tutkimusreaktori FIR 1 - aivan kuten
säteilytetty haluaa... Myrkkykeittolan opettaja esittelee sauvoja tälläisen havaintotaulun kautta:
miten saadaan parhaimmat Plutoniumit jalostettua. Ilmeisen taitava  opettaja. Lue lisää: Chernobyl
Raporttivuoto www.scribd.com/doc/75585901

FIR 1:n reaktorisydän on sijoitettu kuusi metriä syvän avoimen vesialtaan pohjalle. VTT:n
tutkimusreaktori FIR 1 käynnistyi 1962 tutkimusta, koulutusta ja 'isotooppien 'tuottamista' varten.
1990 luvulla uudistettiin: neutronisäteilyä käytetään nyt sädehoitoon; yhteensä 58 hoitokertaa.
Reaktorisydän, halkaisija on 40 cm, on 6 metriä syvän avoimen vesialtaan pohjalla. Itse
reaktorisydämen. Reaktorin lämpöteho on 250 kW, mutta sillä voidaan tuottaa lyhytaikaisesti
teholtaan tuhatkertaisia eli 250.000kW = 250MW tehopulsseja.

"...mutta sillä voidaan tuottaa lyhytaikaisesti 250MW tehopulsseja..."

(Psst. Tämä jäi kertomatta: Näitä 'Pulsseja' annamme aina ylhäältä tulevien käskyjen
perusteella - haluttuun suuntaan. Ja tätähän ei erikoistutkija edes tiedä: Purske
annetaan aina kun poistettavat joutosuut on kutsuttuna suunnattavan säteilypurske-
keilan alueelle, 'saunailtaan'. Mitä ilmeisemmin 1980 luvulla Otaniemessä
'näyttelyssä' ollut sojuz asema oli suunnatussa keilassa suunnitelmien mukaan - sekin
oli silkka petos joka valkeni vasta kävijälle: kyseessä pelkkä Pallywood kopio...)

Hukkalämpö työnnetään rakennuksen katolla oleviin jäähdytystorneihin. Reaktorisydämessä
on 80 polttoainesauvaa, joissa on yhteensä 15 kiloa uraania. Uraanin rikastusaste on 20 %, joten
halkeamiskelpoisen U235-isotoopin määrä on kolme kiloa. Reaktorin toimintaa säädetään neljän
säätösauvan avulla. Käyttökokemukset koko toiminta-ajalta ovat olleet erittäin myönteiset, kertoo
erikoistutkija Seppo Salmenhaara. (Lue: valitut kohteet ovat kuolleet syöpään tautisen nopeasti).

Otaniemen säteilyttäjätohtori esittää: FIR-1 reaktorin sydän, polttoainesauvojen sijoittelun
opetusmalli, tutkija osoittaa yhden polttoainesauvan havaintomallia...



.

Otaniemen Ydinreaktori 'koelaitos' Triga Mark II eli VTT:n tutkimusreaktori FIR 1
Paavin toiveet täyttävä = Kahdeksankulmainen Ritarien ydinpyhättö.

Samat toiveet täyttää myös tulevan vatikaanin valtaistuimen sijaintipaikka - dome of rock moskeija.
Päät pehmittävä älyköiden sisä oppilaitos sekin...

8-kulmainen islam aivopestyjen pahatto, Jerusalem. Lue lisää scribd.com/doc/85508748



5. Betasoihdut, ydinhulluuden huipentuma:
Ydinpapit Uhravaat kai ken elämän – syömällä hapen maapallolta:

.

Beta-soihtu ilmiön neutroni ionisaatio myrkytystä 'ehkäistää' chemtrail myrkkylennoilla joissa
päällemme levitetään boronia jne

.



Eurajoki , 300m TV-masto. Jo kahdesti räjähtänyt Olkiluodon BetaSoihdussa

.

Luonnollisesti taustasäteilysi on tutkittu ja sairaan 'hoitosi' salatiedostoihin merkitty.

.



N eutrinican Raportti lupaa: Olkiluoto 3 … lisää
säteilyannostasi 10%

.

TEPCOn onnesta säteilevät alihankkijat reaktorihallien pinkkiloisteessa

19.11.2011 Katso uusin video Fukushiman ensimmäisestä lehdistökiertueesta – 100%
uutispimennys 8kk ! Nytkin vain saloihin vihityt MSM-toimittajat saavat käydä TEPCOteatterin
esitykseen – tsekkaa erityisesti kuinka säteilyn ionisoiman ilman pinkkiloiste peitetään pinkkisillä
muovipäällysteillä:

Crippled FUKUSHIMA-1 Nuke Plant Revealed to Media for the First Time (Nov.12,
2011) youtube.com/watch?v=5_ZdBXzcvio

.

.

.

“NÄIN LINTUPARVEN LENTÄVÄN OLKILU0D0N
SAVUPIIPUN YLI – -

NE PUTOSIVAT KÄRYÄVINÄ KOKKAREINA MAAHAN.



Vartijat sanoivat ettei savuaviin läjiin saa koskea;

ovat vaarallisen radioaktiivisia“.
(A rto L aurin haastatteluvideo 14.08.2011, kts youtube)

Fukushima Daaichiin kuplivien raunioläjien piiput työntävät jatkuvasti tälläistä saastetta taivaille –
putovatko pihvit – vaiko sima – sinunkin ruokapöytääsi? Mitään aietta tämän yläilmakerrosten
säteilytyksen lopettamiseksi ei ole yleisölle kerrottu.

.

5.2. Ionisaation ohjailemat plasmapallot
Japanissa maankamaralla ja ilmassa on tänä vuonna 2011 ollut erityisen paljon valoilmiöitä
joiden syy täytyy olla ionisaation ja HAARP ja minkälie yhteistulosta. Ilmakerroksisssa on
saastuneita ilmamassapatjoja jotka varauskentillään ohjaavat näitä ilmiöitä. Lisäksi maaperän piezo-
sähköisten ilmiöiden epäillään aiheuttaneen maaperästä nousevat kirkkaat valoilmiöt. Näiden
liipaisevia tekijöitä onkin jo käsitelty.

Alla olevat kaksi kuvaa liittyvät youtubessa olevaan videoon. Siinä on yksi kuva :36 sek
kohdalla poimittu, käsitelty. Ensimäisessä valitsin tietyt värit näkyviin. Plasmapallot poimin
erikseen ja ympyröin ne kahden pixelin valkoisilla viivoilla jotta erottuisivat paremmin. Videon
lähteestä ja todenperäisyydestä en tiedä mitään; ainakin tämä yksi siitä käsittelemäni kuva ei voi
olla väärennös... Video on esitetty jossain Espanjankielisessä uutislähetyksessä jonka juontaja
toteaa asian liittyvän säteilytasoon.

Plasmapallot puristuksessa. Tämä ionisoitujen elektronikenttien eestaas-vellovat ydinsaastepatjat ja
niiden välissä muljahtelevat sähköisesti varautuneet plasmapallot selittänevät yhden ilmiön. Vertaa
kuvaa videon kohtaan 36 sek. Siinä alemman tumman patjan reiästä pallot pyrkivät vaalean ja
tumman patjan väliin. Siellä lienee matalimman energian alue - kaikki energiahan haluaa aina
lähimmäksi lepotilaa. Patjojen eläessä pallojen paikka muuttuu kokoajan. Kuin levoton ihmissielu
rauhaa etsiessään.

Allaolevat kuvat ja tämä teksti on integraalinen osa videota. Ellet katso sitä, hyppää myös kuvien ja
tekstin yli...
.



Alla hypoteesi; kuinka varautuneet pallot luiskahtelevat kuin liukas saippua märkien patjone
liikkuessa. Takertuen toiseen pintaan kuin koirankarvat juhlapukuun, hylkien työvaatetta...



5.3. Herhiläiset Pallonpyörittäjinä

Ylläolevan herhiläissoittokunnan kuvasin kesällä 2006. Orkesteri soitti puolisen tuntia löydettyään
hyvän soittopaikan ja alta kuuliaiset kuulijat... (joille ei pakopaikkaa ole)



5.4. Värispektrin Hyödyntäminen Fysiikan Ilmiöissä
Daily telegraph kirjoittaa keittö-kemia sarjassaa näin; "kuinka teet plasmapalloja koti-mikrossa".

http://blogs.telegraph.co.uk/news/tomchiversscience/100124433/home-science-the-coolest-if-not-
the-safest-five-science-demonstrations-you-can-do-at-home/

Näin siis kotimikro; kuinka paljon ennemmin näitä pallosia tehdään sotateollisuuden
resursseilla? Yllämainitunn videon näkymän 3-D version täytyykin olla 'herhiläiskaluston tahi
helicobakteerien' standardinäkymä... Tunnustatko mikroaaltouunin herhiläisen mahan alta? Mitä
kaikkea kiusaa tällä Taser-tason kalustolla pyöritelläänkään  aikaan, elektroniikan sekoittamisesta
sydämne pyssääykseen tai vain pelkästään säteilykyssääkseen.?

Matalalla lähes maanpinnassa lentävä laite rullaa tätä ilmaa raskaampaa
säteilypartikkeliansa edessään maa-efektin auttamana. Tämä pakkaatunut pilvi kulkee
sen edessä kuin laivan keula-aalto iskien kohtaamaansa rakennukseen ja aiheuttaen
eläinsuojissa sisällä kaaoksen, ihmisille - mitä lie.

IS kertoi pari vuotta sitten Iisalmelaisesta maajussista joka oli alkanut nälkälakkoon
herhiläisterroristein takia. Mikään yhteydenotto ei ollut aiheuttanut näiden törkeään ja
jatkuvaan terroriin: lain mukaan meillä on 300m lentokorkeus. Tämä tuntuu olevan
ilmailuhullutuksen huppupääjohtajallekin vitsi: mitään ei tehdä. Ei tietenkään,
kyseessähän on vain eräas iittalan kansankyykytysohjlman osa... IS juttu sensuroitiin -
maajussi sai kuolla rauhassa nälkäänsä. Kansalaiseten säteilytys jatkuu enstistä
kiivaampana. Tietenkin paawilliseen tapaan ensin ottamalla veronmaksajalta siihen
varat...

A rto Lautin terävä kommentti Telegraphin juttuun:

"Kun atomien elektronit ovat virittyneet, ne emittoivat pois valoa. Eri elementit
emittoivat elektroneistaan valon eri värejä. Voit tehdä tämän siirtämällä sähköä
niiden läpi - kuten natrium-tai argon lamput tekevät. Hehkuvan keltainen tai sininen
vastaavasti, tai polttamalla ne, kuten strontium tai litiumin punainen liekki
ilotulitusraketeissa. Voit osoittaa tämän eri tavoin jopa kotona, mutta hauskin tapa on
lyödä sokerista palasokerikuutiota vasaralla pimennetyssä huoneessa. (Tai
murskaukseen läpinäkymätöntä sokerisia makeisia).

Niin tosiaan olen usessa yhteydessä kertonut miten ydinvoimaloiten säteilyssä pinkki
sekundäärinen spektri tulee virittyvistä happiatomeista. Myös typen sininen valo on
mahdolista demota jopa kotikonsteillaan.

Murruttuaan kiteet lentelevät positiiviset ja negatiiviset ionit molemmin puolin.
Jolloin kipinät lentää tasaten muodostuneet varautumien aukot tasaten sähköenergiat.
Tämä antaa erottuvia sini-valkoisia hehkuja - Samanvärisiä kuin salama: valon
päästöjen kirjo seuraa virittynyttä typen sokeria. Ole varovainen, tietysti, kun isket
vasaralla pimennetyssä huoneessa. Suuremmassa mittakaavassa, päästöjen spektrejä
käytetään määrittämään kemiallista koostumusta kaukaisten tähtien spektrivaloista:
Tarkkaillen aallonpituuksia joissa ovat erilaiset elementit ollen yhtä uniikkeja kuin



sormenjäljet. Jota analysoimalla valoa muista galakseista, tiedämme, että niillä on
sama kemiaa kuin Maalla."

Tekemäni ylläolevat värispektrin 'analyysit' on toteutettu halvoilla maitokaupan tarvikkeilla:
tähtitieteen analyysit kaukaisista tähdistä perustuvat aivan samojen fysiikan lakien hyödyntämiseen
- vaikka tietenki 'hiukan' eri tasoisilla laitteilla. Periaatteena on 'sammuttaa' osa valon väreistä eli
aallonpituuksista jolloin jäljellejääneet korostuvat. Väri eli allonpituus kertoo kohteen
koostumuksesta jotain. Mitä se on, se ei joka kerta ole selvä. Asiantuntijakin voi mennä pieleen
jonkun toisen fysiikan ilmiön vääristäessä värit. Ylläolevan kuvan pallo (1.) näyttää
alkuperäiskuvassa tahralta, vasta värispektrin käsittely tuo sen esiin. Huomionarvoista tuossa on se,
että tämän kuvan pallo on pinkin vastakohta. Ja pinkkihän olikin...

Mitä hyvänsä kuvaa katsoessa on tietenkin jokaisen vastuulla analysoida onko se väärennetty vai ei.
Senjälkeen pitää analysoida mitä se oikeasti esittää: tavallinen kuva ei todennäköisesti kerro esim.
kohteen etäisyyttä. Etäisyyden määrittämiseen tarvitaan tietää kohteen koko.

Sitten tulee tietää mikä toimii valonlähteenä, onko kohde itsevalaiseva vaiko heijastumalla valaistu?
Josko kohdetta valaistaan auringonvalolla tahi polarisoituneella valolla: polarisoitunut valo ei enää
heijastu vaan 'uppoaa' materiaan, aktivoi siinä olevia pinta atomeja 'lähettämään omia fotoneja'.
Otollisissa olesuhteissa näiden informaatio kertoo aineen olemuksen tarkasti. Se että ilmiö on
monimutkainen, tietenkin tarjoaa nipiru-mysteerinsyöttäjille aina herkullisen ufo-apajan. Vaikka
näin on, menetelmää ei tule jättää käyttämättä. Kuten sanottu, onnistuu omassa 'keittiössäsi'.

Testaapa kuvakäsittelyohjelmalla omia kuviasi ja kokeile mitä uutta niistä löydät.



Vääräväri-Spektrikuva - Väriskaala leikattuna

Yllättäviä asiota nousee näkyviin poisleikkaamalla kuvasta jotkut 'värit'. Tässä tunnukseton
ylikansallinen ystävällisen (?) alle 100m (100x laiton!) plasmapommittajan jälkiä.

Väärävärikuva syntyy leikkaamalla spektristä osa pois. Ohessa kuva fotoshopin curves -
pensselisarjasta jossa eri väreille luodaan mielivaltaisesti valittu käyrä eli leikkausprofiili. Sekä
poisleikattu osa että lopputulos sisältävät väri-informaatiota joka ei näy lakuperäisen kuvan
'kokonaismaskin' alta. Kaksiulotteisen kuvan syvyysinformaation sekä neljännen ulottuvuuden



[liike/aika] puuttuminen tekee tuloksen analysoinnista tietenkin rajoittuneen. Musta - tahi mikä
tahansa värialue voidaan valita omaan käsittelyyn, muokata ja projisoida se erikseen kuvan päälle.
Musta onkin mielenkiintoinen 'väri'. Se voi olla joko täysin tyhjä - tai sitten sisältää kaikki spektrin
osia... (Mikäli niin on tehty, spektrikäyrä pirstoutuu (vrt harmaa käyrä) ja on selvästi nähtävissä.)
Siinä ehken liikutaan jo alueella jossa kuva ei olekaan 'alkuperäinen' ? Eniweis, sillä tavoin saadaan
kuvan sisältämä info kokonaan esiin.

.

5.5. Ydinvoidellulle “revisio”…

… tarkoittaa säteilytystäsi.
IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) -järjestö sai saksalaisen
Gundremmingenin ydinvoimalan päästömittausdataa haltuunsa kinuttuaan sitä tarpeeksi
kauan. Tarkemmin kyseessä on radioaktiivisten jalokaasujen päästöt: ne ovat revision aikana
pahimmillaan 500-kertaisia käytönaikaisiin päästöihin nähden (huippuarvo: 1470 kBq/m³,
tavallinen: 3 kBq/m³). by A.L.

Revisiossa supersäteilevä pönttö aukaistaan plutoniumin lisäystä varten ja kaikki saastat levitetään
keuhkoillesi. "Revisio." Paawin pikkulinkolat nauraa kun väestö vähenee.

Kaikki nämä päästöt tuuleteaan savupiipun kautta kansojen säteilyttämiseksi! Tälle kansamurhalle
on tultava loppu.

Katso myös: w w w styrge .com/pic/jalok_paastot_saksaydin_net.jpg



5.6 Revisio - Ydintuholaitteen tankkaus

Tässä kuvataan suht harvinaisen, 'jatkuvasyötteisen' raskavesireaktorin polttoineen syöttö.
Polttoinesauvoja vaihdetaan tässä järjestelmässä monta kertaa viikossa, tosin kuin L0viisa/0lkilu0t0
tuhopöntöissä joissa vaihto tapahtuu kerran 1-5 vuodessa kestän pari viikkoa.

Polttoianesauvat saapuvat yläoik. Ne ohjataan automaattisyöttöjään joka lataa ne vaakatasossa
sisään ja toiselta puolen käytetyn ulos. Tässä vaiheessa (spen fuel port) syntyy raskas 'revisio'
säteilytyspiikki joka tietenkin tuuletetaan kansojen keuhkoihin... Rajusti säteilevä polttoaine
työnnetään raskavesisäiliöön (jossa se purkitetaan?) ja sitten tavallisen vesisäiliön varastoon.

 Polttoaine voi olle myös viallista aiheuttaen uuden revision pian edellisen tapahtuman jälkeen.



6. Neutronivuon tuuletus tasaisesti pitkin
voimalinjoja:

.

.

.

Tässä sinullekin pirujen kehittämää “Luonnon” taustasäteilyä…

.



Olkiluodon "neutronitykki" by A L. Katso linkistä Suomenkielinen kuva/ selite: www.
kuvaton .com/k/1YQ.jpg

.

.



A r t o L a u r i -esitys kanavasäteilyn ohjailusta; 0L1 sivukuva. Oikealta syötetään voimavirta
valtakunnan sähköverkkoon, katso seuraava kuva.

.

Kerrataanpa (heti -92 salaiseksi julistettua) vuoden 1992 Turun Yliopiston
Ympäristöraporttia: “

“0lkilu0d0n Ydinvoimalat on suojattu siten, ettei suoraa säteilyä pääse merkittävästi rakenteiden
läpi ympäristöön. Gammasäteilyn läpäisevää vaikutusta ei ole kuitenkaan kokonaan estetty
kattorakenteiden osalta;esim. jätevarastot ja turbiinihalli [pressukatto].

Hyvin pieni osa ylöspäin suuntatuvasta säteilystä heijastuu takaisin maahan (ns. sky shine -efekti
[tunnetumpi nimike: Beta-flare]), jonka vaikutus ulottuu 0lkulu0d0n voimalan lähiympäristössä
noin 200 metrin etäisyydelle vähäisenä taustasäteilyn nousuna. Annosnopeus voimalaistosalueella
on noin 0,25 µSv/h, joka on noin kaksinkertainen taustasäteilyyn verrattuna.” Mikko 0janen, Turun
yliopisto, Satakunnan ympäristöntutkimuskeskus, 1992
(Huom. IAEA ilmotuksen mukaan säteilytyksesi on nyt 11/2011  2½ -kertainen em. lukuun verraten)

Huom. Tästä vuotaneesta raportista otteita alempana.



0lkilu0t0; laitoksen päästöt ilmaan, MBq/v TVO 1992 -ilmoitus

- 1978 -
Iodine: 1,7 MBq/y
Tritium: 200 MBq/y
Carbon14: 200 MBq/y

- 1988 -
Iodine: 0,25 MBq/y
Tritium: 1500 MBq/y
Carbon14: 6500 MBq/y

- 1993 -
Iodine – lisäys 118x
Tritium – lisäys 18x
Carbon14 – lisäys 32x
Kokonaiskasvua 12373%

- 2003 -
NYT: päälle PLUTONIUM -lataukset …

Onneksi Suomen päästöt ovat maailmna pienimmät huokaa herkkusieni, huutaen: “Hyvä
SUOMI … eh?”. Eikä tajua että kaikki johtuu tästä nerokkaasta tuuletuksesta…

.

.

No sitten, voimalaitokselta jakeluun:

A rto L aurin webbisivun kuvasta napatut pylväät: teoriansa mukaan tuplapyloni voimalinja
järjestelmä muodostaa Faradayn häkin, sen johtimien magneettikentät neutrinoja ohjaavan tunnelin...





tunneli ei tietenkään ole "vedenpitävä" - mutta eipä tarvitsekaan. Tasainen levitys takaa "tasaisen
luonnon taustasäteilyn"... Käytössä "aina kun tarvitaan".

Olki luodossa olevasta liittymästä tähän tunneliin syötetään neutrinot ja sitten Espoon
pelloille… Alkupään “ilmanvaihtoa” voidaan tarvittaessa kierrättää esim tilojen kautta joissa
systeemille epämiell. henkilöitä. Tuloksena yllättävän yksimieleinen sekä puhdas päästötön
ydinvoiteluvoimalaitos – todistettavasti moderni ja minipäästöt – piipusta – kattojen perssujen
lävitse.

Tämä voimalinjajärjestely näyttäisi jatkuvan Espooseen asti; siellä ‘pienehkön’ muuntamoon
tullessaan johdotuksen “piippu” aukenee levittäen keuhkosyövän koko Helsingin asujamistolle.
Ihailepa uusia  säteilytys härdellejäsi kehä-III ympärillä … Kuinka ollakaan, sähkösairaus-allergia
leviää kuin kulovalkea. Välillä on autoilijoiden hämmästelyjen lopettamiseksi valtateiden
tienvarsien ylityksiin laitettu viherledipylväitä – ettei neutronivuon aiheuttama betasoihtu ilmiö
näkyisi aiheuttaisi hälytyskeskuksiin soitteluita! Koko järjestelmä, 24-vaijerinen 300km
syöttöjärjestelmä on mielettömän kallis, eikä ole tarpeen sähkönsiirron takia, sanoo A rto. Katso
tarkemmin A rton blogia ja muita hätkähdyttäviä teorioita – mieshän on nero:

www. m a i l i s n u u t i n e n .blogspot.com

.

.

Huomasitko tähän liittyvän “Uutisen” sivun alkupäässä? Kerrataanpas: “Kantaverkkoyhtiö
Fingrid ryhtyy selvittämään kesällä tulevien ydinvoimaloiden kantaverkkoon liittämisen
ympäristövaikutuksia. Suomen kantaverkkoa eli voimajohtoreittejä joudutaan vahvistamaan…
“ Vahvistaminen merkitsee lisäpylväsasetelmia kuvatulla tavalla – sekä kanavasäteilyksen
vaatimat muutokset jännitenostoon 110kV tai yli. L0y0lan Jessuiitta Säteilytys: Tutkitun tarkka
ja vahvistettu.

Tästä raskauttavat kuvat onkin suppilovah ve ropoliisit jo laittanut kaikki kuvat talteen, ettei
uudensuomen kukkahattusöörinki tätit hermostuisi www. v i h e r a h
o .info/index.php?topic=4864.msg40805#msg40805

.

.

.

.

6.2. Gl0bus-lehti 11.12.1988, Saksa
“Jo 1899 alkaen on tiedetty että ionisoivalla säteilyllä on ilmakemiallisia vaikutuksia. Mutta
vasta 1960-luvulta alkaen on harvoissa laboraatioissa kokeiltu radioaktiivisuuden vaikutuksia
ilmakehässä. Radikaaleja syntyy jo heikossakin radioaktiivisuudessa. Radikaalit ovat



erittäin  herkästi  reagoivia oksidantteja ja ovat voimakkaasti hapettavia. Nämä ilmakehän ns.
“pesuaineet” muuttavat ilmakehässä olevia kemikaaleja vesiliukoisiksi, happamiksi yhdisteiksi. Ne
huuhtoutuvat  ilmakehästä sateitten mukana. Happiradikaalit muuttavat mm. ilman rikkidioksidin ja
typpioksidit happohiukkasiksi happosateiksi. Savukammiokokeissa on havaittu ilmakehän
kombinaatiovaikutuksia: UV-valo ja radioaktiivisuus vahvistavat toisiaan vastavuoroisesti
rikkidioksidin muuttuessa happohiukkasiksi. Saksassa säteilysumun on todettu
ydinvoimalaympäristöissä todettu synnyttäneen lisääntyviä metsävaurioita. Koskaan ennen tällaista
matalatason  radioaktiivisuuden ilmakehävaikutuksia ei ole otettu huomioon. Keinotekoisen
radioaktiivisuuden nostaesssa koko MAAILMAN luonnontaustasäteilyä on riskit arvioitava
uudelleen.

(Erityisesti suomalas-ruotsalaisessa tyyppisessä jopa 5-v uraanipolttoainekiertovaihdossa on
tilanne pahin. Muualla maailmassa polttoaine vaihdetaan vuosittain, korkeintaan 2v välein.
Suomen sikalikaisessa polttotavassa maasamme, OL-3 plutoniumpoltosta nyt puhumattakaan),
vapautuu erityisesti runsaasti plutoniumin polttoon painottuvassa polttoaineluonteesa krypton-85
pitkäikäistä jalokaasusäteilijää. Sen talteenotto on vaativaa tekniikkaa. Se pitäisi kiinteyttää -185C
pakkasessa. Vain yksi  tähän pystyy, Karlsruhen pienkoelaitos. Siksi kemiallisesti inertia krypton-
85 leviää maailmanlaajuisesti. Se ionisoi ilmaa siis globaalisti! (Kuten niinikää pelätty tritium.)
Ionisoivat ilmaa globaalisti- myös merien yllä. Lisääntynyt ionisaatio muuttaa maan
ilmakehän  sähköisyyttä. Tällöin sähkön johtuvuus ilmassa lisääntyy ja ilmakehän elintärkeä
sähkökenttä pienenee. (Kuten olen varoitellut jo vuosia, ydinvoiman purkama sähkökenttä tuottaa
sademekanismeja ja siksi ydinvoima nyt ydinaavikoi sadantojamme alas nähdysti!) Jos mm.
kryptoneja, tritiumeja ja muulla tavoin säteilyä ilmaamme varastoitoivat kuorimallisäteilyvarastot
lisääntyvät yhä, se muuttaa ukkosesiintymisiä ja ilmenemismuotoja.

On olemassa selkeitä kokeita, jotka osoittavat, miten ilman sähköistymiset vaikuttavat myös
pilvimuodostuksen fysiikkaan. Ilman sähköisyyden muutos vaikuttaa sadekuurojen  esiintymisiin.
Säteilyionisaatiot ja krypton-85 pitoisuusnousut muuttaa sadekuuroja ja maantieteellistä jakoa.
(Olen niinikää vuosia osoittanut kiistatta miten ydinvoimala-alueilla ja uraanikentiltä tulevat
valtaisat säteilypäästöt ovat tappaneet käytännössä esim. Ausralian luonnon. Nyt systeemi on jo
hävittänyt mm. USA:n, Aasian, jo myös Euroopan sadantaa ydinaavikoittaen. EU myönsi jokin aika
sitten odottavansa jopa yli -70% sadantakatoja.(M.T.) Maailmanlaajuisesti ilmasaasteitten
muutosnopeus on jo kiihtynyt ydinvoimalavaikutuksista. Rikkidioksidin ja typpioksidin
päästöagressiivisuudet happosateiksi lisääntyvät ydinvoimin. Tällä hetkellä (1988) maailman
ilmakehän krypton-85 on hieman alle becquerel kuutiometri. Krypton-85-konsentraatio on
maailmassa huomattavasti lisääntynyt. 1950-luvun lopulta runsailla ydinkokeilla ensin. 1963
ydinasekoekiellosta huolimatta krypton-pitoisuus on edelleen lisääntynyt ydinjätteen
jälleenkierrätyksen laitosten käyttöönotoista ja lisärakenteluista mm. Englantiin ja Ranskaan.
Lisäydinvoima nopeuttaa tasonousua.

Maailmalla olevat vajaat 500 ydinvoimalaa kattavat globaalista energiastamme vain 2%.
(Luku jota olen vuosia niinikää käyttänyt ydinlobbariemme 17% valhenollaukseen. Jälleen tutusti
olen oikeassa. Hienoa, että tietojani taataan näin arvovaltaisesti jälleen.) Jos tuo illuusoitu
ydinenergian n. 20% OIKEASTI toteutettaisiin tarvittaisiin liki 10-kertainen,  4 000kpl
keskikokoreaktoria. Tilanne lopettaisi jo nyt energianegatiivisesti kaivettavat uraanivarantomme
seinään. Olisi pakko rakentaa  mm. 330kpl  Wackersdorfin kokoista jälleenkäsittelyn laitosta.
(Sekin kuulema valmistuttuaan Saksaan hylättiin mokana.) 330kpl on pakko, koska plutoniumin
taloussuunnitelmat ei muuten toimisi. Näin ilmakehän  krypton-konsentraatio ja vastaava
ionipitoisuus nousisi nykyisestä n. 200-kertaiseksi!!!!!!!Totaalista ilmakehämuutoskokeilua siis.
Sellaisen ydinvoiman energiapolitikan  geofysikalisia ja ilmakemiallisia seuraamuksia ei kyetä edes



arvioimaan. Näin usko ydinenergian ilmastomuutoksen estoharhaan  osoittautuu vaaralliseksi.”
(Julkaistu Saksassa Gl0bus-lehdessä 11.12.1988, Suomennos J orma K alanti.)

Posivan teos “Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus. Ympäristövaikutusten
arviointiselostus, sivu 107:“Kehittyneitten kasvien kuolettava kertasäteilyannos alkaa alle 10 GY.
Vastaava arvo sammaleet, jäkälät, levät vajaa 100 Gy. Kaikkein kestävimmät alkeislevät jopa
huikeat 10 000Gy! Sanoma on päivän selvä, punalevät suorastaan nauttivat päästessään
esteettömästi jalostautumaan säteilyä parhaiten kestäviin geenistökantoihinsa maailmaamme, jossa
10-kertaistuvat taustasäteilykasvut takovat jo metsiemme jalommat kasvubiot alas. 2009 Suomi
menetti jo 300 000ha metsäänsä säteilykuolemiinsa. Ja tämä on oleva vasta alkua. Koska esim
TVO:n todettiin kasvattavan 20 000km2 kokoisen siniLEVÄ kasvuston
ennennäkemättömässä mitassa ydinpäästövesiinsä ensi kerran Suomessa. Kaikkialla on tilanne
jo sama. Levät valtaa maailmaamme ydinvoimin. Lainaus, Kts. www. v i h e r a h
o .info/index.php?topic=4952.0

.

.

.

6.3. Ydinvoimalan neutronisäteily on aina ollut tiedossa; H y l
l e r a a s  “Atomit” 1951:
“Sanoma on pelkistettynä uskomaton. Yli 60 vuotta ydinalan kaikki oppikirjat ja
korkeakoulutukset ovat väittäneet, ydinvoimalan fissiohalkeamista kohden vapautuu 2,5kpl
neutronia. Viimein meillä on selkeä ja ennenkaikkea korkea-arvoinen tiedejulkaisu allekirjoitettuna
totuutena tämä. Enemmän kuin 13< neutronia vuodatetaan surutta ydinvoimaloistamme luontoon,
kaikkialle.Mittareissa suoraan näkymättömät neutronit edustavat n. 1000MW reaktorista
vapautuvan äärimäisen tuhoisan säteilyvuotoenergian 1000MW! Asiaa on luotu piilottamaan
valtaisat IAEA:n tyyppiset ylikansalliset valtiokontrollimonopolit, STUK, NSA ja vastaavat ns.
“ydinturvavastuun organisaatiomonopolit”. Katso www. ku vat on.com/k/JZv.jpg

Kyseessä on mitä tarkimmin t i e t o i n e n tarkoitus piilottaa kiistaton totuus, miten vain 10-
20cm paksujen peltireaktorien sisällä ei pysy kuin 10-20% niistä neutronimääristään, joita
virallinen ydinpropagointi väittää säilöneensä 99,99 % tarkasti! Hurjaa hurjemmaksi ja hätäilyn
paikaksi asian teki juuri tapa millä saimme tietoa megasensuroinnin ohi julkisuuteen.
Kansainvälinen huipputasoinen kirjajulkaisu. Asia on totaalinen katastrofi liki joka tasollaan.
Viranomaistemme vilpillisyys aiheessa on alleviivatun kiistaton. Tuho joka on
maapallollemme vuotaneen säteilyn kertymistä muodostunut on suistamassa maailmamme
elinkelvottomaksi planeetaksi! Meillä on vihollinen keskuudessamme. Korruptiokuningas
kansainvälinen ydinpoliisihallinto, joka ajaa kansaansa kuoleman ansaansa saadakseen itselleen
valtaa, rahaa ja ekokatastrofin jollaista historia ei tunne.”

05.10.2009 Julkaisun mukaan globaalin ilmakehämme “säteilytaustan vuosikasvu on +20%”
Lainauksia: ma ilis nuu tinen.blogspot.com

.



Maltaisen Ydinmafian säteilytys perustuu 100% sensuuriin: Tässä näkyy kuinka stukpo liisi
sensuroi kai ken; ylläoleva tieto oli tässä linkissä, tuloksena sama mikä AlGoRealistisessa CO2
huijauksessakin: http://www.edu.fi/oppimateriaalit/ymparistokemia/radioakt.html

.
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6.4. “Mitä On Radium ?” – sata vuotta sitten tiedettiin
enemmän
.

“Tieteen Valossa; Werner Söderström 1911″. by A.L. – Lue ja/tai lataa:

View this document on Scribd

.

.

6.5. K. Fajans, Radioaktiivisuus
Maailman-ensi-ilta jo kadonneelle Alkuainetaulukon luojalle, Ydinfyysikko K. Fajansin
teokselle, tässä sinullekin vasta uudistettu versio OTAVA 1927, ilmaiseksi. Luettavassa muodossa
oleva dokumentti antaa tarkat ydinsfysiikan perusteet edellämainituille ilmiöille sekä Arto Laurin
väittämille joita tälläkin sivulla on esitetty.

View this document on Scribd

.



Printattava versio OTAVAn teoksesta löytyy täältä:
http://preparator.wordpress.com/2009/05/18/fajans-radioaktiivisuus/

.

.

.

.

.

.

6.4. Muu ympäristön “luonnonydinsuojelu”
.

.

Laitetaanpa vielä listaa puhtoisen laitoksen käyttämistä kemikaaleista – suurin osahan näistä
lentää piipuista pelloillesi tai ui ruokapöytääsi:

Ydinvoimalassa käytetään useita vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja sekä palavia nesteitä ja
kaasuja. Useimpia kemikaaleja käytetään voimalan apuprosesseissa kuten vesien käsittelyssä. Ne
päätyvät tavalla tai toisella luontoon…

- BOORIHAPPO, Varastomäärä: 10 000 kg (6 969 litraa) Käyttö vuodessa: 8 000 kg (5 575 litraa)
Lisäksi boorihappo-laimennoksen (4 %) varastomäärä 272 000 litraa
- Rikkihappo (96%) varastomäärä: 17 000 litraa, Käyttö vuodessa: 10 900 kg (6 056 litraa)
Lisäksi rikkihappo-laimennoksen (10 %) varastomäärä 500 litraa
- Typpihappo (60 %) varastomäärä: 1 000 litraa, Käyttö vuodessa: 140 kg (n. 127 litraa)
- Etyleenidiamiinitetra-asetaatti (H4EDTA), ärsyttävä ja haitallinen, Varastomäärä: 200 kg (233
litraa), Käyttö vuodessa: 600 litraa Lisäksi EDTA-laimennos (0,4 %) varastomäärä 500 litraa
- OKSAALIHAPPO, Varastomäärä: 200 kg (200 litraa) Käyttö vuodessa: 20 kg (20 litraa)
- SITRUUNAHAPPO, Varastomäärä: 200 kg (120 litraa), Käyttö vuodessa: 50 kg (30 litraa)
- KALIUMPERMANGAATTI KMnO4 (0,1 %) + NATRIUMHYDROKSIDI NaOH (0,2 %) TAI
OKSAALIHAPPO (COOH)2 (1 %) + C6H807 (1,5 %) + EDTA (0,4 %), Varastomäärä: 4 000
litraa
- LITIUMHYDROKSIDI, Varastomäärä: 10 kg (6,8 litraa) Käyttö vuodessa: 40 kg (27 litraa)
Lisäksi litiumhydroksidi-laimennoksen (2%) varastomäärä 240 litraa
- NATRIUMHYDROKSIDI (LIPEÄ), voimakkaasti syövyttävä Natriumhydroksidi (50%):
varastomäärä 2 100 litraa Käyttö vuodessa 3 180 kg (2 078 litraa) Lisäksi NaOH-laimennos (30 %):
varastomäärä 210 litraa ja NaOH-laimennos (10%): varastomäärä 500 litraa
- Hydratsiini (15 %) varastomäärä: 17 000 litraa, Käyttö vuodessa: 22 000 litraa
- VETY, erittäin helposti syttyvä Varastomäärä: 4 200 Nm3 Käyttö vuodessa: 14 390 Nm3
- HAPPI, Varastomäärä: 240 Nm3, Käyttö vuodessa: 1 860 Nm3



- ARGON Varastomäärä: 1 800 Nm3 Käyttö vuodessa: 3 220 Nm3
- ASETYLEENI, Varastomäärä: 46 kg Käyttö vuodessa: 230 kgtuksia maa- ja vesiympäristöön.
- MUUNTAMOÖLJY Varastomäärä: 584 000 kg
- VOITELUÖLJY, Varastomäärä: 137 000 litraa, Käyttö vuodessa: 500 litraa
- DIESELÖLJY, Varastomäärä: 530 000 litraa Käyttö vuodessa: 21 000 litraa
- VAAHDONESTOAINE, Varastomäärä (laimennosta): 1500 litraa Käyttö vuodessa: 100 kg
- NATRIUMTIOSULFAATTI Varastomäärä (laimennosta): 1500 litraa Käyttö vuodessa: 100 kg
- VETYPEROKSIDI varastomäärä: 500 litraa Käyttö vuodessa 100 kg (88 litraa)
- KALIUMPERMANGAATTI, Varastomäärä (laimennosta): 25 litraa Käyttö vuodessa: 5 kg (1,9
litraa)
- NATRIUMHYPOKLORIITTI, Varastomäärä (laimennosta:) 200 litraa Käyttö vuodessa: 15 litraa
- ALFACAUS (NaOH PESUAINE), Varastomäärä: 1500 kg (1 200 litraa) Käyttö vuodessa: 1800
kg (1 450 litraa)
- Ammoniakki (25 %) varastomäärä: 20 kg (20 litraa)
- GLYCOSHELL, Varastomäärä: 1 000 kg (1 000 litraa) Käyttö vuodessa: 8 000 kg (8 000 litraa)
- POLYALUMIINIKLORIDI, Varastomäärä: 6 000 kg (5 000 litraa) Käyttö vuodessa: 20 000 kg
(16 670 litraa)
- SAOSTUSAINE (ALUMIINIYHDISTEITÄ), Varastomäärä: 2 000 kg (1 500 litraa) Käyttö
vuodessa: 5 000 kg (3 750 litraa)
- FERRISULFAATTI, Varastomäärä: 6 000 kg (4 000 litraa) Käyttö vuodessa: 22 000 kg (14 670
litraa)
- METYLEENIKLORIDI, haitallinen Varastomäärä: 800 kg (800 litraa) Käyttö vuodessa: 1 400 kg
(1 400 litraa)

www. hanhikivi.net/ydinvoima.php?sivu=kemikaalit

.

.

.

6.5. A rto L aurin uutisia 11/2011
.

Seuraava teksti on kevyesti editoitu (pinovrhepaholaiset pois) versio A rton plazan sivustolla
esittämistä ajatuksista. Mitä minä olen niistä mieltä, sillä ei merkitystä. Ota nämä asiat vakavasti.
Sisältönä mm:

- Suomella on 100-200 ydinkärkeä
- Mini rikastamo-centrifugeja on ympäri suomen jotka kokoajan jalostavat ydinkärki-
plutoniumia, salaa, piilossa…
- Ydinkärjet ‘menevät itsestään pilalle’ 5 vuodessa. Niiden materiaalin ‘virkistystä’ varten
tarvitaan ydinvoimaloita…
- Talvivaara kuuluu osaksi tätä ittamaista bisnestä: Saksan sulkemispäätöksestä johtuu, että
sikäläiset ydinkärjet pitää rahdata Suomeen. Suomen Lappi valjastetaan ydintuhon näyttämölle.
- Koko ydinteatteri perustuu petokseen rakennettuun petokseen rakennettuun petokseen
raken….
- Humppilaan rakennetaa supejumbojen lentokenttä, Ydikärkien huoltamo…



- Suomen pimeä Ydinlobbari Poliisi tekee luvattomia kotietsintöjä tätä saastaa vastustavien
koteihin.

No niin, Arto. Ole Hyvä:
“Reippaasti vaan kissa pöydälle.

Luvattoman harvat tosiaan tietävät m i k s i Suomessa on ylipäätään ydinvoimaloita? .. Ei siis
leikisti vaan ihan o i k ea s t i ! Ruotsin ASEA kehitettiin sitä varten, että maa halusi
Pohjolaanoman riippumattoman ydinASE tuotannon. No ASEA on muisto vain. Koska
senpäävetäjäkin U.P. murhattiin. Mutta se mistä vähän puhutaan on sen Suomeensieltä tuotu perintö.
TVO/ Posiva konsortio on olemassa vain ja ainoastaanyhtä keskeistä tehtäväänsä varten.
Ylläpitämässä maassamme olevaaydinasevarastoamme hengissä. Kyllä tosiaan kuulitte aivan oikein.
Suomessaon TVO:n ympärille kehitetty “pienimuotoista”, etten sanoisi ultrasalattua
ydinmateriaalien käsittely/ jalostusteollisuutta. Lisäksi varsin kunnioitettavassa mitassa.

En tässä nyt ala luettelemaan niitä teollisuusyksiköitä ja armeijan varikkojakaan missä tiedän tätä
hypersalattua ja laitonta toimeaan ylläpidettävän. Koska koko nykyinen hallintomme sen on joka
tapauksessa sinne halunnut ja ylläpitää hyvässä yhteis halussaan. Perusongelma tälle Suomen
ydinase-tuotantolaitteistolle on tämä. Ydinasekärjen 93 % uraani uudelleen fissioituu spontaanisti.
Tuhouttaa itsensä luokkaa 5v sisällä – pilalle. Silloin tällä ydinjätteellä ei tehdä enää mitään, koska
ei silloin edes räjähdä. Räjähdys aktinidit pitää saada hyvin pikaisesti TVO:n/ Loviisan
ydinreaktorien kitaan ns. “siviilikierto elvytettäväksi” ja tuottamaan yhä lisää Pu- 239 plutoniumia
ydinaseisiin.

TÄMÄ onkin se keskeinen syy miksi ydinvoimaa ylipäätään siedetään. Siviiliydinvoima on tapa
jatkokäsitiellä ydinasevarikoistamme pitkin Suomea kuljeteltavaa yli-ikäistä uraaniaseitten
uraanikierrätystä. Mukaan tarvitaa nmyös mm. uraanikaivosta ja isotooppijalostusta. Jota Suomi on
massiivisesti nyt taas lisäämässä. Nyt lukkoon lyöty Pyhäjoen ydinvoimalahanke puolestaan
rakentaa sinnekin tätä Loviisan ja ennen kaikkea TVO/ Posivan ylläpitämää salaista Suomen
ydinaseteollisuutta. Suomi haluaa varastoida näin ydinohjuksiaan kasvavasti myös Lappiin. Koska
EU:n ydinaseohjelmat halutaan painottaa sinne salaisin sopimuksin.

Siellähän kasvavan energiantuotannon pohjoiseen ulottuvuuteen armeijankapiaiset
malttamattomasti odottavat saadakseen pohjoiseen omat kymmenet ja kymmenet ydinaseensa
reaktorihuolintaansa. Pohjolan energiapainotus on EU:lle nyt selviö. Maakaasut mm. tuodaan
jatkossa sieltä Suomi tarvitsee satoihin kasvavan ydinohjustensa 5 vuodessa käsiin lahoavien
ydinohjuskärkiensä ylläpitoon kasvavasti myös neitseellisen uraanin kaivuun tuhatluokkaiset
uraanikaivoksensa. Kaikki loksahtaa uriinsa nyt kuinLego- palikat. Kun hetkenkin mietitte oleellista
“miksi” hallituksellamme on tämä hekumallisen raivoisa uraanikiihkonsa!———-

.

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 A rto 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..————-

.

Konttiydinasetuotantoa

Eilen 11.10.2011 kuulimme miten Suomi, DDR STASI ja KGB ovat tehneet vuosikymmenet
tiivistä yhteistyötä keskenään. Tässä paljastettiin miten Mauno Koivisto, Kalevi Sorsa ja SUPO
olivat systemaattisesti sotkeneet kokoSuomen virkamieshallinnon outoon salailuverkostoon.
Vahingossakaan tästä kassakaapissa jo 21 vuotta olleesta Tiitisen listan syistä tai motiiveista ei
paljastettu yhtään mitään. Miksei? DDR oli v a i n yhtä keskeistä tehtävää varten. Tuottamassa
maailman heikkolaatuisemmasta uraanimalmista maksimaalisen määrän ydinASEmateriaalia
tauotta.

Pirkko Työläjärvi tunnustikin olleensa mm. Paavo Lipposen ja Suomen nykyhallinnon kanssa jo 70-
luvuilla opiskelemassa miten siellä tämä ydinasetuotannon tiivis systeemi pyöritettiin. Koska jo



silloinSuomen tiedettiin haluavan oppia Ruotsin ydinasetuotannon niksit. Muistan aina ihmetelleeni
TVO:n OL-2 laitoksen eteläpäädyssä F-ydinjäterakennuksen ulkopuolella olevaa hurraavaa
synkkäväristä outoa auto- konttia. Se oli suunnattoman raskaasti lyijyllä päällystetty. Sen valtavan
painavan radioaktiivisten aineitten sisältö upotti sen kymmenin sentein suoraan asvaltin sisään. Sen
sisuksiin sallittiin mennä vain ruotsalaisten.

Minua aina ihmetytti m i t e n sinne mentiin. Koska ovia saati mitään kulkua sinne ei edes ollut.
Tuo haisi, kohdistaen epäilyt tuohon tummaan kiinni hitsattuunkonttiin. Ihmeellistä, kontti oli
jaloillaan irti maasta valmiina rekkakuljetusottoonsa, täynnä säteilyaineita. Niistä meitäkin
varoitettiin ettei saa mennä liki! Mutta silti vartioimattomana ulkoilmassa vuodesta toiseen. Kun
kontin ympäristössä tapahtui hengenvaarallisten säteilymäärien mittausepisodi ulkopuolisen
mitattua sen ympäristöstä kuolettavan isoja säteilymääriä, kontti raijattiin vähin äänin 100m syvään
keskiraskaitten ydinjätteitten luolastoon ihan pohjalle. Siellä kontti sai kylkeensä kymmenittäin
mystisiä “näytteenottoputkistoja”.–

Osa II.

Usein kyselin miksi laite siis tuottaa radioaktiivisia analysoitavia kaasuja? Miksi siinä oli selkeästi
ainakin kymmenluokissa noita kaasuportaitaan? Miksi laite haluttiin pitää aina lähellä
sähköverkostoa, jos kerran siellä säilytettiin v a i n passiivista mystistä säteilevää puolittuvaa
kaasufaasejaan? Selvästikin hyvin outoa kehittelyä tehtiin tässä autokontissa. Kunnes sain
Angelican kautta lisävalaistusta. Kyse on jo DDR:ssä kehitetty “tasku-ydinase-jalostuskontti”.
Tuollaisessa konteissa DDR:ssä ja Ruotsissa tehdään sadoilla paikoilla kunnissa”kotitalous-uraanin-
jalostustoimintaa”.

Idea on varsin perverssi. Kuntia pakotetaan tekemään valtavat määrät teollisuushalleja.
Sattumanvaraisesti sitten Suomen armeijan kontrolloimana näitä uraani-konttilaitteistoja tuodaan
liitettäväksi siellä täällä valtakunnan sähköverkkoon. Idea on pirullisuudessaan ovela. Nyt kun
salaisuus pienkunnista alkaa vuotaa, ydinhallinto vaatii H. Virkkusen sitouttamaan kuntia nippuun,
jotta salaisuus pysyisi vankassa sisäministeriön kontrollissaan.

Tämä on summittainen arvio laitteentoiminnasta: Kussakin kontissa luokkaa 10- 50kpl klassisia
uraani-heksafluoridi kaasucentrifugia. Kuhunkin hallipaikkaansa vaikka 1-5kpl tällaisia hitsaamalla
suljettua konttia. Ottoteho noin 100kW per kontti tai konttiyksiköt. Laitteen voidaan laskea
jalostavan 100kg uraani-johdannaisia vuodessa. Tuotto esim 800g per yksikkö/v.

Määrät halutaan pitää näin olemattoman pienenä, jotta suojattomia kontteja ei alettaisi huomata,
tutkia tai peräti varastaa ydinterroristien käsiin. Ja ennen kaikkea, että kukaan EI huomaisi
paikkakunnan sähköverkoston liiallista sähkövarkautta näihin kontteihin. Tiitisen listalla on koko
tämän toiminnan Mauno Koiviston, Kalevi Sorsan kumppaneineen startanneen toimenkuvan
kontaktinimet. Paavo Lipposta myöten siitä miten systeemiin kuuluvat mm. venäläis-
kontaktihenkilöt sijoitettiin peittelemään näitä suomalaisen ydinasetuotannon lonkeroita silloin ja
nyttemmin. Systeemi onkin tuottanut vuosikymmenet suoraan ASEkelpoista uraaninjalostusta.

Suomi on ydinasevaltio kertoo IAEA. 25kg hallussamme olevaa puhdasta U-235tai 8kg TVO:n Pu-
239 plutoniumpaskaa riittää leimauttamaan Suomen vapaasti toimivaksi ydinasemahdiksi. Sen
tuotannollinen toiminnan selkäranka onkin näissä sadoissa ja sadoissa pitkin maatamme kylvetyissä
uraaninjalostuskonteissa!



Minne tuotanto sitten venäläisavuin koukitaan? Hyvä kysymykseen annettu vastaus on tietysti:
Suomen armeijan ydinasevarastoissa vain 5vuodessa käsiin tuhoutuvien spontaanisti fissioistuvien
ydinasekärkien j a t k u v a a n uudelleentäyttöön! Kuka systeemillä sitten rahastaa? Tietysti
hallinnon läpi korruptoidut virkaportaat ja ydinvoimalobbarit. Joille annetaan tässä vain yksi
vaihtoehto, pitää suut supussa kun maahamme alati lisätään näitä ydinvoimalonkeroitten loputtomia
kasvatuksia maamme tuhoksi!

—–F.B jälkikirjoitus. J. T. Oivalsin jotain mitä en uskalla kirjottaa. Ee va Pir ilä no mikset uskalla?
A rto L auri J. T. hyvä. S i k s i p ä näistä jaksan uhankin alla kirjoittaa! Vaikka raakaraivoisa SUPO
iskikin HETI sensuroiden tietoyhteyteni ja kirjoitteli uhka-ukaasejaan tietojensa paljastamisesta -
 niin että savu nousi kuhilaistaan hornastaan asti…!

.

Alumiinia ja KULTAA.

14.10.2011. Suomessa kiiri uutinen että maamme ylimääräisellä ja suunnattoman kalliilla
ydinenergialla aiotaan käyttää kahta alumiinin tuotantolaitosta. Alumiintuotanolaistosta jotka
vaativat kaikkein halvinta energiaa…

Aivan uskomatonta, että ensin tuhotaan typpi-ilmakehä ydinvoiman säteilykertymillä. Sitten
säteilykertymiä pyritään torjumaan ilmasta nanopartikkelisilla lasikuulilla, bariumilla ja
alumiinikalvoilla päällystettynä. Verorahoilla. Ja mm. siksi maailman alumiinintarve räjähtää käsiin.
Nousseeseen alumiinintarpeeseen vastataan tekemällä alumiinia Suomessa ydinvoiman
kiskurikalliilla lisärakentamisella.

Mutta ei toki mitään niin hullua, ettei ydinalalta lisääkin. Suomessa on j okoko vuosi 2011
kampanjoimalla koottu kansalaisten kultakoruja. Ei vaan olla kerrottu mitä varten? FB:ssä Eeva P.
sen keksi. Lukekaas tämä: ” Plutoniumpommin pohjamateriaali on myrkyllistä ja kemiallisesti
reaktiivista ja siksikin vaikeaa käsitellä. Plutoniumiin lisätään yleensä galliumia, jotta se säilyisi
sopivassa metallin muodossa, delta-faasissa, ja se kuorrutetaan sopivalla aineella, esimerkiksi
kullalla, jottei gallium reagoisi ympäristön kanssa. Plutonium-240:n itsestään tapahtuva eli
spontaani hajoaminen lämmittää plutoniumia. Lämpeneminen voi olla pommia rakentavalle
ongelma, jos lämpöä ei johdeta pois.”Ydinase ? Wikipedia

Toden totta Suomessa ydinvoimaloilla aletaan kiihtyvästi tehdä EU:nydinase -tuotantoa. Jatkuvasti
kasvatettavat suomen ydinjätevuoret tullaan muuntamaan selkeästi Pu-239 ydinasetuotannon
tehtailuiksi. Siihen Suomen salainen ydinase-konserni vaatii konkreettisesti kultamme, jopa
kultahampaat kansansa suusta. Voiko ydinalan sekoilu enää hullummaksi mennä! “Parhaaksi
plutoniumpommin kuoreksi on todettu duralumiininen kuorimateriaali”. NiinpäSuomi aikookin
tarjota juuri t ä t ä parastaan EI:n tulevaan plutonium-asetuotantoonsa..———–

15.10.2011. Ang élica S kywolf

Suomen ydinase on julkinen salaisuus. Skandinavian ainoa ydinasevaltio, Suomi, ei sekään kuulu
virallisesti ydinasekerhoon. Maa ei ole koskaan myöntänyt kehittäneensä ydinräjähteitä. Kyseessä
on kuitenkin varsin julkinen salaisuus, arvailujen varaan jää vainSuomen hallitsemien ydinkärkien
määrä, Joidenkin arvioiden mukaan noin 130kpl. Yleisesti arvioidaan, että niitä on 100-200.Suomen
ei ole ollut kiirettä myöntää asiaintilaa virallisesti. Muun muassa presidentti Koiviston, Ahtisaaren
ja Halosen on todenneet epätietoisuuden vain vahvistavan Suomen pelotetta. Samalla kun Suomi on



kehittänyt oman ydinpelotteensa, se on yrittänyt pitää huolen siitä, etteivät muut tee samoin.
Suomalaiset Hornetit ovat tankattu ja ajatettu pitkin Venäjän rajaa, siipiä heilutellen ja kovaa ääntä
pitäen! – Janne Erik Takasalo Tottakai suomella on Y-aseita, sehän nyt tottakai käy järkeen kun
vieressä on Venäjä ja USA on niiiiin maaan perusteellisen hyväystävä meille(uskoo ken tahtoo)
Pirulle kun antaa sormensa…——–YLE Leaks 15.10.2011

” Suomen ydinasioista vastaava kari Häkämies. On keksinyt ratkaisun Suomen alati kasvaviin
talousongelmiin: RAKENNETAAN LISÄÄ OMAA YDINASETEOLISUUTTA .. !”Toi, toi.
Ketkähän YLE toimittajista käyvät lukemassa näitä meidän TVO/Posivan Suomen armeijan
ydinasehankkeitten tietoja. Jotka on täältä kansan tietoisuuteen lainailtua salaista faktaa?——–

.

Saksan ydinASEET.

Toisen maailmansodan loputtua keskelle Eurooppaa USA loi äärimmäisen kriisipesäkkeen tieten
tahtoen. USA halusi ajattaa CCCP vastakkainasettelun alueelle kriittiseksi. Että miehitetyt
Euroopan maat pakotettaisiin näin ottamaan vastaan vasten tahtoisuudestaan huolimatta USA:n
hallinnoimat ydinaseet. Eräs keskeisin keino oli kriisi, joka tunnetaan “Berliinin saartona.” Koko
Berliinin miljoonakaupunki pidettiin kuukausimääriä hengissä liittoutuneiden lentokoneiden avulla.
Tällä hankkeella oli pitkäkestoinen seuraamus. Näin miehitettyyn Saksaan luotiin tyhjiö, joka
täytettiin USA:n vaateista, niin kuka edes yllättyi, ydinaseillaan!

Saksa ei siis “virallisesti” ollut näitten sinne juntattujen ydinaseitten haltija, ei toki. Mutta USA
pakotti silti näin Saksaan härskimmän päälle ydinaseteollisuutensa 5 vuodessa käsiin
fissiopilaantuvien ydinkärkiensä huolintakoneistokseen maksajaksi! Saksassa olevan USA:n
ydinASE arsenaalinhuoltamiseen vaadittiin 18 reaktoria. Niissä tuotettiin vuosikymmenestä toiseen
läpi kylmän sodan Saksan epävirallisesti olemattomat ydinkärjet tuottamaan yhä uudelleen ja
uudelleen vaadittavat Pu- 239 latausvaihdot. Mutta Saksan viimein vapautuessa 03.10-1990.
Valistunut kansa nousi DDR:n raunioille ja vaatimalla vaati tuhoamaan maastaan kaiken tämän
ydinhulluuden. Käytännössä Saksa kustannuksista piittaamatta räjäytti pois,tuhosi ja peitteli kaiken
sen silmittömän ydinhulluuden, jonka alle DDR yksinkertaisesti kuoli!

Koko SEV alueelta Saksa tuhosikin hetkessä kaikki alueen ydinreaktorit. Kansa olisi jo silloin
vaatinut Länsi- Saksaan samaa kitkeäkseen pois myösUSA:n ydinASE hulluuden. Mutta Germania
oli siinä vaiheessa vielä niin heikko, ettei USA:n päätä saanut käännettyä suurillakaan
kansanmielenosoituksilla. Kun USA lähetti 10 000 poliisia kahlitsemaan kansan vaateita. Kansa
lähetti 100 000 mielenosoittajaansa ruhjomaan miehittäjävallan poliisistot hiljaisiksi. Näin
ensimmäisessä aallossa maa vapautti itsensä myös Ranskan Arevan plutonium orjuutuksestaan.
Mutta USA:llekiusattu Almania EI vielä silloin mahtanut mitään. Reaktorit piti jättää koska USA:n
ydinaseet maassaan vaativat sen.–

.

Saksan ydinASEet II.

Tilanne on yhtä hullua USA:n toimesta vaikka Etelä- Koreassa. Jossa ahtaasti asutettu valtio on
täyttä päätä kuolemassa USA:n armeijan ydinkärkien huolintaan pakotettujen kymmenpäisten
reaktori-meriensä päästötuhojen alle. Saksassa kuitenkin kansa pystyi pitämään pintansa. USA:n
kauhukuvat toteutuivat kun teutonivaltio teki viimein kovalla taistelemisellaan maastaan



ydinaseettoman = reaktorittoman sopimuksensa. Yksi keskeinen ongelma tässä oli. EU:n ydinase
mahtivaltion saksalaiset ydinaseet vaatisivat ratkaisua, mutta millaista?

EU halusi painostaa jonkun Pohjoismaan vastaamaan ydinaseillaan energiamielessä nousevan
Pohjolan ydinasehuolintaansa. Ruotsilla oli seinät noussut pystöön, kun Ulof  Palme meni USA:n
kanssa ydinaseillaan niin ristiin, että Ruotsin ydinasetuotanto siirrettiin – murhaten U.P.. Itse
asiassa sen lonkerot juurrutettiin Palmen murhan jälkeen Suomeen.

Suomeen, koko Euroopan viimeiseen maahan, joka ylipäätään kykeni tuottamaan maansa tuhoten
neitseellistä ydinase-uraania. Kansaltaan kuulustelematta hetkenkään vertaa! Diktatuurinen
poliisiterrori on ollut Suomelle ominaista vuosikymmenet. Juuri SUPO:a julkeammin toimivaa PU-
239 plutonium talousmaaperää ei Euroopan vapaammista maista edes löydy.

Tanska, Norja ja Islanti ryhdikkäinä kansakuntina vetivät USA:n ydinasemahtimiehille luun
kurkkuun. Vain Suomi on maa jossa ihmisoikeuksille EI perinteisesti anneta minkäänlaista arvoa!
Siksi EU määräsi myös Saksan tuottamaan maaperänsä ydinase huolintalaitteistot Suomeen.
Perustettiin häthätää kokoon harsittu saksalainen Fennovoima. Itse asiassa, “EU Saksan
Fennoskandian ulottuvuuden ASEa- atom”!

Ainoat syyt miksi Germania joka kieltäytyy järkevästi ydinvoimasta rantauttaa nyt NATO:lta
perityn massiivisen ydinase-arsenaalinsa jälleen ja perinteikkäästi Lappiin!

Tämä perustuu pelkästään ydinASEITTEN huoltotatarpeisiin: Ydinvoimaloissa voidaan kierrättää
ydinkärjissä pilalle fissioituvat ydinpolttoaineet uudeksi Pu-239 pommiaineksi. Viime kerralla koko
silloinen miehitetty Lappi paloi. Mutta nyt Fennovoima on pontevasti taannut, että kun Lappi
seuraavan kerran räjähtää roihuunsa ei jää eläviä haikailemaan. Tätä en epäile yhtään! Koko Suomi
muilutetaan niin täyteen EU:n ydinaseita, että tässä FIN ruutitynnyrissä kun tulitikun sytyttää,
katoaa maailmankartalta koko Pohjola – EU ulottuvuuksineen päivineen! Mauno Koiviston 1986
EU:ssa salaisesti allekirjoittama kalmainen ydinASEsopimus tulee olemaan samaa kuin
kuolemantuomiot koko Pohjolalle.————

.

UUTISMONITORI  KOTIMAAN UUTISET; Tiistai, 18. lokakuuta 2011.

Yli sadan miljoonan euron lentotukikohta suunnitteilla Humppilaan: Humppilan kunta on kaikessa
hiljaisuudessa jatkanut vuonna 2008 alkanutta suurta Eco Airport -lentokenttähanketta, jonka
tarkoitus ja motiivit herättävät epäilyksiä. EU:n aluekehitysrahasto on päärahoittajana projektissa,
jonka tavoitteena on rakentaa maailman suurimmille rahtikoneille sopiva lentotukikohta
Humppilaan.-*

On ilmeistä, että lentokenttää tullaan käyttämään Humppilassa kaikessa hiljaisuudessa JO parisen
vuotta koekäytetyn suomalaisen ydinjätejalostamojen Pu-239 pohjaisten ydinaseitten huoltoihin.
TEM on suunnittelemassa ja jo koekäyttämässäkin TVO/ Posivan toimittamien ydinaseiksi sopivien
ydinjätemateriaalien jatkojalostustointa. Kun Suomi aikoo käyttää ydinaseisiin nimenomaan Pu-239
ydinjäte kertymiään ydinvoimalajätteistään. On juuri tällaisen tappavimman plutonium tuotannon
polkaiseminen nykyiseen starttiinsa hyvinkin riskialtis, samalla julkea teko. Mutta koska uraanista
on hyvin helppo kemiallisesti erottaa sotilasplutoniumit, on hanke ollut varsin helposti näköjään
startattavissa POLIISIVERHOILUA käyttäen!



Lakimme sen toki kieltää. Mutta nyt aiotaan siirtyä muutamassa vuodessa. Kuten mm. TVO:n
toimitusjohtaja Pertti Simola asian valaisikin kolmisen vuotta sitten: ” 5 v sisällä pitää Suomessa
olla kansainväliset ydinalan sotilaalliset normit täyttävää Pu-239 plutonium tuotantovolyymi.
Kuuleman mukaan Askolassa? Mutta nykytodisteiden mukaan ainakin Humppilan
ydinasejalostamoissa tehtailla satojen ydinasekärkien NATOhuolintaa!” Ihan konkreettisesti siis
LENNOSTA, jättilentokoneisiin!

*On syytä korostaa, että n y t salaa Suomessa pyöritettävä Pu-239 talous perustuu siis kemialliseen
erotustekniikkaan. Ja puolestaan taas tuleva varsinainen massiivinen 3 000MW ja 3 000ha kokoinen
isotooppierotinlaitteisto centrifuugineen tarvitaan nimenomaan neitseellisen suomalais-
uraanikaivosten uraanimalmin jälleenkäsittelyyn. Nythän esim.Talvivaaran ASEuraanien
koerikastamoja on mm. Harjavallassa. Pienempiä ASEA:n ja “venäläistyyppisiä”
koekonttilaitoksiaan on startattu ja starttailemassa kiihtyvästi lisää taas hiljaisuudessa pitkin
maakuntiamme. Koko tämän kansainvälisen lain mukaan laittoman ydinasetuotannon loppuun
runnominen poliisivoimin perustuukin hajautettuun ja osin keskitettyihin laitoksiin. Mutta tosiaan,
tämä Humppilan ydinase huolintayksikkökenttä toimii siis NATO:n ja EU:n rahoittamana.——

.

MTV3 Lyhyesti.27.10.2011

“Yhdysvalloissa on ryhdytty purkamaan viimeistä suurimmista kylmän sodan aikaisista
atomipommeista. Viimeinen B53- pommi puretaan AmerillossaTexasissa, missä sijaitsee nykyisin
Yhdysvaltain ainut ydinaselaitos.” kuvaton .com/k/YHRW.jpg

* Aika mielenkiintoista tässä uutisessa on että todellisuudessa tällainen ydinase on satapäisen
huolintajoukkonsa jatkuvassa 3- vuorotöissään alati oltava hoidettavana. Kuten mikä tahansa
sponttaanisti alinomaa fissioiva ydinreaktori säätösauva-ohjauksineen, stabilointi huolintoineen
yms. . Pommin on oltava “minutmanien” käsistä saatavissa räjähdyskuntoonsa 7 minuutissa. Kuten
USA-armyn ydinaseitten kuuluisi olla alati valmiina.Vain kaikkein vanhimmat 4 tonnin ydinaseet
kyettiinkin pitämään näin valmiudessaan nämä huikean pitkät 8 vuottaan. Mutta suunnattomalla
miestyömäärillään ja siloinkin vaivoin.

Nykyään n. 400kg kevytaserakennetut ydinkärjet kertakäyttöisinä tuhoutuuvat 5vuodessa, jopa
vuosiakin aiemmin, koska alkuperäisten ydinaseitten massiivisten resurssien jatkuvaa huolintaa ei
ole varaa pitää yllä. Koko tuo artikkeli onkin pitkä silkka IAEA:n disinfojen feikki. Jo 1950- luvulla
tehdyt pommitkin tuhoutuivat käyttökelvottomiksi jo seuraavalla vuosikymmenellään vääjäämättä,
ei tällaisia yli 60v säilyneitä ydinaseitaainakaan voi olla enää minkäänmoisessa kunnossa.

8 vuotta varastossaan olleena vastaavat USA:n ydinaseet rikottiinkin robottiohjauksella suoraan
boorivesialtaisiin. Sielä ydinaseen materiaalia pieniä senttiluokkaisia mustia uraanisia ja Pu-239
pellettejä jäähdyteltiin seuraavat 30 vuottaan. Josta neste-säilytyksestään lopulta murskattiin
ydinvoimaloitten polttoaineiki kovalla kustannuksella. Kuvaavaa on, että IAEA laskee tällaisia
laskelmoituja valheitaan hetimiten, vain muutamia päiviä senjälkeen kun olemme An gelica S. Ja A
rto L. alkaneet kertoa näistä kaikkein tarkimmin salatuista ydinase systeemeistä, joita olemme toki
omin silmimme nähneet maassamme.—————-

.

Tritium



* Rakkaat lukijani. Eilen 25.10.2011. oli pelottavan polttava keskustelu tästä aiheestamme mm.
Ang elica Sky wolfin kanssa…Juu ei aikomuksenikaa nole päästää teitä helpolla, ehei toki! Vaan
aion juoksuttaa näitä hypersalattuja tiedostoja niskaanne yhä lisää. Maailmamme on totaalisessa
ydintuhon kierteessään, de facto. Ettekä, niin ettekä ole nähneet oikeastaan vielä mitään IAEA:n
ydinvoimatulevaisuudesta!…

Fukushiman maailmanhistorian rajuimmasta ydinonnettomuudesta levisi 2011.10 kuun lopulla
tietokuvaa. Totuus on karmaiseva. Japanissa on viitisenkymmen täreaktoria tuhoutuneena. Viimeksi
eilen kuulin, että yksi ydinvoimala Japanissa oli taas romahtanut. Samoin muistaakseni Ruotsissa,
Pakistanissa ja sammumattomista MOX-polttoaineistaan kuulussa Ranskassakin neljäs.Tällaista se
maailmalta on ollut jo liki päivittäin! No todellisuus on jos mahdollisia valovuosia pahempi kuin
mitä sensuroitu lehdistö enää uskaltaa kertoa. Kuulin nimittäin, että esim. Fukushiman 5 ja 6
reaktorin täyssulamista oli salattu lehdistön sulalla suosiolla 7kk! Eli katsokaa kuvaa miten
radioaktiiviset deuteriumiset, tritiumiset plutoniumvedet ovat täyttäneet koko Tyynenmeren altaan
USA:lle asti: kuvaton .com/k/YHPt.png

Veden vety sisältää vain raskaamman protoniytimen ja elektronin. Kun sitä ydinvoimaloitten
neutronivoissa tai ydinsaastassa säteilytetään se sitouttaa itseensä tappavan neutroniylijäämän
säteilyenergian varastoituman. Muuttuen myös 2-kertaa painavammaksi deuteriumiksi eli
raskasvedeksi. Kun se säteilyttyy, vaikka TVO:n , tai Loviisan reaktorijäähdytyksessä lisää, se saa
toisenkin neutronin. Muuntuen puolestaan 12.3v T½ puoliintumisajallaan säteilyksi. Pelätyiksi
tehotappaja bio-aktiivisiksi tritiumvesiksi.

Se, että vety on tässä tilassaan peräti 3- kertaa raskaampaa tarkoittaa, että tällainen ydinvoimaloitten
tauotta tehtailema mrkky valuu… Niin kuinka ollakaan karttakuvankin mukaan syvimpiin
vesipohjiin tappavaksi kriittiseksi matoksi – steriloimaan koko meren pohjaelämän. Kalatkin
katoavat pohjaeläimistöjen mukana! Eikä tämä ole kuin alkupaloiksi.

Aikoinaan ydinjätteitä ajateltiin dumpata syvimpiin merenpohjiin maailmalla. Itse asiassa tämä
kiellettiin. Koska – niin koska tajuttiin, että syvänteisiin ydinvoimaloista valuva kaikkein raskain
vesi, tulee näin muodostamaan jotain uskomatonta vaaratilannetta koko maailmalle! Japanin
edustalle Mariaanien hautaan yli 11km syvyyteen onkin alkanut sikäläisten ydinvoimaloitten
päästöistä kertyä suunnattomat raskasvesien ylikriittisiksi spontaanisti fissioimaan lähtevät säteily
tonnistot. Siinä Japanin peruskallion alla olevat metaanijääklatraatit ovat myöskin alkaneet sulaa:
ylhäältä alas valuvat reaktorien neutronivuot ja alhaalta Mariaanien-haudassa fissioimaan
spontaanisti lähtevät säteilykertymät lämmittävät maailmaansa kiihtyvästi, yhteistuhoin.—–

Lue lisää keskustelu .plaza .fi/ajassa/kotimaa/1811951/ydinalan-valhepaljastuksia-ii/

.
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7. Hanfordin laitoksen päästöt
.

Historiallista taustaa: Maapallolle jo laskettujen ydinhiukkas (nucleid) -päästöjen määrä on
äärettömän suuri, ydinlaitoksista ydinpommeihin. Tästä saastutuksestaan tiedemiehet ylpeänä
käyttävät sanontaa luonnollinen ‘taustasäteily’. En voi tässä luetella USA, Kiina, Venäjä, Ranska
jnejne koe-pommien yms, salaisten ydinlaitosten määriä: salattujen tapahtumien määrä on
järkyttävä… myönnettyjä ydinkokeita on noin 11700 kpl … 1960-luvun hesarin tyypillinen uutinen
oli “Novalja Zemljan CCCP ydinkokeista maassa/ilmakehässä”. Suunnattomista Suomen
säteilylaskeumista ei sanottu sanaakaan ettei kansa voisi suojatua – tietoa toki viran omaisilla oli…
(Kullakin omansa, tässä yksi esimerkki, project Argus www idealist.ws/hane.php).

Chernobyl; miljoonia ihmisiä jo kuollut – eikä loppua näy:

Chernobyl; Katastrofin seuraukset Ihmisille ja Ympäristölle: Venäläisten tutkijoiden 500
raporttia käännettynä Englanniksi. Siinä on mm. maakohtaiset selvitykset karttoineen kuinka ja
mihin radionuclidit putosivat. Ukraine, Belarus Venäjän lisäksi saastuivat, Bulgaria, Suomi, Ranska,
Saksa, Kreikka, Italia, Puola, Ruotsi, Englanti. Radiologiset mittaukset osoittavat kuinka 10%
radioaktiivisista saastoista levisi Aasiaan, Turkkiin Kiinaan saastuttaen ne pahasti. Kirjan on
kirjoittanut Alexey V. Yablokov (Center for Russian Environmental Policy, Moscow, Russia),
Vassily B. Nesterenko, and Alexey V. Nesterenko (Institute of Radiation Safety, Minsk, Belarus).
Janette D. Sherman-Nevinger. Volume 1181, December 2009, 335 Pages. Julkaisija on New Yourk
Academy of Sciences. Katso myös Dr. Helen Caldicott GRTV Lehdistökonferenssi Montreal
18. huhtikuuta 2011; Chernobyl on pikkujuttu Japaniin verraten: www.
youtube.com/watch?v=NpHrBawqQtQ

Chernobylin rinnalla kilpailee tehokkasti salatut reaktorien sulamiset; Three Mile Island (ja Boeing-
Rocketdyne)

.

.
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7.2. Aseteollisuus – DU Depleted Uranium – köyhdytetty
Uraani
.

.

Eräs Uranium saastutuslaji jolla US, NATO jne armeijat laittiin jo 1980-luvulla
saastuttamaan itse itsensä ja kaikki kansat, on ilmakehään räjähdyksissä tarkoituksella leijumaan
lähetetyt uraanihiukkaset. Ne kiertävät maapalloa kokoajan uusien sotien kehittäessä kehitystä:
sotajalka-Stubb intoilee Libyan kansantuhon puolesta, Aiemmin NATOn serbikansamurha (kts.
NATOn humanitääripommitus) tehtiin uraanipommein jne. Israelissa on otettu käyttöön



jatkuvasäteilytys nk. Iron Domen avulla: erittäin kätevä tapa pitää säteily ja päästöt JATKUVINA!
Veljekset obamaumaun esi isät ensin keksivät “palestiina” sadun jolla saatiin kostonruletti
pyörimään. Vastauksena ei ole tietenkään kunniahomman lopetus vaan säteilytyksen
moninkertaistaminen. Katso Israel Iron Dome

Saastainen NATO: Libya, Irak, Afganistan, Balkan, Israel … sota-alueet säteily-saastutettu
seuraavat 10mrd vuotta…

“DU käytössä teho ratkaisee: se sulattaa panssarit ja räjäyttää kaiken sisällön. Uranium
puikko sulaa osumassa ja “teroittuu” sulaessaan, läpäisee panssarit ja räjähtää. Samoin tankkien DU
kuori suojaa tavallisilta ammuksien suoralta osumalta. Irakin sodassa käytettiin 9640 DU tankin
ammusta, 850.000 30mm DU lentokonetykin ammusta. Pelkästään näiden DU paino on yli
320tonnia uraniumia. Balkanin sodassa muun DU, mukana mm. 1500 risteilyohjusta, jokaisella 3kg
DU lasti. Tämän ansiosta myös NATO-sotilaat saivat keuhkoihinsa vääjäämättä uraanipölyä ja
joitain joukko-osastoja joutui tehohoitoon; USA Irak-veteraanijärjestön mukaan 187.000 sotilaalla
on tästä johtuen vakavat oireet, 18200 sairaalahoidossa. Sotilaita on ohjeistettu välttämään
paikallista vettä ja ruokaa, olemaan koskematta ilman suojavarusteita DU ammusten sirpaleisiin,
osuman saaneisiin ajoneuvoihin yms. Salaisuus mistä NATOn humanitääripommittajat vaikenevat:
sota alueiden maat ovat saastuneet ainiaaksi; DU puoliintumisaika on 4.5 miljardia vuotta…”
www cseserv.engr.scu.edu/StudentWebPages/IPesic/ResearchPaper.htm . (Mielenkiintoista,
eikövaikka: kirjoitan tähän blogiin hyvästä artikkelista suomennoksen, huomenna kyseistä juttua
saatikka serveriäkään “ei ole”…)

Depleted Uranium: www. bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_uranium19.htm ja Kornet-
ohjusjärjestelmän esittelyvideo www. youtube.com/watch?v=6r8jgPGdzO0 .

Hyvin monet ammuslajit sisältävät Uraania. Sen vaarallisuus ... hmm ... taas tuli vastaan Bilteman
hanskat: "Köyhdytetty Uraani on vaaraton Tsu-Nami" -sanoo tiedemies. Muttta tutkipa hiukan
tarkemmin niin hämmästyt mikä juoni kaiken taustalla on. Tässä kaksivaihe Kornet Ohjus jossa
kärki räjäyttää panssarivaunun aktiivisuojauksen pois (1.) jonka jälkeen uraanpuikko (2.) puhkaisee
panssarin tuhoten sen sisällön.

Nämä vaarattomat Bilteman hanskaohjukset eivät tietenkään kuulu minkään valvonnan
piiriin. Eläköön STubbelo eu-NATO!



.

“Ei ole olemassa mitään turvallista säteilyä, tästä seuraa että ‘rajaa’ on turha hakea”
www.nirs.org/factsheets/nosafedose.pdf

.

DU käyttö ‘loppui’ vuosikymmenien käytön jälkeen säteilytettäväin nostaessa metelin:
Onneksi pian keksittiin jotain paljon pahempaa… Busby: “eräänlainen taistelukaasu jolla on
hidastettu efekti…” Kemialliset jäljet viittaavat täysin uuteen aseeseen: “Neutronipommi jossa
Uraaniin liuennut Deuteronium kehittää vetyä ja neutroneja. Syntyy myös valtava keuhkot repivä
paineaalto, koko ympäristö myrkyttyy ja partikkelipäästöt leviävät koko maapallon väestölle
ilmakehään.” 10/2011 Englannissa tulossa sotarikos-oikeuskäsittely myrkkykaasujen käytöstä
Fallujassa: Busby: “...näiden käyttäjät tiesivät tasan tarkkaan mitä tekivät; heidät on saatettava
vastuuseen.” Kts Chris Busby: Enriched uranium weapons new battlefield horror,
youtube .com/watch?v=0MnIbcq7jnU

Keksittiin jotain paljon pahempaa … aivan kuin bensiinin lyijy korvattiin syöpäläisaineella
MTBE ja heti suunnitellusti ympäristön raskasmetallilaskeumat räjähtivät pikateiden varsilla 90-
luvulla. Sekaan päälle kulutusta lisäävää tarpeetonta kemiraa, katalysaattoria… Tarpeetonta -ellei-
ole kyse suunnitelmallisesta levityksestä koko maapallon väestölle ilmakehään. Ja nyt viimeisin
villitys tuhota pien-polttomoottorikoneet viljasta tehdyllä viinalla: saadaan samalla viljan hinta ylös
ja bonuksena saastevaikutukset moninkertaistuvat.

.
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7.3. Ydinasekoelaskeumat
Kansainvälinen Ydinasetarkkailujärjestö, CBTO

CTBTO sivulla oleva näkemys "luonnon" taustasäteilynlähteestä. Nk Ydinvoitelu-Tieteen ihmeitä
peilaten, todellisuus lienee 2x karumpi? (yhteenlasku tehty ite taulukoista keräämällä nk.
rihvelitaulu menetelmällä: kokonaismääriä ei näet voida luottaa rahvaan käsiin, tiedä mitä rahvas
niilläkin luvuilla tekisi...)

CBTO sivun teksti kertoo ydinkokeita ilmakehässä olleen hieman yli 2000kpl. Toki 3000kpl on
hieman yli, eikövaikka? Ydinasekokeiden kokonaismäärä ylittää ylläolevan kaavion mukaan
12.700kpl, ilmakehässä vieläkin pyörimässä rippeet 2.700 kokeen koktailit. Todellisuus siis yli
20.000kpl? Nämä nk. räjäytyksiä; koelaitoksien määriä päästötesteineen ei varmaan kerrota koskaan.

Tämä ydinvoitelusaaste peitettiin ohjelmoimalla rahvaalle satu: luonnon -natural- taustasäteily.
Tämä sivu oli (kokeile joko) ennen sensuroinita www ctbto.org/map/#testing … tuossa sivulla
saattoi hiirellä selata kunkin vuoden kansoille hengitettäviksi levitetyt ydinherkut.

.
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Ydinsäteilytyksesi 1900 luvulla:

.

Käyrän alku on otettu CBTO:n sivulta, sen mukaan skaalan puolivälissä 0,1µsV/vuosi ... luotatko?
Tässä (harmaa-alue) käytetty AlGoRealismista tuttua Mannin CO2 lätkämaila
tilastohuijasutekniikkaa: Three Mile Island katastrofin piikki leikattu kokonaan pois...

Tulevaisuuden vaihtoehdot säteilevät: Tällä hetkellä 15.04.2011 TEPCO myöntää että pahempi kuin
Chernobyl – ja tuhot vasta alussa. Eikä TEPCO ole edes auktoriteetti; se hallitsee vain osaa
seismisen tsunamivyöhykkeen tuplakerrospommeista.

.

.
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7.4. Hanford, vain yksi salatuista “luonnon taustasäteilyn”
ydinpäästölaitoksista
Jotta käsittäisit mikä “tausta”-tilanne on, laitan tähän Hanfordin laitoksen salaa ilmakehään
tekemät radioaktiiviset hiukkaspäästöt. Samoja aineita on nyt leijumassa Fukushimasta
tappavina annoksina Pohjoisen pallonpuoliskon ilmakehässä, eikä meille nytkään kerrota
missä ne liikkuvat. Puhumattakaan kaikkien ydinlaitosten hiljaa, ylivertaisen tieteen nimissä salaa,
yöllä laskemista päästöistä… Eri puolilla maailmaa olevat fyysikot poimivat ilmasta näytteitä ja
päättelevät hiljaa kotonaan missä vaiheessa lopullista kypsymistä Fukushiman laitteet ovat. Eivätkä
kerro havaintojaan, ja jos kertovatkin, tiedot poistetaan julkisuudesta HETI. Katso lisää
http://hanford-downwinders.tribe.net/thread/27ac20d9-46ee-4fd7-9fae-15a0be3a7665

Supermyrkyllisen Xenon-133 leviämissimulaatio – ei siis mittaus:
http://transport.nilu.no/browser/fpv_fuku?fpp=conccol_Xe-133_;region=NH Norjan
Ilmansuojelu-insituutin Norsk institutt for luftforskning (NILU) -simulaatio. Mittaustietoja
tietenkin löytyy – mutta ne pidetään salaisina ettet tietäisi ja ettet voisi itseäsi varjella –
Äänestäthän Toki Näitä EUkkuja? (Tämä sivusto on nyt sensuroitu mutta vuotaa juutubeen)



Hanford lista; alkuaine, puoliintumisaika ja Hanfordin säteilymäärä-arvio:

Radionuclides Released to the Air (1944-1972)
Radionuclide Physical Half-Life in seconds (s), minutes (m), hours (h), days (d) or years (y) HEDR
Release Estimate (in curies) (where provided by HEDR)
iodine-131 8.0 d 739,000 = 8 vrk
ruthenium-103 39.3 d 1,200
ruthenium-106 368.2 d 390
cobalt-60 5.3 y 1
zirconium-95 64.0 d 1,200
iodine-132 2.3 h 3,820
cerium-144 284.3 d 3,770
cesium-137 30.0 y 42 = 30 vuotta
strontium-90 29.1 y 64
yttrium-91 58.5 d -
strontium-89 50.5 d 700
barium-140 12.7 d -
niobium-95 35.2 d -
tellurium-129m 33.6 d -
cerium-141 32.5 d -
plutonium-239 24,065 y 2
xenon-133 5.3 d 418,000
praseodymium-143 13.6 d -
lanthanum-140 40.3 h -
cesium-134 2.1 y -
neodymium-147 11 d -
plutonium-240 6,540 y -
iodine-129 15,700,000 y 46 = 15.7 miljoonaa vuotta
plutonium-241 14.4 y -
antimony-125 2.8 y -
tellurium-132 78.2 h -
cesium-136 13.1 d -
promethium-148m 41.3 d -
plutonium-238 87.7 y -
promethium-147 2.6 y -
europium-154 8.8 y -
xenon-131 11.9 d -
silver-111 7.5 d -
tin-125 9.6 d -
cadmium-115m 44.6 d -
iron-59 44.5 d -
yttrium-90 64.0 h -
tellurium-125m 58 d -
europium-155 5 y -
niobium-95m 88.6 h -
neptunium-239 2.4 d -
promethium-148 5.4 d -
silver-110m 249.9 d -
krypton-85 10.7 y 18,500,000
uranium-238 4,470,000,000 y – = 4.5miljadia vuotta (mox reaktoreissa)



americium-241 432.3 y -
molybdenum-99 66.0 h -
neptunium-237 2,140,000 y -
rubidium-86 18.7 d -
antimony-124 60.2 d -
cobalt-58 70.8 d -
curium-242 162.8 d -
manganese-54 312.5 d -
praseodymium-144 17.3 m -
xenon-133m 2.2 d -
tin-126 10,000 y -
iron-55 2.7 y -
tin-119m 293 d -
uranium-235 703,800,000 y -
technetium-99 213,000 y -
europium-152 13.3 y -
samarium-151 90 y -
rhodium-106 29.9 s -
uranium-236 23,400,00 y -
rhodium-103m 56.1 m -
silver 108m 127 y -
barium-137m 2.6 m -
tellurium-129 69.6 m -
promethium-149 53.1 h -
technetium-99m 6.0 h -
thorium-234 24.1 d -
plutonium-236 2.9 y -
iodine-133 20.8 h -
curium-244 18.1 y -
plutonium-242 376,000 -
cadmium-115 53.5 h -
americium-243 7,380 y -
zinc-65 243.9 d -
cesium-132 6.5 d -
uranium-234 244,500 y -
zirconium-93 1,530,000 y -
samarium-153 46.7 h -
cesium-135 2,300,000 y -
nickel-63 96 y -
chromium-51 27.7 d -
tin-117m 13.6 d -
gadolinium-153 242 d -
tritium (H-3) 12.4 y 200,0003
carbon-14 5,730 y 554
cerium-143 33 h -
curium-243 28.5 y -
tin-121m 55 y -
cadmium-109 464 d -
antimony-122 2.7 d -
indium-115m 4.5 h -



xenon-129m 8.0 d -
niobium-94 20,300 y -
plutonium-237 45.3 d -
holmium-166m 1,230 y -
protactinium-231 32,760 y -
nickel-59 75,000 y -
xenon-127 36.4 d -
thorium-231 25.5 h -
niobium-93m 13.6 y -
gallium-72 14.1 h -
arsenic-77 38.8 h -
thorium-228 1.9 y -
bromine-82 35.3 h -
silver-110 24.6 s -
actinium-227 21.8 y -
curium-245 8,500 y -
samarium-147 106,000,000,000 y -
radon-224 3.7 d -
tin-121 27.1 h -
thulium-170 128.6 d -
thorium-230 77,000 y -
radon-220 55.6 s -
beryllium-10 1,600,000 y -
curium-246 4,730 y -
lead-212 10.6 d -
curium-241 32.8 d -
silver-108 2.4 m -
thorium-229 7,340 y -
zirconium-97 16.9 h -
copper-67 61.9 h -
krypton-81 210,000 y -
bismuth-212 60.6 m -
nickel-66 64.6 h -
arsenic-76 26.3 h -
niobium-97 72.1 m -
thorium-232 14,050,000,000 y -
radon-222 3.8 d -
thallium-208 3.1 m -
niobium-97m 60 s -
praseodymium-142 19.13 h -
radon-225 14.8 d -
indium-115 500,000,000,000,000 y -
barium-135 m 28.7 h -
thulium-171 1.9 y -
iodine-130 12.4 h -
lead-210 22.3 y -
radium-226 1,600 y -
gadolinium-152 108,000,000,000,000 y -
polonium-210 138.4 d -
radium-228 5.8 y -



krypton-79 35 h -
palladium-109 13.4 h -
uranium-240 14.1 h -
bismuth-210 5 d -
scandium-48 43.7 h -
curium-248 339,000 y -
actinium-228 6.1 h -
berkelium-249 320 d -
sodium-24 15 h -
lead-214 26.8 m -
bismuth-214 19.9 m -
xenon-135 9.1 h -
copper-64 12.7 h -
californium-249 350.6 y -
calcium-47 4.5 d -
strontium-91 9.5 h -
yttrium-91m 49.7 m -
magnesium-28 20.9 h -
aluminum-28 2.2 m -
europium-152m 9.3 h -
argon-41 1.83 h 9,000,0005

Radioaktiiviset epästabiilit isotoopit säteilevät neutroni, gamma, beta, tai alphasäteilyä
‘rappeutuessaan’ toiseksi radio-isotoopiksi. Media on ohjelmoitu keskittymään yksinomaan
radioaktiiviseen jodiin ja sen 8vrk puoliintumisaikaan; tutkija Richard Miller vaati jo kymmenen
vuotta sitten muiden paljon tärkeämpien hiukkasten ja seuraksien tutkimista. Hän sanoi että täysin
tutkimattomia ovat monikertaisesti pahemmat hiukkaset, esim.: Be7,Au198, Au199, Mn54, Co60,
Fe59, Ag109, Nb95, Nb95m, Sr89, Sr90, Y90, Y91, Pb103, U239, U240, Am241, Cm242, Zr95,
Rh106-Ru106, Ce144-Pr144, I-130, I-132, I133, I135, Na24 and Tb161.’ Raskaammat
radioaktiiviset metallit: Americium-243/241, Plutonium-244/240/239/238 ja Uranium-235/234 ovat
näistä pitkään aktiivisia (10 – 6500 vuotta). Yleisimpiä ovat carbon-14, cesium-137, zirconium-94,
ruthenium-106, strontium-90, cerium-144, iodine-131.

.

.

.

7.5. Ydinvoimavoitelun argumentit vastaan Faktat:
Kun keskustelet aivopestyn herkkusienen ydinvoitelu-argumenttien kanssa, muista nämä:
- Taustasäteily on vaaratontako. Kuinka paljon enemmän epämuodostuneita lapsia syntyy
taustasäteilyn lisääntyessä?
- Ydinvoitelulaitosten saastepäästöt verrattavissa lentokoneessa lentämiseen. Goebbels
aivopesijämestari vertaa tässä ‘polkupyörän takarengasta Espanjan tomaattiin’: Ulkoinen
auringon säteily pysyy ruumiin ulkopuolella ja sen vaarallisuus ei ole verrattavissa sisäisesti
hengitettyyn tai syötyyn säteilyyn.



- Ydinsaaste verrattuna röntgenkuvaukseen: röntgenkuvaus kestää millisekunnin –
ydinvoideltujen saastepartikkeli on ja pysyy solukossa sinne päästyään.
- Kuinka ruokaan tullut ydinsaaste Potassium onkaan niin vaaratonta. ‘Banaanin’ Potassium-
40 on luonnossa esiintyvä radio-isotooppi joka on aina ollut luonnossa. Se ei kuitenkaan keräänny
eikä tuota huippuarvoja päinvastoin kuin ydinvoitelulaitosten saastat.
- Ydinvoimala – kuin palohälytin. Höpöä: kukaan ei imeskele tai hengita Americium-241
sisältävää
palohälytinmursketta.
- Yksi litra maitoa maaliskuun lopussa 2011 USA (kun Fuskushima-maailmansaastutus
operaatio oli vasta laukaistu) sisälsi iodine-131 7.54 millirem -annoksen pikkulapsen
imusolmukkeille. Vuoden kulutus, 50L tuo 377 millirem lisän. www. idealist.ws/hane.php





Suuntaa antava säteilyn vaarallisuuskartta: turvallista säteilyä ei ole olemassakaan. Huomioi myös
lääketieteen saavutukset säteilytyksessäsi ja mieti kannattaako kuvata missä ja miten. Vioittuneiden
ja/tai vanhojen laitteiden, käyttövirheiden yms tiedetään grillanneen potilaita pöydälle.

.

.

.

Mennään TAAS 25v – STUKSalaten…
Miksikä niin? Nämä rapparit jessujohdetaan kuin pässit – itse eivät tiedä kuka vie ja minne. Ole
sinä fixumpi ja tutki taustat maallik koapurin sivuilta www maalli kko apuri .blogspot .com

.

Japanin johto rauhoittelee kansaa.
Nyt lentokielto 30km säteellä – säteilyn takia. … …vai saattaisiko koko salaisuuden kauhistus
paljastua jos sinne eksyisi muut kuin ‘valitut’ kuvaajat?

Japanin pääministeri Naoto Kan näyttelee vihaista: “mikä ihm vaivaa kun tilannetietoa ei
saada?” … Kiina, Thaimaa, Hong Kong, Philippiinit, Etelä-Korea, Malaysia, Singapore – alkavat
testata Japanista tulevia ruokia säteilyn varalta… 03/15/11, 2:24 PM Japanese Leaders Balance
between Candor and Appeals for Calm by Aryeh Ben Hayim
www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/142908

Chernobyylissä ‘prosessin hallinnassa’ jessuiittain etuna oli tseka-KGB vasallivaltioista yöllä
keräämät kuuliaiset nuoret miehet: ovi potkastiin sisään ja pian löysit itsesi kottikärryn kahvasta
Pripyatin ‘raksalta’ … kuplii vieläkin; EU maksoi meidän verotaalereilla sille juuri miljardin
maksavan uuden kopan … näitä kuolematappaaksia ei tietenkään dokumentoitu. Montako
kymmentä tuhatta siinä meni… Monet lähteet puhuvat yli miljoonasta. Nou hätä, tunnustava
jessuiittaGorbachow pitää omaa showta ja kiertää luennoimassa rauhansäteilysäätiönsä piikkiin.

.

.

.

.



8. Tiedeuskonnon Loistava Tulevaisuus?

.

.

Ydinvoitelun ‘tiedettä’ ei saa kyseenalaistaa. Eikä saa epäillä sen rellestämisen mahdollistavaa
paa villista YK-CO2-uskontoa … öljyhän loppuu eikövaikka, taivasputoaa niskaan ellei näitä
voitelupaljuja saada jokaiselle uimarannalle odottamaan uusia hmm….

.

8.1. Tiedeuskontoon ei voi uskoa ellei näe.
Kääntäen: meiltä salataan näkymät eli videot Tiedeuskonnon pelastajien, PALOMIESTEN
toimintaan tiedeuskonnon pyhätössä, ydinvoiteluvaoimalassa, tällä kertaa Fukushima Daichii,
Fukushima Dainii, Tokai, Onagawa…

Tieteen Tulevaisuudessa Suunnitelemat Maanjäristykset, NYTimes:

Design-järistykset ja niihin varautuminen.



Carbage In, Carbage Out: Värikuvat ovat kauniita ... matemaatikon ajatuksia. Ne toimivat
hämmästyttävän usein... kuten 50-luvun laskutikutkin G.E. kaksikerrospommeissa ... upeat 40
vuotta.

“Me voimme työskennellä vain ennakkotapauksiin perustuen”, sanoo Tsuneo Futami, ex Tokyo
Electric ydinvoimainsinööri joka toimi Fukushima Daiichii’n johtajana 1990 luvun lopulla. Saman
vuosikymmenen alussa historiantutkijat löysivät dokumentin tsunamista (japanin kielen sana):
alueella riehui Tsunami 2km sisämaassa vuonna 869.
nytimes.com/2011/03/27/world/asia/27nuke.html?pagewanted=3&hp

Toisin sanonen, tiedeuskonnon ylipapit yhä vakuuttavat että me voimme toimia mutta mitäpä
turhia, tekeleemmehän toimivat ja ovat laskelmien mukaan todistetusti turvallisia seuraavat
100.000 vuotta. Uudemmat laitokset vielä nörttien crayon-virtuaalivärikuvilla varmistettuina.
Vastaanäpittäjät paa vin massamedia julistaa pannaan ja ydinkirkon kiroukseen, mikrofoni
tempaistaan pois kuin ex. IAEA päätarkastajalta Olli Heinoselta.

Rakas ystävä. Älä ymmärrä väärin. Olenhan käyttänyt monenlaisia simulaatio ohjelmistoja –
tulokset (siis ohjelmien, ei minun) häikäiseviä. Kansalaisen on kuitenkin ymmärrettävä
ohjelmistotekniikan, ja eritoten ihmisen järjen rajat. Simulaatiomalli on vain niin hyvä kuin sen
rakentanut alan kokemus ja elämän wiisaus. Älykkyys ei riitä edes alkumetreille. Toki moniväri-
simulaatio illuusiopelit onnistuvat nörtiltäkin, parhaimmat toimivat vaikka 40vuotta...
Supertietokoneet yhä kaatuvat RND-ilmiöön eli todellisen sattuman puutteeseen.



Kannatan simulointia ja kaikkia sen ulottuvuuksia, mutta en ehdoitta. Eräs hulluimpia asioita
tällä alueella on nk. ilmastotiede: viikon ennustusta ei onnistuta saamaan kohdalleen ja silti on
kanttia rakentaa koko ydinvoitelu CO2-VEROropelikerhon perustet vuosisadan simulaation
varaan! (katso oikealta YK ilmastohuijaus linkki). Miten tämäkin huijaus on mahdollista? Koska
ylen ohjelmoidut kansalaiset tahtovat uskoa tieteen ylivertaisuuteen…

.

.

.

8.2. Todennäköisyyslaskenta – Ennustelua Kahvinporoista
Robert Pool, BEYOND ENGINEERING: How Society Shapes Technology -97. “Suuri
todennäköisyyslaskennan heikkous riskien kartoituksessa on käytännöllinen ja tekninen. (käytännön
wiisauden puute joka voi tulla vain kokemuksen kautta). Erilaisten onnettomuuksienn laskenta on
lähes mahdotonta. Teoriassa se tehdään ensin hahmottamalla kaikki mahdolliset ketjureaktiot mitä
voi seurata putken rikkoutumisesta sitä vahtivan anturin vioittumiseen, käyttäjän virhtoiminnasta
varageneraattorin epäonnistuneeseen käynnistymiseen. Kertomalla yksittäiset todennäköiset
tapahtumat laskettiin mahdollisuus kokonaisen tapahtumaketjun mahdollisuudelle. Siihen lisätään
erilaisten ketjureaktioiden mahdollisuus arviot … tästä tuloksena saadaan todennäköisyys eri
onnettomuustyypeille.” (arpanopan heittotiede?)

Koska ydintekniikka sisälsi alkuvaiheessaan tietenkin paljon uutta ja ennen kokematonta
tekniikkaa, vaarojen tunnistaminen sisälsi paljon arvailua. Nykyiset autojen vikakoodistot ovat
tämän ongelmanratkaisumallin – todennäköisyyslaskenta – säteilevä esimerkki: tehtaalla suunniteltu
vikakoodi ei tuo esiin kymmenvuotiaan auton ongelmasta yhtään mitään, päinvastoin johtaa turhiin
ja kalliisiin osien vaihtoleikkeihin ilman että ongelma korjaantuisi. Tämä tietenkin on systeemin
suunnittelijalle mieluinen efekti.

Reaktorin suunnittelijat listasivat kaikki viat mitä voisi tulevaisuudessa tapahtua -oops-
tietenkin jättäen monta huomioimatta. (Ennusteliat ilman käytännön tietoa yrittävät olla rehellisiä;
Fukushiman tsunami historian huomioimatta jättäminen oli tahallista. Tsunami taasen ei kuulunut
Coloradossa reaktorin suunnittelijoiden vikakarttaan, siksi G.E vikasuunnittelupäällikkö AMFP
(Assesment Manager For Problems) ei antanut tsunamille edes omaa vikakoodiaan…).
Jotta tämä kaikki G.E. ydinvoitelu-tuplapommitekniikka saataisiin kansoille virallisesti
myytyä (kongressissa läpi), asialle laitettiin vauvanvaipoissa olevan höyrytekniikan tunnetuimmat
nimet: Atomic Energy Commission (lue: joukko ahneita karjapaimenia) maksoi MIT professori
Norman Rasmussenille $4milj 1970 luvun alussa em. ydinonnettomuuksien
todennäköisyyslaskentaan. Hän sai kuin saikin kongressin näkemään Kyoton Keisarin Vaatteet
(vrt. CCO2-huijaus): Kun tiedemies ei tiedä, hän kerää ystävänsä apuun, tässä Rasmussenin keräsi
ympärilleen 40 tietämätöntä tiedemiestä (kokemusta ei tuolloin ollut) sai todennäköisyys-sopasta
uuden luvun: tutkimuksen mukaan kuluu 17.000vuotta ennekuin reaktori sulaa onnettomuudessa.
Lehdistölle repäistiin banaaniotsikko: “Todennäköisemmin meteoriitti putoaa päähän kuin ihminen
kuolee reaktorionnettomuudessa!” Ydinvoitelutemppu onnistui, ja tuntuihan luku 17.000 jotenkin
luotettavammalta kuin aiemmin väitetty onnettomuustodennäköisyys: kerran miljoonassa
vuodessa…



Onneksi suomea ei mikään koske, meillä on asialla Rasmusseniakin wiisaammat STUK-
planeetan todennäköisyyslaskiat; Loviisatiedote Fortummies: “Riskianalyysin perusteella
todennäköisyys, että Loviisan ykkösyksikön reaktorisydän vaurioituisi, on 4,6×10-5 vuotta kohden ,
eli harvemmin kuin kerran 20 000 vuodessa.” Fortum on alunperinkin jo varautunut (300cm)
kaikkeen, mitään uhkaa missään koskaan ei ole. Tästä todisteena Fortumin sivuilta löytyy
vakuutteludiagrammi jossa vaarat (siis se mitä ei ole) ovat pienentyneet vähän yli
kymmenessä vuodessa jopa 98%!

Ihmeitten aika ei ole ohi: Graafinen STUK-todiste siitä kuinka olematon on pienentynyt 98%

Enkä yhtään tässä vähättele Fortumin asiantuntijoiden osaamista. Uskon että meille rannoille
rakennetuissa tuplakerrospommeissa on huipputekijät remmissä. Mutta … Ydinsäteilynteknologian
hyväksyminen perustuukin eliitin banaanihuijaukseen joka on meille kaikille syötetty: NYTimes
toimittaja kertoo haastatelleensa useita

Ydinvoitelun keskeinen opetusväline

ydintekniikan tiedemiehiä. “Yksi toisensa jälkeen alkaa puhua banaaneista ja niiden
vaarattomasta luonnon-potassiumista. Tuntuu että näillä kaikilla on pakonomainen tarve ($$)
kääntää keskustelu ilmakehään leviävän säteilyn tappavasta vaarasta banaaneihin, aiheessa
pysyminen heille on mahdotonta…” (Toimittajan kotikoe ei paljastanut banaanin säteilytasoa
omenaa tahi jalkapalloa suuremmaksi) Is This the Poster Food for a Radiation Menace? By
DENISE GRADY Published: April 11, 2011 www
nytimes.com/2011/04/12/health/12essay.html?_r=1

.
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8.3. Saksa ajaa nyt alas vanhoja reaktoreitaan.
.

Nyt kun G.E. reaktorit possahtelee, veljekset tarjoavat – YLLÄTTÄEN – G.E. valkoisia
Lintusilppureita – siis ropeleita – joita ei voi edes kytkeä sähköverkkoon… Samalla täysin
ilmainen GEOTERMIA -energia pidetään herkkusieniltä piilossa: ilmainen, saasteeton, riskitön,
loppumaton, ‘jokapaikssa saatavilla’ energia. Saksassa toimii jo yli 150 Geoterm-voimalaitosta
(infra yms ylläpito ei tietenkään ole ilmainen) kaupunkien yms sähkön -ja- lämmöntuotannossa, kts.
www.erilainen.wordpress.com/category/a-oljy-on-luonnontuote/



Euroopan Ydinvoimalaitokset; jokaisessa monta reaktoria. Voitelu pelaa: yksi täppä tuottaa
veljeksille €10 mrd...

.

.

No minkälaisen summan €uroja sait laskettua noista paristasadasta ‘täplistä’? Summa on
posketon – sen hallitsija tekee aivan mitä tahansa ylläpitääkseen paa villista CO2vero-satua…

Niille jotka ovat tutkineet HAARP -systeemiä on selvinnyt että maankuoren värähtelyn hallinta
on nykytekniikkaa. Toisin sanoen, Järistys on mahdollista toteuttaa… En ota kantaa, kaikki viittaa
siihen että näin on. Etsi faktat muualta, eräs hyvä aloituspiste on – aivan niin Chernobyl, DUGA3.
Youtubeen tein selvityksen kyseisestä härdellistä, tarkoituksellisesti sen ominaisuuksia spekuloiden
(myös suomiversio).

Jos lasket tähän ajatusmalliin mukaan laskentakaavaan, kuvia alkaa hamottua: Kyoton Keisari päätti
jo 12/2010 erota Cancunin 20.000 ‘asiantuntijan’ vuosittaisista ryyp pyjuhlista = Japanin
Pääministeri sanoi että Japani ei uudista kohta päättyvää Kyoton huijausta. … Miksi
tämäkään uutinen ei suomisensuuria läpäissyt? Mieti sitä. … Yleensä sooloilu jessuiittakerhossa tuo
Halmeet: jessuiittain tapana on salamrha 33vrk senjälkeen kun eroaa rivistä kuten Japanin
pääministeri teki. CO2-valheessa on kyseessä koko maailman varojen kavallus Rooman Klubin ja
vatikaanin visiolle, NWO:lle … ei yksi ukko sitä estä.

Miten sitten kävikään.

Seuraapa, vieläkö Japani haluaa ämpyillä vatikaanin CO2 verokerhoa vastaan?

.

.

.



8.4. Japanin Sima – Suunniteltu vappujuttu:
.

1. Jos  reaktorin PÄÄLLE suunnitellaan jopa yli tuhannen tonnin (reaktorin tuottama säteilevä
ydinjätemäärä n. 20-40t/vuosi) jatkuvaa valvontaa ja jäähdytystä tarviseva –pommivar–
ydinsaastejätevarasto – kuka on ‘antanut’ suunnitteluparametrit?
2. Jos  reaktorin PÄÄLLE, korkean rakennusmassan huipulle, suunnitellaan
rihvelitaulumatematiikalla 1000-2000 tonnia painolasti vesialtaaseen odottamaan maanjäristykesn
heiluriliikettä - kuka on ‘antanut’ suunnitteluparametrit?
3. Jos  ydinreaktoreita jätealtaineen, joista tiedetään että ne vikatilanteessa syttyessään
poksahdellessaan sytyttävät kaiken lähialueen muidenkin reaktroreiden jätealtaat, suunnitellaan
vieri viereen – kuka on ‘antanut’ suunnitteluparametrit?
4. Jos  General Electric Mark 1 ydinreaktoreita suunnitellaan, paikkoihin jonne tiedetään
Tsunamien yltävän – kuka on ‘antanut’ suunnitteluparametrit? Fukushiman
historiankirjojenmukaan tsunami on kahdesti pyyhkäissyt 2km sisämaahan vuonna 869 (ja ?
1800 luvun puolivälissä!)

1+2+3+4: Vain sokea ei näe tässä väestönvähennys-kaaoksessa pääsuunnittelijaa. Osuvimmin
kuvattuna ‘hänet’ löydät maallikkoapurin blogisivulta www maallikkoa puri .blogspot.com. Katso
myös Rooman Klubi ja CO2-Verohuijaus -linkit blogistani

Tiedosta ei ole kyse – vaan tahallisuudesta. Eräiden lähteiden mukaan seismologit voivat näyttää
että järistykset eivät olleet luonnollisia vaan tehtyjä.

Asiantuntija varoittajiakaan ei ole puuttunut – tietoa on ollut riittävästi: Vuonna 2004
Katsuhiko Ishibashi, seismologi ja professori Koben Yliopistossa sanoi: “Japanin
maanjäristysalueen tsunamivyöhykkeelle rakennettu ydinvoimaloiden vyö on kuin kamikaze
terroristi pommeihin vyöttäytyneinä – odottaen milloin räjähtää.

24.02.2011 Terroriuhka nousussa. USAn kuivamuonayritykset pudottivat kylmästi 99%
asiakaskunnastaan saatuaan FEMAlta kiireisen määräyksen toimittaa $1mrd tilauksen
kuivamuonavarastoon. No uhka toteutettiinki jo parin viikon päästä 11.03.2011: USA myöntää
12/2011 (oops lipsahdus) jo HAARP iskun olleen Japanin tsunamin takana. Terror threats rising as
FEMA orders $1 Billion in dehydrated food. February 24, 2011 - examiner .com/finance-examiner-
in-national/terror-threats-rising-as-fema-orders-1-billion-dehydrated-food

.

.



8.5. G.E. taustoja
General Electric. CEO Imelt, Obamaon neuvonantaja. MSNBC pääjohtaja. Obama kutsuu
sosialisti nobelisti Rooseveltiä esikuvakseen … hänelläkin oli G.E. johtaja neuvonantajana. G.E.
suurin ydinreaktorien valmistaja. G.E. on suurin tuulimyllyjen valmistaja. G.E. on mukana lähes
kaikessa elektroniikkaan liittyvässä:

Mitäpä luulet, voiko MSNBC toimittaja sanoa puoli sanaa maapallo lämpenee -ALGoReal
satua vastaan?

Mitäpä luulet, voiko MSNBC toimittaja sanoa puoli sanaa TUULIMYLLY -satua vastaan?

Mitäpä luulet, voiko MSNBC toimittaja sanoa puoli sanaa YdinVoimaVoitelu -satua vastaan?

Mitäpä luulet, voiko MSNBC toimittaja sanoa puoli sanaa öljyloppuu -satua vastaan?

.jatkuu

.

.
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8.6. Kommentti
Kommenttipalstalta näyte, voipi olla tottakin. Sikäli kun tiedän, kaikki täsmää. En vastaa
allaolevan tekstin oikeellisuudesta:

Pahin edessä Japanissa: Fukushima on likainen pommi?! 16.3.2011 11:37 Veli-Pekka Kortelainen
Fukushima, Japani,

Sain mielenkiintoista sähköpostia tutultani, joka on työskennellyt ydinalalla. Hänen arvionsa
Fukushiman onnettomuudesta on paljon synkempi, kuin mitä viranomaistiedotteissa sanotaan.
Fukushiman nelosreaktorin ydinjätevarastossa on käytännössä ainakin 1000 tonnia eli miljoona
kiloa plutoniumjätettä “tulessa”. Mitä tämä merkitsee ja miksi?
Japanin viranomaiset ja ydinvoimayhtiöthän ovat olleet rankan arvostelun kohteena siitä, että
informaatiota esim. 90-luvun ydinvoimalaongelmista ja vuoden 2007 maanjäristyksen seurauksista
peiteltiin ja sievisteltiin. Näin on tuttuni mukaan nytkin.
Eilinen voimakas säteilypiikki, 400 mikrosievertiä, käytännössä altisti jo voimalan henkilökunnan
säteilysairaudelle kun joutuivat työskentelemään siellä yli 2 tuntia pitempään. Säteily kävi jopa
1000 mSv:ssa, mikä virallisesti on raja, jolloin alueella ei voi enää oleskella eikä tehdä töitä.
Se, että käytetyn polttoaineen välivarastossa, jossa jo vuosikymmenen ajan vesijäähdytty
plutoniumpitoinen uraaniydinjäte räjähti, on kuulemma erittäin vakavaasia. Tuollaisessa varastossa
pitää olla vähintään 10m vettä uraanitankojen päällä.



STUK:in tiedottajan mukaanhan: ” Ydinjätteen jäähdyttyä muutaman vuoden se on niin vaaratonta,
että sen vieressä voi turvallisesti seisoa vaikka koko päivän. Mitään vaaraa ei ydinjätteestä
jäähdyttyään enää ole”. Mutta nyt siis tätä samaa, jo vuosikymmeniä jäähdytettyä ydinjätettä syttyi
Japanissa palamaan 10 metrin syvyydessä vesijäähdytyksessä. Virallinen tieto sanoo, että
jäähdytyksen pettämisen takia vedenpinta laski, jolloin sauvat paljastuivat ja syttyivät. Seurauksena
on, että käytännössä Koillis-Japania ja Tokiota jo evakuoidaan vaivihkaa, ja ihmiset lähtevät kaiken
varalta.
Tuttuni arvelee vallan toista selitystä palamisen syttymiselle, ja sanoo, ettei viranomaistietoon tässä
asiassa kannata luottaa. Tämä liittyy kuulemma U-235 uraanin ja plutoniumim kriittisen massan
sekä kriittisen säteilyn eli neutronivuon suhteeseen.
Tuoretta uraanipolttoainetta voi vielä käsitellä nappeina vaikka paljain käsin, samoin kuin ladattuja,
5 metrisiä polttoainetankoja, ennen niiden lataamista reaktoriin. Niitä voidaan kuljettaa, ja
kuljetetaankin tavallisesti kuulemma rekoilla, puulaatikoissa.
Tähän liittyy kuitenkin rajoitus: kuljetuslaatikoita ei saa panna liikaa samaan kasaan, vaan
korkeintaan kolme laatikkoa päällekkäin. Muuten U-235 voi alkaa aktivoitumaan, mikä voi
tapahtua hetkessä. Seuraus olisi kuolettava säteilyvuo kaikkialle ympäristöön, jopa kilometrin
säteelle. Vastaava kuulemma tapahtui Fukushiman käytetyn plutoniumin ja uraanin välivarastossa:
Kun siihen kohdistui jo räjähtäneistä reaktorirakennuksista vuotanut, normaaliin taustasäteilytasoon
noin kymmentuhatkertainen säteilyvuo. Uutisissahan on jo arveltu julkisesti sitä, minkä tuttuni tiesi
jo kaksi päivää sitten, että voimalan reaktoreista ainakin yksi on vuotanut.
On kuulemma ydinalan yksi synkkä salaisuus, että vaikka varastoaltaissa olevat ydinjätteet eivät
normaalisti voikaan olla kriittisessä massassa, niin jo hetkeksikin liian korkeaksi noussut ulkoinen
neutronivuon eli säteilyn kasvu itsessään voi muuttaa tilanteen. Vaikkei massa ole kriittinen,
säteilyn määrä voi olla. Tämä kuulemma nosti varaston jätteen fissiota, johtuen mm. Pu-239:stä.
Tällöin uraanitonnistot alkoivat ruokkia toistensa reaktiota sekundäärisäteilyillään, mikä nosti
hetkessä varaston lämpötilaa. Suojavesikerros kiehahti paljastaen uraanitangot hetkissä, jolloin
vioittunut jäähdytysjärjestelmä petti lopullisesti.
Tapahtuneen reaktion tehon on täytynyt olla hirveä. Jos ulkoinen säteily eli neutronivuo on
tarpeeksi voimakasta, on teoriassa on kuulemma mahdollista myös se, että voisi tapahtua
fissioräjähdys. Joka tapauksessa reaktio oli niin voimakas, että seudulla mitattiin jopa kaukana
reaktoreista ulkona 400mSv säteilynousu.
Tuttuni väittää siis, että jätealtaassa tapahtui reaktorien kasvaneen säteilyvuon ruokkimana
spontaani, voimakas fissioreaktio, ja että tämä on fakta jota maailmalle ei haluta kertoa.
Myös varsinaisen räjähdyksen vaara on teoreettisesti olemassa. Jopa vain 55 kilon uraanijätemassa
sisältää tarpeeksi U-235:tä ja plutoniumia, että se riittää aikaansaamaan ydinräjähdyksen, jos siihen
kohdistuu riittävän voimakas ympäristön neutronisäteilytiheys, saatika varastossa, jossa on tuhansia
tonneja plutoniumpitoista jätettä, varsinkin kun vieressä on voimala, jossa kolmessa reaktorisa
brakailee ja tulee voimakkaita säteilypiikkejä.

.

.

.

.
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9. Hiukkasten kulkeutuminen Maan
Ilmakehässä

.
” Kuinka partikkelit voisivat kulkeutua maapallon toiselta puolelta? “

.

.

9.1 Etelä-Floridaan iskee taas massiivinen hiekkapilvi

Saharan erämaasta, tuulien nostattamana.
Madeleine Brand speaks with dust cloud expert Dr. Joseph Prospero, a professor of marine and
atmospheric science at the University of Miami. www
npr.org/templates/story/story.php?storyId=4775192 July 28, 2005
- Satelliittikuva Mauritanian Saharan erämaasta nousseesta hiekkpilvestä, matkalla Atlantin
yläpuolella Cape Verde saariryhmän yllä. Senegal , Guinea Bissau, over the North Atlantic Ocean
Envisat’s Medium Resolution Imaging Spectrometer acquired this image on 1 July 2010 at a
resolution of 300 m. www esa.int/esaEO/SEM3B9HONDG_index_1.html
- “Joinakin vuosina miljoonia tonneja Saharan hiekkaa nousee tuulissa iläilmakerroksiin ja
ylittää Atlantin“… tai päätyy Englantiin, Lappiin tms. “Usein kauniit Puerto Ricon auringonlaksut
johtuvat Saharan hiekasta.” Pyörremyrsky asiantuntija Evan. “Sometimes during the summer,
sunsets in Puerto Rico are beautiful because of all the dust in the sky. Well, that dust comes all the
way from Africa.” Contact: Amato Evan, University of Wisconsin-Madison www
eurekalert.org/pub_releases/2006-10/uow-sdm100906.php



Envisat -kuva hiekkamyrskystä - Atlantin yllä. Yläilmakerroksiin noustuaan, hiekka voi vaikka
kiertää maapallon....

.

.

.

9.2 Pienhiukkasten Käyttäytyminen
.

Hiukkasia ja niiden kulkeutumista mietittäessä tulee pitää mielessä että esimerkin hiekka ei ole
reaktiivista. Hiekka – lasi – toimii eristeenä eikä juuri reagoi minkään kanssa. Erityisesti se on
sähköisesti varauksetonta. Tästä ominaisuudesta onkin tehty havaintoja: kun Saharasta tulee paljon
hiekkapölyä, valtavia sähkövarauksia liikuttelevien pyörremyrskyjen voimakkuus ja määrä näyttäisi
olevan pienempi.



Saman asian negatiivinen puoli: ydinsaasteen radioaktiiviset hiukkaset ovat ‘aggressivisen’
varautuneita monin tavoin, myös sähköisesti. Kun muistetaan minkälaisen magneettisen
‘sähkömoottorin’ päällä elämme, on itsestään selvää että sähköisesti varatut hiukkaset ovat näiden
energiakenttien ohjattavissa ja kuljetettavissa – puhumattakaan muusta radiotaajuisesta säteilystä
ja/tai ohjatuista säteistä. (Kts juutuube DUGA3). Yhdestä maapallon sijaintipaikasta ilmakehään
noussut säteily voi siten ilmaantua ‘mihin tahansa’ paikkaan laimeampana – tai ‘väkevöitynä.’
Magneettikentistä ja niiden ao. -ominaisuuksista katso lisää tämän sivun lopusta, klikkaa Öljy Ei
Lopukaan

Kun luet tuosta alta miten AREVAn jessuiitat rakensivat urheilukatsomoita – toinen osa
säteilytettäviä varten eli suoraan siihen tarkoitukseen kipatun ydinjätteen päälle – ja toinen osa
puhtaalle hiekalle, on selvää että samanlaista ‘katsomon kahtiajakoa’ osataan tehdä ilmassa
leijuvilla hiukkasillakin. Valitut veljesten asuinalueet suojataan lähettimillä varautuneita hiukkasia
vastaan, DUGA3:sta taasen käytetään – no katsopa itse…

.

.

9.3 Hiukkasen Fukuleukoja Loksutteleva Sääilmiö
.

23.03.2011 18:00 Ensimmäinen näyte tulevasta: säteily laskeutuu Suomeen, vallitsee luoteismyrsky
Islannin suunnasta. Islannissa mitattiin säteilyä jo eilen...



Kokeen tulokset; Salainen Vuotanut Chernobyl Raportti:
Strontium Sr-90 laskeumat Peittivät Koko Maapallon … Suomi Oli Pahiten Saastuneiden Joukossa.

Lue Lisää Chernobyl Raporttivuoto: www.scribd.com/Syottovasikka.

.

Paawin Väestönvähennykseen Valitsemia Säteilytettäviä vain tarkkaillaan.

.

.



Välimeri by NASA : Libya, Egypti. Saharan (ydinsaastunut) hiekka lehtee kiertämään maata.

“Lead author Amato Evan, a researcher at UW-Madison’s Cooperative Institute for
Meteorological Satellite Studies (CIMSS), pored over 25 years of satellite data - dating from
1981 to 2006 – and noticed a correlation: During periods of intense hurricane activity, he found,
dust (Saharan SAND) was relatively scarce in the atmosphere. In years when stronger dust storms
rose up, on the other hand, fewer hurricanes swept through the Atlantic. …Evan decided to explore
the correlations between dust (SAND) and hurricane activity after CIMSS research scientist
Christopher Velden and others suggested that dust (SAND) storms moving over the tropical North
Atlantic might be able to suppress the development of hurricanes.” Pls read the whole article:
www.eurekalert.org/pub_releases/2006-10/uow-sdm100906.php Public release date: 10-Oct-
2006…

What is sand: SAND – insulator – NONreactive – suppressing element…



- Tornadoes devastate South, killing at least 297 (AP 29Apr2011)
- When the first wave of radiation hit Scandinavia 23.04.2011, meteorologists wondered about
the weird and unusual winter snowstorms with  heavy lightning's…

Folks, This is THE shining AlGoReal globb all warming!

Eräs 2700 ilmakehän säteilysaastutus 'kokeista', 1945-1963. Ihmiskunta on jo elänyt ydinsodan
satakertaisesti: luonnon taustasäteilyäkö... Jatkuu yhä aktiivisesti maankuoren alla - säteilyn
purkautuessa myös ilmakehään.



Nuke tests – DU 'Köyhdytetty' (!?) Uraani
.

project Argus www idealist.ws/hane.php).

Köyhdytetty DU Depleted Uranium on niiin turvallista: Israel Iron Dome

Depleted Uranium: www  bibliotecapleyades net/ciencia/ciencia_uranium19.htm and Kornet-
video www  youtube com/watch?v=6r8jgPGdzO0 .

Kun ohjus iskeytyy, sen sisässä oleva raskas 'köyhdytetty' uraanipuikko läpäisee panssarit. Puikko
sulaa ja aktivoituu saastuttaen kaiken ympäristössään. Saastepilvi nousee ja lähtee kiertämään
kohdetta etsien - ja on radiobiimeillä ohjattavissa tontillesi.

Pikkulasten leikit näiden tuhottujen kohtein päällä aiheuttaa väistämättömästi syövän ja
ennenaikaisen kuoleman. Esim Balkan saatutettiin täysin - kielletty aihe josta keskustelu johtaa
lopulta nettiliittymäsi sulkemiseen.



1. Explosive ammo, then 2. DU projectile comes and melts through... fill atmosphere with
radiating isotope-cocktail.

www nirs org/factsheets/nosafedose.pdf

One of the 'million ongoing' pa pal DU-projects...

.

.

.

GOLD TEETH -collection:
Papal Motto: collect ALL GOLD Teeth into the Vat-i-can Grotto!



Lue Israel Uutiset ja kuinka jatkuva EU maksama rakettisade tappaa kansaa - suunniteltu
väestönvähennys jonka sinä maksat: pyhän istuimen Theo OSIRIS RAYs…

.

Systems Integration: Ota 500 EUroa veronmaksajilta, rakennuta kassam raketteja Gazassa .....
Sitten ota 100.000$ Israeli veronmaksajilta - tuhauta ne uhrina Ray Theolle..... Siitä saadaan
väestönvähennys Uraanimit Pohjanlahtea myöten [nyttemmin super saastunut]. .

Papal pop control: one million cancers with each pop: - 1. Kassam intercepted, xplodes, - 2. color
spectrum, - 3. THE cloud, - 4. Uranium Exposed - into your lungs...



Note: only pre selected sites are 'shielded': system calculates areas to be shielded, responds only
to threats on these dedicated 'knightly' spots...

.

.

2011 Libya – Glob all DU – Jakelu

DU-TRIpoli: all ah willing, we continue killing. Thks P0p-€U!



9.4. Talvivaarallinen Ydinpartikkelipommitus
.

Taivaallinen Talvivaaran Talvipäivän Seisaus - uraani nukleidi-jakelua kaikkien kansalaisten
keuhkoihin. Koko kaivosalue 'kaivettu' Taivahan Tuuliin -menetelmällä.

.

Sotkamoparka!?
Talvivaara räjäyttelee ylös ilmakehään uraanipitoisia maamassoja … videollekin
dokumentoidut hiukkaslaskeumat nousevat kilometrien korkeuksiin. Katso allaolevasta
linkistä videot.

Kyse on SINUN keuhkoistasi ! Juuri sinä lukija siinä (tahi maksettu viisastelija) – imet nyt
parhaillaan Talvivaaran näkymättömiä radioaktiivisia mikrokokoisia uraanihiukkasia mikäli tuulen
suunta ja varautuneet pilvet ovat olleet suosiollisia … ja Fukushiman kolme sulaa reaktoria pitää
huolen lopusta.



Uraanihiukkanen ei katso kenen keuhkoon se istahtaa eikä edes kunnioita Talvivaaran mafia-
suojelioita. Turvallisen säteilyrajan harha: Yksi näkymätön nanogramma partikkeli uraania solun
vieressä tappaa sen aina – tuloksena syöpä.
Katso miten talvivaara sotkee keuhkosi: http://talvivaaraymparisto.nettisivu.org/miksi-nama-
sivut-tehtiin/gallery-kuvia/

Aivan yhtä röyhkeästi väkivalloin mistään piittaamatta nämä ahneet – kansain omaisuudet
vastikkeetta ryöstävän globaalin kaivosmafiosot – sotkivat Ranskan 210:llä uraanisaaste
kaivoksellaan, voidellen kommettipalstoillekin omia sirkuttajia – politiikoista puhumattakaan…
Ranska A R E V A uraanikaivossaastutus, kts alempana.

SAASTAINEN SOTATEOLLISUU$
Kas tämän maan sisästä kaivetun uraani-happovuoren rikkivetyjä, raskasmetalli ym
uraanipölyjä hengität parhaillaan - jos tuulensuunta sattuu olemaan Sotkumosta. Artomme
saattaa tässä kävellä, koska sade on jo kelluttanut myrkyt Kallaveteen, happopilvet tuuletettu
sinulle. Nuo myrkyt ovat parhaillaan matkalla juomavesijärjestelmiin, ja Saimaan kautta mereen...
Josko joku haluaisi tässä tilanteessa päästä eroon Artostamme, hän kääntäisi hanaa... putket
alkaisivat pursua happoa, Arton vuorella hengitysilma loppuisi rikkivetypilviin.



Kuva on komposiitti; oik reunaan olen värjännyt osan putkistoja oranssiksi että käsittäisit
tämän aseteollisuuden hehtaarikenttien myrkynkylvön. Massiivinen pää-rikkivetyputki näkyy
kulkevan kuvassa vasemmalta oikealle, siitä haarautuvat pikkuputket valuttavat hapot
malmimurskeen päälle.

Maan uumenista kaivetusta murskevuoresta happo liuottaa halutut metallit jotka valuvat
saostusaltaisiin - ja nehän taasen vuotavat ja hajoavat tunnetusti tämän tästä - hilpeätä käytännön
väestönvähennystä puhtaalla energialla markkinoituna. Maa-ilman ritarimafian suojaama
ympäristörikossarja: jos joku duunari saattuisi olemaan rikoksista lörpöttelevää lajia, kentälle
'joutuminen' olisi helppo järjestää, 'nauhat' rikki, hanat auki...

Heikki hoi: Mitäkaikkea tämäkin ritarillinen iltasatu vielä kätkeekään, kun veljesten oma
ohjelmointikanava kirjoittaa seuraavasti: "Talvivaaran turvallisuus rempallaan - tietenkin
ohjelmointisi mukaan, tarkasti kätkien em. seikat:

"Rikkivetyä käytetään Talvivaarassa metallien saostukseen. Tukesin mukaan tehtaalla
oli huomattu erittäin korkeita rikkivetypitoisuuksia jo viikkoja ennen onnettomuutta. -
Vakituinen henkilökunta oli vuosien aikana tottunut usein toistuvaan hajuun, eikä
siihen enää suhtauduttu kovin vakavasti, kertoo Tukesin ylitarkastaja Heikki Penttinen.

Talvivaaran jalostusprosessiin kuuluu rikkivedyn ylisyöttö, mutta liiallisena se johtaa
ongelmiin. Tukesin mukaan syöttömääriä oli mahdoton arvioida, sillä osa laitteista oli
rikki. Yhtiö päätti alkaa uusia laitteistoa, mutta ei pysäyttänyt tuotantoa.

Turvatoimena riskialueita eristettiin muovinauhoilla, mutta nauhat rikkoontuivat. Lisäksi yhtiö
päätti parantaa pitoisuuksista tiedottamista. Tieto korkeista rikkivetypitoisuuksista ei kuitenkaan
tavoittanut kaikkia ulkoalueella liikkuvia. Kaikki eivät myöskään tienneet keltapunaisen nauhan
käyttötarkoitusta, sanoo Penttinen..." IS 19.6.2012 19:53

.

Lue Lisää Chernobyl Raporttivuoto: www.scribd.com/Syottovasikka.

.

9.5. Hiukkasen Hukkaenergiaa…
.

Sitä uraania minkä päivittäispommeilta jää taivaalle, ei koskaan saada hyötykäyttöön – paitsi
keuhkoissasi, osana Rooman Klubin suunnittelemaa väestönvähennysprojektia. Loppuja pöyhitään
tälläisillä ‘kaupunkien sähköt’ syövillä suursyömäreillä: tässä eräs tekijä miksi ydinvoimala ei tuota
mitään vaan käyttää moninverroin enemmän energiaa – käytännössä dieselöljyä – kuin tuottaa. Alla
pieni näyte yhdestä ydinhukkaputken pätkästä:



.

Ydinvoidellut piilottelevat näitä veljesten vä$äämiä pikkusyöppöjä ydinkuopissaan...

.

Kun yksi dieselöljyä ja siten vaarallista CO2 verohöpöhuulluutta tuotankoketjussaan
hukkaavan ydinvoimala lopetetaan, vapautuu 4-10 kertainen määrä energiaa ja täysin
ilmaiseksi. Joutava kaivaminen ja luonnon silmitön Ydinsaastutus ja  luonnonvarojen varastaminen
estyy.

Kun ylijäävällä ilmaisella suunnattomalla määrällä öljyä sitten pyöritetään voimaloita – CO2
päästöt eivät muutu – ainoastaan Tritium yms säteilytys  jää säteilytettävien annoksesta yhden
ydinvoimalan verran vajaaksi. Harmittava protestantillinen vastalause, eikö totta?



9.5 Taivaan ja Maan Huijaus &

Saastutus by A R E V A
.

Ydinsaaste AREVA – Ranskan Yucca-Mountain “onkal0t”
…..Ranskan 210 uuraanikavoksen jätteet levitetty Luontopoluille ja Stadioneille

.

AREVAn luontoon heittelemät ydinjätökset Ranskassa:
Tämmöisen puljun rakentamana nostetaan Suomitytön Luonnontaustasäteilyä yli 10%
yhteistyö$$ä STUKKELOIDEN OL3:n kanssa…

CRIIRAD alkoi selvittää erään Ranskalaiskylän ydinjätemalminjalostamon taustoja: Entinen
ydinjalostamon työntekijä kertoo: “Tänne tuotiin uraanimalmi joka murskattiin, jauhettiin ja
hapolla jalostettiin. Jätteet tuonne, vesi laskettiin jokeen… 225 tonnia ydinjalostamon jätettä
käytettiin täytemaana Stadionin toisen parkkipaikan alla, puolet katsomoiden alustasta on myös
täytetty uraanijalostuksen 60x ympäristöä enemmän säteilevällä jätekivellä.” Viereen olivat
viranomaisset myös rakentaneet kuntopolkuja jossa asukkaat ja stadionin käyttäjät pääsivät
sätelyttämään itsensä iloisilla kuntotelineillä. Juuri ennen kuvareportaashin tekoa, ihan sattumalta
eikä suinkaan mikään johdu mistään (älä vaan ajattele että millään olisi yhteys mihinkään),
ydinsaastutuksesta vastuussa ollut AREVA oli aidannut tämän kansansäteilytys stadion
luontopolku-kuntoilualueen… voit olla varma että rahvaan valitut istutettiin aina tietylle säteileville
stadionin reunapenkeille, parkkipaikat vapautuivat vain rekisterinumeron perusteella ydinjätteen
päälle jolloin halutut autot matkustajineen saatiin säteilemään (AREVAilosta?).

Psst. Mitä Tapahtuukaan Talvisaastevaaralta Harjavaltaan jalostettavaksi rahdatulle uraani-
malmille?

COGEMA – entinen AREVA – jakoi ilmaista kiveä kaivoksistaan teiden rakentamiseen:
“todella säteilevä onnenpotku!”. Nyt kaivosalueiden ympäristön tiet ovat siis rakennettu
uraanikivien päälle, kansa on jatkuvassa säteilytyksessä. Herää kysymys: Tehdäänkö Talvivaaran
kivestä Suomen tiet? Kuka mittaa ja varmistaa ettei näin tapahdu? STUK – LOL.
Samanlaisia jätekasoja löytyy ympäri Ranskaa, 210 uraanikaivosta on tuottanut ainakin
300miljoonaa tonnia jätettä joka on läjitetty mikä minnekin ilman mitään ilmoitusta tai
varotoimia, tavallisilla kuorma-autoilla ajettuina läjityspaikoille. Erään ydinfyysikon mukaan CEA
ja COGEMA saivat toimia aina miten asiat itselleen edullisimmaksi näkivät. Katso uusi
ranskalainen suomeksi tekstitetty dokumentti videot www.
youtube .com/watch?v=oHvnmcaOnCU

Cantalin lääni, Saint Pierre’n kylän ulkoilualue – entinen uraanikaivoksen läjitysvuori:
Espace – Saint – Pierre … puistoalue kauniine paavillisine nimineen, penkkeineen = ydinjätealue.
AREVA houkuttelee tänne omistamaansa ‘säteilypuistoon’ luontoretkeilijöitä … Rakennettu
600.000 uraanijätekivitonnin päälle. Läheisellä alueella maastossa CRIIRAD edustaja löytää



uraanirikastetta, yellow cake-massaa josta jo muutamasta tonnista voidaan valmistaa
plutoniumpommi – maassa, 10cm maisemointimultakerroksen alla. Kyläläisille AREVA rakennutti
vuokrataloja samasta kaivoksesta otetusta jätteestä; taloista mitattiin jopa 25x nykyiset jo venytetyt
normit ylittävät 5000Bq/m3 säteilymäärät (uraanikylän “normaali” taustasäteily 160Bq/m3).
Eräällä toisella AREVAn “suljetulla ” alueella, jossa yleisö käy kalastamassa säteileviä kaloja,
on 176.000 tynnyriä AREVAn Yellow-Cake uraanijalostetta – maahan haudattuna, keskellä
luontoa. Vuonna 2005 CRIIRAD nosti täsä luonnon saastutuksesta oikeusjutun AREVAa vastaan –
josta kaikkialla tietenkin käytetään paavilliseen tapaan yleisön hämäämiseksi vanhaa nimeä
COGEMA… Oikeusjuttu on tietenkin tyypillinen ulvilan-AREVAfarssi ja syytteet hylätään, vain
todistajien talot palavat…

AREVA kiertää kaikkien muiden lailla vastuunsa jättämällä tärkeimmät asiat mittaamatta:
Ydinvoimalan 50 eri säteilyistä mitataan vain neljä – joille on olemassa nk. normit. Samoin
uraanijätteessä puhutaan vain uraanin määrästä, mutta oheistuotteina syntyneet vielä vaarallisemmat
kymmenet muut isotoopit vaietaan kuoliaaksi: thorium230, radium226, polonium, radon jne.
Sitten kun mitataan, mittaajana onkin AREVAn oma laboratorio…

Katso, suomitxt: www.youtube.com/watch?v=oHvnmcaOnCU

.



A rto L aurilta, nntpnews .info/threads/17922467-541-550
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9.6 Lähetä Onnittelukortti Ystävillesi
.

Lähetä Tästä Onnittelukortti ystävillesi ... (kuvan kontrastit muokattu)

Sinun ja minun laillani myös he ovat tästä sisäistäneet hiukkasen… Ellei juuri tästä kaukotarjoilusta
niin annos edellisestä tahi jostakin tuhannesta aiemmasta.

.

.

.

.

CTBTO Globaali Säteilymittausverkosto
.



Medialle ohjeistettu täyshiljaisuus kansojen täyssäteilyttäämiseksi ei oikein näemmä toimi,
tässä kuvassa nk. Kim il Jongin ohivuoto: Kuvan mukaan jessuiittaSTUK ei luovuta
mittaustuloksia: suomeStasiko ei löydy muka mittaria!

RIU-sivulla oleva kartta havaintoasemien suorittamista partikkeli ja radioxenon -
mittauksista. Tässä yllä siis 15.04.2011 julkaistu tilanne – 3viikkoa ! sitten tehdyistä havainnoista.
Tämänhetkinen laskeumatilanne siis 21 pahempaa päivää kammottavampi. Samalla sivusta
paljastuu missä osa mittauspaikoista on [hys, SALAINEN], ja mitkä maat eivät vielä ole täysin
mediapaavin hallinnassa… Sivun linkki: www eurad.uni-koeln.de/index_e.html

P.S. Useat blogisivujeni viittaukset herkkusieniä – sinäminä – jallittavasta EUpaavin jessuiitta-
salaseuroista selviävät kun tutustut www. maalli kko apuri .blogspot.com sivuston sisältöön. Tai lue
erään sen kourista paenneen elämänkerta: katso “Epsanjan Sarjakuvasankari“. Huomiotava on, että
tämä ei ole mikään “Espanjan” ilmiö vaan vati kaanin palveluksessa on esim. koko bilderpert
salaseuran-suomijohto, 0pus d€i s0inimme…

.

.

.

.
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Suurkatastrofiakin – tekemällä tehty –
pahempi tilanne

Tässä alla kommentti; näihin kaikkiin asioihin olen itsekin useasti törmännyt eri tiede-artikkelien tai
tiedemiesten kommenteissa yms lähteissä – ja lienevät tosia. Siinä viitataan Ranskan mox -
lähetyksiin. Niitä on mennyt useita laivalasteja mm. Rokkoshin pohjois Japanin
jälleenkäsittely/rikastus -laitokseen – siihen joka tsunamissa sukelsi 20-40m, ja josta myöskin on
100% uutissulku. Tässä hyvä yhteenveto:

“2008 Venäjän silloinen pääministeri Ladimir Putin ilmoitti kolme kertaa 4kk
välein. “Uraanimalmien maailmanlaajuisen pitoisuuden laskiessa alati. Ollaan
tultu tilanteeseen, jossa uraanin jalostaminen energiapositiivisena lakkaa!
Varoitan nyt avoimesti länsimaita. Venäjä tulee lopettamaan. . . Alleviivaan
k a i k e n kaupallisen edustamansa 70% uraanipolttoaineen toimittamiset!
Näin kävikin, ja Venäjän koko maailman 2/3 osalta vastaavat
uraanintuotantolaitokset luonnollisesti kannattamattomina pakkkotilanteessa
suljettiin. Yhtäkkiä maailmassa oli satamäärin ydinreaktoreita 100 % täysin
i l m a n toimivaa polttoannettaan!

Klassiseen ydintyyliin oli kyllä yritetty vuosikymmenet kehittää MOX
polttolaitoksia, joissa kierrätettäisiin tätä ydinjätteistä Pu-239
plutoniumpolttoainetalouttaan. Mutta y h t ä ä n toimivaa laitosta
maailmalaa EI ollut saatu aikaan ikinä! Hätäratkaisun luitte yltä. Satoihin
olemassa oleviin ydinvoimaloihin alettiin pumpata Start-
asepurkusopimuksista saatuja plutoniumasevarastointeja. Koska polttoaineesta
oli s u u n n a t o n pula. Eikä Pu-239 polttoainetta ollut saatu kunnolla
palamaan. Päätettiin IAEA:n hyväksynnällä “sekoittaa” uraanirikasteitten
joukkoon plutoniumia. Ladata k o k e i l e m a t t a sen suuremmin tätä
erikoisainetta kymmeniin maailman ylireaktoreihin. Jotta niitä ei
lopullisesti pysäytettäisi polttoainepulaansa.

2009 Ranskasta lähti tätä surullisen kuuluisaa MOX- 3 % U-235 ja 6 % Pu-239
sisältävää uraanipolttoainetta mm. japanilaisten kymmeniin reaktoreihin.
Tarkoituksena vaan viileästi kokeilla olisiko seossuhde “noin, suunilleen
toimiva”. Kaikki “näytti” ensi alkuun, “no joo muhii. . .” Vuoden 2010 ajan
näitä erikoispolttoaineilla ladattuja reaktoreita startattiin palamaan. Ei
olevinaan ongelmia. Totesi IAEA ja näytti vihreää valoa. Hätä oli ohi ja
maailmalle alettiin kuormata le Havresta tätä pelätyintä ihmiskunnan
tuhoaineistettua erikoispolttoainetta. Mm. Saksaan ainakin 10 reaktoriinsa
jne.

Kun tsunami iski Japaniin. Joutui nimenomaan tämä aiemmin revisioimaton,
kokeilematon MOX- polttoaine tulikasteeseensa. VASTA nyt huomattiin, että
polttoaineen jälkihöyryntuotanto ylitti 3- kertaisesti aiemmat reaktorien
turvarajat. Mutta t o d e l l a pahaksi tilanne riistäytyi. Kun jopa
revisiossa ydinjätealtaisiinsa jäähdytetyt samaiset polttoaineet alkoivat
yksi toisensa perään uudelleenfissioimaan ja kylmästi palamaan
säilytystiloissaan.



Nyt ollaan housut kintuissa, ja kunniansa kalunat maassa. Tilanteessa jossa
ei edes t i e d e t ä paljonko, kenties sataluokkia reaktoreita on
muhimassa plutoniumeineen pitkin maailmaa. Entä m i t ä polttoainetta on
esim. Suomen reaktorivanhuksissamme uraanipulassaan paketoitumassa?!. .
.Tiloissaan, joissa EIVÄT reaktorit maailmalla vaan p y s ä h d y ! Saksa
ehti ensinnä hätään reagoida. Pysäytti ainakin 7kpl samaisella
polttoaineella käyvää reaktoriaan alarmoiden. Japani on jo perunut 14kpl
ydinhankkeitaan samaiselle polttoaineelle. Kiina ainakin 11kpl. Kuten yllä
jo kerrottiin. Meneillään on globaali, megaydinkatastrofi. Jonka laajuutta
ja pysähtymättömien reaktoriensa määrää ei tunnu kukaan edes uskaltavan
kertoa. Herra meitä auttakoon, silmitön ydinkiima on maailmamme ajanut
tuhonkuilunsa partaalle!”
www. sfnet.fi/group.php?id=28085&newsgroup=sfnet.keskustelu.energia&sid&bf=2

Aiheesta lisää :

www. pv-foorumi.org/viewtopic.php?f=1&t=3863&start=492

www. sunpoint.net/~patato/kirje346.html

.
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10. EUROPARLAMENTTI, Mietinnön teksti
14.01.1999:

.

“HAARP – Ilmastoa pilaava asejärjestelmä:”
kts raportti www. europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-
1999-0005+0+DOC+XML+V0//FI

.

10.1.  HAARP – ilmastoa pilaava asejärjestelmä; lainaus
raportista:
“Euroopan parlamentin turvallisuusasiain ja aseidenriisunnan alivaliokunta piti 5. helmikuuta
1998 kuulemistilaisuuden, jossa käsiteltiin mm. HAARPia. NATOn ja USA:n edustajia oli kutsuttu
paikalle, mutta he päättivät olla osallistumatta tilaisuuteen. Valiokunta pahoittelee sitä, että USA ei
lähettänyt tilaisuuteen ketään eikä käyttänyt tilaisuutta kommentoida esitettyä materiaalia.(22)

HAARPia, suurtaajuisen säteilyn tutkimukseen liittyvää tutkimusohjelmaa (High Frequency
Active Auroral Research Project) johtavat Yhdysvaltain ilmavoimat ja laivasto yhdessä
Fairbanksissa sijaitsevan Alaskan yliopiston geofysikaalisen laitoksen kanssa. Vastaavanlaisia
kokeiluja on käynnissä myös Norjassa, todennäköisesti Etelämantereella, mutta myös entisessä
Neuvostoliitossa.(23) HAARP on tutkimushanke, jossa ionosfääriä(24) lämmitetään voimakkaiden
radioaaltojen avulla käyttäen apuna maanpäällistä lähetinverkkoa. Näin synnytetty energia
lämmittää tiettyjä ionosfäärin osia. Tämä synnyttää ionosfääriin aukkoja, minkä jälkeen lämmitetty
alue käyttäytyy keinotekoisen linssin tavoin.

HAARPia voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Ilmakehän sähköisiä ominaisuuksia
manipuloimalla voidaan hallita valtavia voimia. Jos järjestelmää hyödynnetään sotilaskäyttöön
tarkoitettuna aseena, seuraukset voivat olla tuhoisia viholliselle. HAARPin avulla voidaan välittää
miljoonia kertoja enemmän energiaa tietylle alueelle kuin millään muulla perinteisellä keinolla.
Energia voidaan lisäksi suunnata liikkuvaan kohteeseen, mitä voitaisiin käyttää hyväksi vihollisen
rakettien tuhoamisessa.

Hankkeen johdosta on myös mahdollista olla entistä paremmin yhteydessä sukellusveneisiin ja
manipuloida maailmanlaajuisia sääolosuhteita. On toki mahdollista toimia myös päinvastaisesti eli
aiheuttaa viestintään häiriöitä. Ionosfääriä manipuloimalla voidaan estää maailmanlaajuinen
viestintä samalla kun käyttäjän oma viesti menee perille. Järjestelmän toinen mahdollinen
sovellutus on maapallon röntgenkuvaus useiden kilometrien syvyydessä (maan läpi tunkeutuvan
tomografian avulla) öljy- ja kaasukenttien, mutta myös maanalaisten sotilaallisten varusteiden
löytämiseksi. Tutka, jolla voidaan katsoa horisontin yli ja määritellä esineitä suureltakin
etäisyydeltä, on vielä yksi HAARP-järjestelmän sovellus. Sillä voidaan etsiä tulossa olevia kohteita
topografisten esteiden takaa.



USA on suorittanut 50-luvulta lähtien ydinräjäytyksiä Van Allen -vyöhykkeillä(25) tutkiakseen,
millainen vaikutus tässä korkeudessa tehtävillä ydinräjäytyksillä on radioviestintään ja tutkan
toimintaan räjähdyksessä syntyvän sähkömagneettisen sykäyksen johdosta. Tuloksena syntyi uusia
magneettisia säteilyvyöhykkeitä, jotka kattoivat lähes koko maapallon. Elektronit liikkuivat
magneettisia kenttiä pitkin ja loivat keinotekoisia revontulia Pohjoisnavan yläpuolelle. Näiden
sotilaallisten kokeiden tekemiseen liittyy se riski, että Van Allen -vyöhykkeen tasapainoa
järkytetään vakavasti pitkäksi aikaa eteenpäin. Maapallon magneettikenttä voi tuhoutua laajoilta
alueilta ja se voi estää radioviestinnän. Amerikkalaisten tiedemiesten mukaan Van Allen -
vyöhykkeen palautumiseen normaalitilaansa voi kulua monta sataa vuotta. HAARP voi aiheuttaa
muutoksia myös säämalleihin. Se voi vaikuttaa myös koko ekosysteemiin, etenkin herkällä
Etelämante
reen alueella.

HAARPin vakavista seurauksista on mainittava vielä ionosfääriin syntyvät aukot, jotka aiheutuvat
sinne lähetettävistä voimakkaista radioaalloista. Ionosfääri suojelee meitä kosmiselta säteilyltä.
Yleisesti toivotaan, että aukot sulkeutuvat jälleen, mutta otsonikerroksen aukoista saadut
kokemukset antavat aihetta uskoa päinvastaista. Tämä tarkoittaa sitä, että suojaavassa ionosfäärissä
on suuria aukkoja.

.



Salama kirkkaalta taivaalta? Näin se tehdään alaska.edu sivuston mukaan asemien
yhteistyönä... hyväksikäyttäen ilmakehän muokkausta, maan magneettivuota ja radio-
aaltoja. Vertaapa näitä viivoja sääkartan pilviin seuraavassa kuvassa...

Vertaapa tätä, ennen 2011 pohjoismaiden loppiasmyrskyjä kuvattua, taivas-ilmiötä
aiempaan Alaskan Yliopiston HAARP-selvityskuvaan. Myrsky pimensi puoli
Pohjolaa; (Kts. alkuperäinen kuva em. linkistä. Kuvattu Etelä Suomessa, lyhyt
sekunnin välähdys tulee Norjan suunnasta. Joidenkin lähteiden mukaan tätä 'lähetystä'
ennen Norjan HAARP päällikkö, Ionosfääri-fyysikko Dr Andrew Breen tapettiin
21.12.2011)

.

EU-Raportti jatkaa:
Koska HAARPilla on ympäristöön laaja-alaisia vaikutuksia, se on maailmanlaajuisesti tärkeä
asia, ja on syytä epäillä, että näihin järjestelmiin todellakin sisältyy enemmän riskejä kuin etuja.
Ekologiset ja eettiset vaikutukset on tutkittava perinpohjaisesti, ennen ryhtymistä jatkotutkimuksiin
ja – testaukseen. HAARP on yleisölle miltei täysin tuntematon hanke ja sen vuoksi onkin tärkeää
lisätä yleisön tietoisuutta siitä.

HAARP on yhteydessä 50 vuotta käynnissä olleeseen intensiiviseen ja selkeästi sotilaalliseen
avaruustutkimukseen, jota on tehty mm. osana “tähtien sotaa” ja jolla pyritään valvomaan
ilmakehän yläosaa ja viestintäyhteyksiä. Tällaista tutkimusta on pidettävä ympäristöä vakavasti
vahingoittavana, ja sillä voi olla arvaamattomat vaikutukset ihmisten elämään. Kukaan ei tiedä
varmasti vielä tässä vaiheessa, millaisia vaikutuksia HAARPilla voi olla. Sotilaalliseen
tutkimukseen liittyvää salassapitokulttuuria on vastustettava. Tässäkin yhteydessä on edistettävä
avoimuutta ja sotilaallisten tutkimushankkeiden demokraattista ja parlamentaarista valvontaa.



Tietyt kansainväliset lait (yleissopimus ympäristön muuttamismenetelmien sotilaallisen tai muun
vihamielisen käytön kieltämiseksi, The Antarctic Treaty (Etelämannerta koskeva sopimus),
yleissopimus valtioiden toimintaa johtavista periaatteista niiden tutkiessa ja käyttäessä
ulkoavaruutta, siihen luettuna kuu ja muut taivaankappaleet ja YK:n merioikeusyleissopimus)
saavat HAARPin näyttämään erittäin arveluttavalta, ei vain inhimillisestä ja poliittisesta, vaan myös
oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna. Etelämannerta koskevassa sopimuksessa määrätään, että
Etelämannerta saa hyödyntää vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.(26) Tämä merkitsisi sitä, että
HAARP on kansainvälisen oikeuden vastainen. Uusien asejärjestelmien kaikki vaikutukset on
annettava riippumattomien kansainvälisten elinten tutkittaviksi. On laadittava uusia kansainvälisiä
sopimuksia ympäristön suojelemiseksi sodassa tarpeettomalta tuhoutumiselta.”

.

.



10.2.  Omituiset Ilmiöt Satelliittien pilvitutkakuvissa
Mitä ne ovat?

.

Mitä pilvitutka näkee?



Ylläolevassa ensimmäistä kertaa näkyy jo sulkeutunut kaikki pilvikerrokset läpäissyt halkeama?

Ilmiö – olkoon ‘halkeama’ tai mikä vaan, en tiedä – katoaa ‘muutamassa kymmenessä’ (?)
minuutissa. Koskaan aiemmin siitä ei ole näkynyt jälkeäkään seuraavassa, noin tunnin päästä
yleisölle tarjotussa pilvikuvassa. Tässä lienee (?) ensimmäinen sensuurin lipsahdus… Allaoleva
kuva kertoo kuinka lämpötila ampuu raketin lailla ylös auringon päästessä lämmittämään
maanpintaa – ja Utsjoki-Nuorgamin ilmatieteenlaitoksen mittariakin. Viidessä minuutissa lämpötila
nousee yhden asteen, alkaen tasan samaan aikaan kun satelliittikuvan pilvirintama halkeama-aukko
kuvasta näkyvä aikatieto eli 06:18. Sinänsä nousu ei ole ainutlaatuinen – mutta JOS samanaikainen
tämän  ilmiön kanssa, niin… Mittari todistaa siis taaskin että maapallo lämpenee, SINÄ olet
syyllinen ja siksi sakkoverotettava.

Lämpötilapiikin nousu alkaa samalla hetkellä kuin pilvimatto repeää. Seuraavassa satelliittikuvassa
repeämä kadonnut kuten tavallisesti.

.

.

Kuvakooste Heinä-Elokuun 2011 pilvimassojen läpäisevistä säteistä. Klikkaa, suurenna, tutki
allaolevaa kuvaa: kansalaisille kansalaisten maksamat kuvat tarjoillaan huonolaatusina – etteivät
maapallosemme salarikollisten saastutusasiat paljastuisi. Kiitos verorahamme varastavien CO2
‘tieteen’ huijareille. Leikkasin allaolevan koosteen kuvia pienemmäksi, muutoin kuvat ovat
alkuperäisiä + muutama korostenuoli. Niistä voit itse tutkia milloin ilmiötä esiintyy ja kuinka.
Ovatko ‘CCCP antennista’, vaiko osuvatko CERNin säteilytykseemme? Ilmatieteen laitos salaa
säännöllisesti pahimmat kuvat: yhtäkkiä ‘ilman syytä’ saattaa olla 6h aukkoja
satelliittikuvatarjonnassa.



Mikäli ilmiö on HAARPilla tai CERNillä tuotettu, se perustuu jonkun taajuiseen värähtelyyn
mikä muuttaa ilmassa pisarakokoja. Esim. värähtelyllä muokattu ilmankosteus – sopivan
pienipisaraista vettä ei näe – on ihmiselle läpinäkyvää. Jos asiat on tälleesti, säteen
‘osumakohdalla’ on varmasti myös äänihavainto; sähköinen peltiputkimainen kaiku, kestoltaan
luokkaa 100mS, elikkä äärimmäisen lyhyt omituinen ‘laakerin ulvahdus’. Ikäänkuin ilman alkua
tahi loppua. Kuin katkaistu äänipätkä. Päälle merkillinen hetkellinen muutaman sekunnin suht raju
sadesykäys vaikka pilvet eivät muuten sada koko päivänä.

.

.

10.3.  Globaali päivittäinen ilmiö
.

.

.

Samana päivän saldoa; 4 erivaiheista juovaa: ensimmäinen kuva juovasta Puolan halki (D.),
poikkeukselliseen aikaan.

Näitä juovia satelliittikuvissa on tällä hetkellä päivittäin; ensimmäinen tallettamani havainto
27.03.2010, ‘kokoelmassa jo sata kpl’; tässä ylläolevassa eiliset, kaikkein erikoisimmat. Puolan
‘halkaisevaa’ juova D. ei ole aiemmin näytetty. Juova B. on varsin poikkeuksellinen,
ennennäkemätön. Onko se ‘aukeamassa’ – sulkeutumassa – vaiko mitä? Ken tietää vaan ei kerro…
Ilma aluksen tekemiä tuskin voivat olla? Voisiko esim USAn uusin salainen 20.000km/h lentävä
ilma-alus tai sellaisen (laivueen) tutka tms. aikaansaada tälläistä kaikki pilvikerrokset viipaloivaa
efektiä. Jos niin, mikä onkaan lentojen perimmäinen syy?



Yleisiä huomioita ‘pilvi-viivoista’: Kaikki 1. viivasuoria, 2. kaikki pilvikerrokset annetulla
kuvanäkymällä läpäiseviä, 3. Kaikki Suomen läheltä, 4. Esiintymisajat yhteneviä eli 6:00-7:15
16:00-17.00 (yllä ainoa poikkeus D. 18:06), 5. jokaisessa etelänpuoleinen reuna ‘röpelöinen’…

.

.

Klikkaa kooste suuremmaksi ja tutki; kuvassa C3 näkyy myös kolme viivaa/streaks. Vertaa viivaa
allaolevaan...



Globaali Päivittäinen ilmiö – tietojen salaus
.

Kun ilmiöitä ei saa näyttää kansalaisille, pää je§uitta näyttä sitten omaa tyhjää päätänsä…
Maksamasi Suome pilvikartta, ole hyvä:

Havainnoitisjan puhelinsoitto 'aamun viivasta' ... paljasti ilma 'tieteen' laitokset kytkökset. TAAS.
Valkoiset sivut ovatkin nyt päivittäinen tapa 'tiedottaa'.

.

.



Zuumaus CERN-raportin huonolaatuiseen kuvaan; vaihesiirtymät huomioiden löytyy yhteneviä
viivanpätkiä satelliittikuvien kanssa

CERN-Raportin kuvaa: jos katsot suomea, huomaat yhtäläisyyden ylläesitettyihin
viivanpätkiin. Mitä tarkoittaakaan tiedehullujen sana: “maagisena”.

.

.

10.3.  Pilvipatja Halkeaa koko paksuudeltaan
.

Pilvi viivan kohdalla maa lämpenee Auringon vaikutuksesta

Viimeisin 09/2011 -viiva lävisti Suomen keskeltä, poimin ja liitin kuvan ympärille läheiset sää-
asemien lämpötilakäyrät. Tällä otoksella näyttää kiistattomalta se että pilvet todella katoavat ja
auringon säteet saavat maanpinnan lämpötilan jyrkkään nousuun. Tämä ei tod ole mikään
‘tieteellinen’ näyttö, enneminkin huomiohuuto niille joilla on pääsy huppupäisten CO2-
valehtelioiden salaisiin data-arkistoihin tarkistamaan faktat. Vaan epäilenpä että suomesta enää
löytyisi lahjomattomia.

Lämpötilakäyrien tulkinta on vähintäänkin monimutkainen: liikkuvassa pilvimeressä oleva
‘reikäkin’ tekee ohimenevän piikin lämpötilakäyrään. Mittauskäyrä toimiikin myös pilvisyys-
indikaattorina.  Mutta tässä tutki ja havainnoi itse: punaisella merkityt mittaus-asemat sattuvat
06:56 pilvihalkemain kohdalle – lämpötilakäyrät jyrkkään nousuun... ‘Ylä ja -alapuolella’
olevat mittausasemat toimivat referenssinä: lämpötilakäyrät laiskan suoraa.

.



Herkullinen kohde: viivasuoraan mittausasemien ylitse. Mittapisteiden salaiset sijainti-pisteetkin
joutuivat nämät CO2-huijarit paljastamaan oikeusjutun myötä: Mahtaa huppupäitä pänniä...

10.4.  Paikallaan pysyvät Vesisateet
.

Miksi aina sataa? Säätutkat yms radiolähettimet aiheuttavat jopa viikkoja paikallaan seisovia
sateita...

Erityinen huomio Oulusta kaakkoon n.50km: saattaa kuukaisia olla pysyvä sadealue ‘n. 10km
halkaisijaltaan oleva piste’. Onko sade vain tietokoneen muisissa… eli onko sadekartta siinäkohti
tottakaan?



Herkullinen kohde: viivasuoraan mittausasemien ylitse. Mittapisteiden salaiset sijainti-pisteetkin
joutuivat nämät CO2-huijarit paljastamaan oikeusjutun myötä: Mahtaa huppupäitä pänniä...

10.4.  Paikallaan pysyvät Vesisateet
Miksi aina sataa? Säätutkat yms radiolähettimet aiheuttavat jopa viikkoja paikallaan seisovia
sateita...

Erityinen huomio Oulusta kaakkoon n.50km: saattaa kuukaisia olla pysyvä sadealue ‘n. 10km
halkaisijaltaan oleva piste’. Onko sade vain tietokoneen muisissa… eli onko sadekartta siinäkohti
tottakaan?



.

Lue Lisää:

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

Hei STUK criminaalit, viesti teille: Mitä useammin sensuroitte, sitä useampaan paikkaan lataan
esille... Tänään 11.3.2017 löydät täältä: muistakin tallettaa ja jakaa!

http://jmp.sh/ErdHMwE



11. Suomen Ydinlaitosten arkea
.

11.1 Valaat ja säteilevät Suomilaiset – vati kaanin ydinpappien
uhrituli tiukkuu ra$vaa….

Turun Sinappia!? ...tästä seuraa väkisinkin päätoimittajan vaihdos.

psst. Unhoita koko juttu; je§u-hesari-ohjelmasi kattaa kaiken tarpeellisen, katen häät Sax0-C0burgin
paavilaissukuun ja obamaon mau-mau suvun synttäripaperijuhlat. “Meneillään on globaali
megamediaydinohjelmointi.” (OHO. Nyt häät on ohi, apua mitä teemme!? IS: No me ainakin
jatkamme aivopesuhöpöä katen NINJA-nunnalla…)

Kemikaalivanat – Chemtrails; suomilinkki www. sunpoint.net/~patato/kirje346.html , www.
lasvegastribune.com/20050826/headline3.html

.

—————————————–

.

.

11.2 Hiekkarannalle – Tietenkin !
.



Suomen parhaiten (?) vartioitu rantasauna ... by STUK: Mitähän rakennusmääräykset sanovat
rantasaunan rakentamisesta vesirajaan, turvallisesti avomeren reunaan? Muistelen jokunen vuosi
sitten uppoamattoman matkustajalaiva Estonian painuneen aaltojen alle - tuolla hiukka kauempana
selällä, 14m aallokossa.

Läheiset aallot soittavat fukuvalssia... milloin Loviisan sydän sulaa?



For-tummies: jos vesi nousee (tai laskee?) 300cm, öljypäästö tms levä-peräisyys iskee,
ydinlaitoksen jäähdytys menee nk. Tokio-Energy tilaan. Tässäkö kotoinen ? Fukushima-tulevaisuus:
“Kaikki hyvin eikä ongelmaa ole suomessa. STUK sivuilta kun katsoo, säteily senkun laskee.
Kansalaisten omat geigermitterit kylläkin ovat tapissa, veljet, nyt on siis aika sulkea internjet ettei
hesarin herkkusienet vaurioidu, Valtion Virallinen Totuus saa happimyrkytystä.“
Katso lisää, Fortum turva tiedote ydinvoimala: www
fortum.fi/fi/news_section_item.asp?path=14020;14028;14029;25800;5533;55923 …tämä sivu on
tietenkin nyt [SENSUROITU] eikä tuota ylläolevaa tuplapommikuvaa enää ole, eikä mainintaa
Gudrunista ole, eikä jne eikä… [SENSUROITUA STUK-LAATUA].

Loviisan ydinvoimalaitos täyttää turvallisuusvaatimukset Julkaistu: 6.2. 17:56
Energiayhtiö Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen laitosyksiköt ovat
turvallisuusvaatimusten mukaisessa kunnossa, kertoo Säteilyturvakeskus (STUK).
Valtioneuvosto myönsi käyttöluvan pidennyksen Loviisan kahdelle
ydinvoimalaitosyksikölle vuonna 2007. Ykkösyksikön lupa ulottuu vuoteen 2027 ja
kakkosyksikön vuoteen 2030.
Lupa edellyttää, että Fortum tekee kattavan turvallisuusarvion kahdesti ja toimittaa
sen STUKin arvioitavaksi. Fortum toimitti ensimmäisen turvallisuusarvion STUKille
vuoden 2015 aikana ja täydensi sitä STUKin selvityspyynnön mukaisesti alkuvuonna
2016. Seuraava arvio pitää toimittaa vuoden 2023 loppuun mennessä.
Loviisan laitoksen alkuperäinen suunniteltu käyttöikä oli 30 vuotta. Uusien
käyttölupien päättyessä voimalaitosyksiköt täyttävät 50 vuotta.

psst 'uutinen' 2017



Tässä linkissä hieman raottuu minkälaisella paikallis rosvojoukolla suo men
hallintoa hilluttetaan – nämä apurit tekevät tekosensa tietämättä miksi, kenelle –
sokeasti ja uskollisesti ; www. vaski.net/Foorumi/viewtopic.php?t=1148&start=5
“Edellä kerrotusti P0siva surutta tuulettaa Eurajoelta satojen kilometrien
beetas0ihtuneutr0ninsa 20m ja 500m2 kokoisesta maailman suurimmasta ja
vaarallisimmasta 457m beettasoihtuturbostaan kuolemaa miljoonille tapettavilleen.
Se kansanmurhaamisen kulttuuri … Minulle oli henkilökohtainen j ä r k y t y s kuulla,
että esim. Eurajoen kunta on mukana terveydenhuollon pilot- projekteissaan TVO:n
kanssa. Ei siis pelkästään säteilysairastumisiinsa 10- kertaisesti kuolevien
paikkakuntalaisten piilotteluin vaan. . Joissa näitä kymmeniä ja kymmeniä
ydintyöväen saamia eriasteisesti säteilyn vammauttamia lapsipoloja tarkoin
piilotetaan julkisuudellta “erityisosastoissaan”. Tällainen tuo mieleen lähinnä 1940-
luvun “makaaberit rodunjalostukset.” Asian olen siis a i n a toki tiennyt. Mutta vasta
tuskallisen tutkimuksieni jälkeen sain haltuuni naulaavia lukuja. Ydinyhtiö TVO:n
palveluksessa on luokkaa 750 henkeä. Heistä lisäksi suurin osa tullut töihin lapsensa
Jo hankkineena. Nyt pyydän jo etukäteen varautumaan megashokkiin. Näissä TVO:n
ja Eurajoen kunnan ylläpitämissä laitoksissa on näinkin pienen työväestön säteilyn
vammauttamia lapsia. . . Niinkin uskomattoman iso määrä kuin 26kpl!! Eikä
tässäkään kaikki. Nyt puhutaan kokonaisista sukulinjoista. Joiden genomassa on
todettua eriasteisia “säteilymutaatioita! …”

———————————–

“TVO:lla vuosikymmenet työskentelevänä ammattitodistajana näin yhtä ja toista aivan
pöyristyttävää. Ehkä eräs käsittämättömimpiä joka- aikaisia tapojaan oli STUK:n luvin pumpata
tavallisella pilssipumpulla surutta hehkuvankuumasta reaktorista radioaktiiviset vedet Rh- hallista
12 kerrosta alaspäin olevaan T- rakennuksen meripoistovesiin. Tämä käytäntö vakiinnutettiin
avoimesti korruptoimalla mm. STUK ja JOPA tätä sekoilua suoraan seuraavan IAEA:n
kansainvälisten videokameroinnein taltioimana! Käytäntö vakiinnutettiin TVO:lla jopa tasoille.
Jossa reaktorihallista vedettiin tekaistu, seinään kiinteästi asennettu ns. “palovesilinjakin”. Jota
käytettiin tähän tappavan reaktoriveden syöttämiseen surutta T-rakennuksen välppäysaltaitten läpi
Selkämereen. Oleellista rikollisen homman luonteelle oli, että TVO:ta erehtyi ensin pumppaamaan
STUK:n mittarien lomaan. Mutta STUK:n huomatessa tapahtumaa hiukan “oudoksi”. TVO muutti
hälytyksen saatuaan purkuveden paikaksi merivesialtaan, josta luonnollisestikaan päiviä
pumpattuja tappovesiä EI vaivauduttu edes mittaamaan! Tein tietysti asiasta rikosilmoituksen.
Mutta avoin ja verinen Supo-poliisiton suojauskorruptiosysteemi esti systemaattisesti kaikki asiaan
liittyvät tutkinnan yrityksetkin! Mätä koneisto siis toimii toki, koska korruptio on Suomen tapa
toimia ydinaiheissa systemaattisesti. — IAEA:n ydinrikollisuudesta on t o k i tullut klassinen
ydinalan tapa toimia korruptoiden ja lahjustaen kautta maailman. Nyt poliitikot ja
poliisivirnanomaiset rahastavat suurimmat korruptiorahat mm. Japanin tiimoilta.” 2.5.2011 www.
raijasivu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/71779-tvo-reaktorivesi-surutta-mereen

Olki Luodon Turva Laite – rättikatto ja kiikarit, Fukushima-onnettomuus (melkein),
Betasoihtu, Säteilytetyt Eurajoen Lapset jne:
www. youtube.com/watch?v=7k4d26Lqang
www. youtube.com/watch?v=B9la7fLBErw
www. youtube.com/watch?v=nWxVZ5wqlrY

E.m. videolla mainitaan mm. “savu” piipuista. …Pelkästään ilmanvaihtoa varten, tuuletusta
varten: henkilökunta kuolisi nopeasti ellei olisi jatkuva viima ja piipusta taivaille, Iodine-131,



Tritium, Jalokaasut, Säteilevät Partikkelit jne on saatava tehokkaasti jouto-asukkaiden
keuhkoihin …Vuodessa kaksi nykyaikaista Ydinreaktoria tekee keskim. näin tolkuttoman -
SUODATETUT- massiiviset säteilevät ydinlaskeumat ilmakehään:

- 4.78 x 104 MBq (1.29 Ci), 2.98 x 106 MBq (80.6 Ci) Jalokaasuja,
- 47.1 MBq (1.27 x 10-3 Ci), 12.6 MBq (3.40 x 10-4 Ci) Iodine-131,
- 916 MBq (2.48 x 10-2 Ci), 116 MBq (3.15 x 10-3 Ci) Beta-Gamma emitters/ilmassa leijuvia
partikkeleita,
- 4.62 x 106 MBq (125 Ci), 1.56 x 106 MBq (42.1 Ci) Tritium.”

Suo men ja muiden vanhempien SUODATUSTA VAILLA olevat päästöt ovat varmasi 100x.

www. nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1437/supplement24/sr1437s24-section.pdf

Fortumin sivujen mukaan 9. tammikuuta 2005 jylläsi Itämerellä Gudrun-myrsky ja
merenpinta nousi 170cm… [tietoa siis pitäisi olla 'talossa' riittävästi] ja tiedotteen mukaan
paniikkipysäytys 5cm päässä.[SENSUROITU] Jos siihen päälle nousee aallokko, 300cm
katastrofivara ylittyy tuplasti ikäänkuin pikku puhalluksella. Fortum on oman tekstinsä mukaaan
varautunut jopa 50cm aaltoihin... [SENSUROITU].

Nykyisen tiedotteen mukaan löytyy varageneraattoria yms ja sittenhän kuulema voi viedä vettä
kannulla jos vaikka sattuu jäähdytys loppumaan. Satatuhatta mattia päivässä, soutaen tai uiden,
kaataa ne sisään altaisiin? Varageneraattorit sammuvat hörpättyään merivettä; mitä niillä tekisikään
kun hallit eivät pidä vettä, kaikki sähkölaitteet kärähtävät kuten kuuluisa Fukushiman ‘palanut
piirilevy’ jonka savu näkyi 20km päähän. Alkaa tuttu japaninjuttu: Koko Etelä-Suomi tulee
asuinkelvottomaksi; pääkaupunki muuttaa Tokion tavoin Rovaniemelle.

Onpa STUK taas turvallinen homevirasto, eikövaikka. Näitä tuplaydin pomminvarmoja ‘saunoja’
pitää rakentaa jessuiitoille miljardirannat täyteen, etten sanoisi parhaiten räjähtää jos vaikka olki –
luotojen rannoille … ja kaikki paa vin CO2-petokseen perustuen.



11.3. Olkiluodon ympäristötukimus 1978-1991 – josta



tietenkin tuli SALAINEN .
Lakisääteinen - ja TV0:n salaama raportti ydinvoimalan ympäristövaikutuksista. Tritium jne , A rto
L auri 08/08/2011

Tutkimusraportti: Metsien Tila 0lkiluodon Ympäristössä, Sykesarja B 7, Turun Yliopisto,
Satakunnan Ympäristötukimuskeskus, Pori 1993 50.1 MET RA -

Poimintoja:
Sivu 11: taulukko: Vuosina 1978-1991 4km päässä “luonnon” ympäristösäteily kasvanut vain
9800%
Sivu 12: Keski-Euroopassa on todettu neulaskatoa useiden eri ydinvoimaloiden ympäristössä.
Harsuuntumisena mitattuna vaikutus on havaittu useinmiten noin 10km etäisyydelle saakka, joissain
tapauksissa jopa 20km saakka. Reichelt ja Kollert (1985) ovat päätelleet että ydinvoimaloiden
päästöt vaikuttaisivat metsien (ei tietenkään ihmisten , ehei) terveydentilaan laitosten
lähiympäristöissä.
Sivu 19: Kuusella 0lkiluodon aineistossa neulaskato oli 21-40%, Männyllä 11-20%
Sivu 22: Erityyppisiä puutuhoja 0lkiluodossa neljännes enemmän muuhun suomeen verraten
(tilastoista summattuna)
Sivu 25: Sormipaisukarvejäkälän runsas kasvu kuusen alaoksilla ja leväkasvu nuorten kuusten
neulasilla viittaavat metsäkasvillisuuden rehevöitymiseen…
Sivu 30: Jäkälissä havaittiin selviä tai pahoja vaurioita YLI 90% havaintoaloista (23/26) sekä
kolmessa lieviä … sitä enemmän vaurioita, mitä lähempänä ne voimalaa sijaitsivat.
Ilmanpuhtausindeksi oli (alle 13) samoilla havaintoaloilla ja indeksistä saatu alueellinen tulos oli
lähes yhtenevä puukohtaisesta lajilukumäärästä saadun tuloksen kanssa.
Sivu 37: Luku 6. Havupuiden neulasten kemiallinen koostumus Olkiluodon ympäristössä: Hannu
Raitio, Metsäntutkimuslaitos, Parkanon Tutkimusasema.
Vertailu olkiluoto – muut metsät: “Männyn ja kuusen neulasten alkuainepitoisuudet poikkesivat
lähes kaikkien tutkittujen aineiden suhteen toisistaan tilastollisesti erittäin merkittävästi… sadan
neulasen kuivapaino pudonnut 81%, sinkin, magnesiumin, calsiumin pitoisuudet romahtaneet 50-
80% jne…”
Hae valokuvat raportin sivuista: keskustelu .plaza .fi /ajassa /kotimaa /1811951 /ydinalan-
valhepaljastuksia-ii /sivu5

.



Ex. 0lkiluoto Mänty: arvannet minä vuonna STUK iski luodolle luonnon taustasäteilyn ?

.

.

.



Näkyykö Chernobylin räjäytys missään?

Hossa, Finland: in 1987, männyn havunneulaset paikoin 40.000 Bq/kg,

Alla 'kauniita' koivuja.





.

Funeral Flowers for the Nukelubed: Mutated Lily, Dandelion

.

.



Koivunlehtiä Fukukesällä 2011.

.

.

.

.

.



.

11.4. Miten viritettyjä Fortumin reaktorit ovat?
.

Yksi asia on varma, kansalaisille ei kerrota – tässäkin sensuroidussa Fortummies-tiedotteessa
todiste siitä: otetaan pois sekin vähäinen mikä joskus on julkisuuteen vuotanut ohi sensuurin.
Virityksien eli tehonnoston, jossain jopa 20% ohi suunnitellun kapasiteetin – aiheuttamat useat
onnettomuudet ovat johtaneet kyselyihin.Suomen urheat ydinurheilijat eivät pienestä hätkähdä, liää
moxia kunnes tulee olkiluodostakin poxia:

02.05.2011 IS: “Olkiluodon Ydinvoimalaitoksen kakkosyksikössä tehdään tänä vuonna
voimayhtiö Teollisuuden Voiman (TVO) historian suurin vuosihuolto: … huolto parantaa
laitoksen turvallisuutta ja LISÄÄ SEN NETTOSÄHKÖTEHOA” – 20MW

.

.

Ydinrikollisten voiteluvaatimu$:

Olkiluoto: LISÄÄ NETTOSÄHKÖTEHOA!
Tämän Fuku-turvallisuuden tiedämmekin jo ennestään. Valmistaudu nyt muuttamaan Lappiin: pian
sekään ei auta jos ydinmafiosit saavat kemiin uuden pomminsa…

.

.

.

Fukushiman Tausta – Selviää G.E. Obamao-
Imelt -historiasta

Kts obamao: Obama.

12. N R C kokouspöytäkirja
Näkymä G.E. taustoihin v. 2004;

Tästä aiheesta on erillinen kooste. Katso http://wp.me/px1AT-CY tai



http://www.scribd.com/doc/75591701/Ydinreaktorien-Yliteho-Viritykset

English:

http://www.scribd.com/doc/75590313/Nuclear-Power-Uprate-via-Plutonium

NRC-1465 (see the full original at http://wp.me/pwIAV-1)

12.2. Jatkokous edelliselle:

5 1 2 th  A C R S Meeting May 5-8, 2004; ‘The Big Picture’
.…Mr. Nesbit summasi esityksensä näin:

.

“Kaikki ydinvoimalaitokset käyttävät jo Plutoniumia (tehojen
lisäykseen)”.

… Plutoniumia on lisätty reaktoreihin jo 1970 -luvulta alkaen.

.

Keskustelua NRC Nuclear Regulatory Committee (vrt. suomi STUKkelot) selvitys-istunnossa
2004; aiheen General Electricin yli-ikäisten tuplakerrostuhopommien ylivirittely – ja muuten koski
Fukushimaa SEKÄ koskee myös SUOMEA/0lkilu0to/loviisa:
NRC Mr. Sieber: “Plutonium aiheuttaa (sulamisvaara) hehkuvia pisteitä ydinsauva-polttoineessa
– kuinka tähän on varauduttu?”
Mr. Nesbit: “Tätä ei ole koskaan mitenkään analysoitu, keskilämpötilat lasketaan eli nämä efektit
jäävät näkymättä.”

Eli NRC:lle G.E. edustajan vastine: ei näy, kuulu eikä haise – vaaraa siis ei ole.

—————————————–

.

.

EI KUULKAA! Nämä valehtelijoden kerhojen biitsi-pommit pitää sulkea heti ja kuljettaa ne
jonnekin missä eivät uppoa! Aivan sikahullua edevastuutonta hölömölän hommoo ellei asialle
tehdä heti jotain. Eikä tietenkään tehdä – takaajana STUK.



.

.

.

12.3.  Loviisan Tuplakerrospommi:
.

Hys hys, hökötyksen rakenne on -SALAINEN- , muutenhan suomilaiset terroris - eiku
veronmaksajat voisivat sabotoida koko ydinvoiteluhankkeen: montako sataa tonnia ydinsaastetta
onkaan tämän Loviisan reaktorin päällä?""Kiitos kuitenkin tästä (nyt jo sensuroidusta) reaktorin
kuvasta, Fortum. (kts ao. linkki yläpuolelta)

.

.

.



13. Suomen Ydinvoimalat

rakennettu maanjäristyshalkeamien Päälle:
.

GTK:n kartasta (kts. kuva alla) poimittuja maankuoren siirtymälinjoja, Mäntsälän järistys...

GTK pidättää itsellään tarkat kartat: tässä GTK:n epätarkasta kartasta poimittuja maankuoren
siirtyma (järistys) -linjoja. GTK kartassa Loviisan niemestä pohjoiseen menevä viiva on erityisen
vahva ja selkeä, muiden luettavuus /kopiointitarkkuus heikompi. Katkoviiva Loviisan
Ydinvoimalan alle on spekulointia koska kartassa viiva loppuu mereen. Tietoa on varmasti eikä
yhtä varmasti STUK salli sitä jaettavan… ja nyt tämän kuvan julkaisun jälkeen päätti sensuroida
kaiken GTK-tiedon. “Halkeamat” kattavat koko Suomen maan, tässä vain Loviisan ympäristöä; satu
suomen ihanan ehjästä peruskalliosta hakee vertaansa. CO2 lämpimän ilmakaupan satu voi ? olla
paxumpi kts jääkarhut kuolevat sukupuuttoon lisääntymällä http://wp.me/px1AT-8

.

.

13.2. Olkiluodon niemimaa
“Jopa voimalan välittömässä läheisyydessä ja kaavaillulla loppusijoituspaikalla esiintyy
siirroksia, halkeamia ja jopa jotain, mitä kehtaa kutsua luolaksi. Suuret siirroslinjat, joka
ympäröivät niemekettä ovat liikuskelleet vapauduttuaan jääkauden otteesta, mistä on jo
olemassa tutkimuksia (Kotilainen & Hutri 2004). Niissä metaanikaasun vuotoa on tavattu



merenpohjasta ja porausrei’istä. Selvästikin kaasua vapautuu epätavallisen suuria määriä.
Se on mielenkiintoista, koska siitä voimme otaksua alueen olevan alttiina jopa
kaasupurkausten aiheuttamalle tektoniikalle (Mörner, 2003)”. Lainaus; kts. www.
styrge.com/Grottan.html

LOVIISAN ja OLKILUODON
YDINVOIMALAT ISTUVAT
MANNERLAATAN HALKEAMIEN
PÄÄLLÄ

Olkiluodon maaperäkartta; kts. GTK. Tarkoituksellisen huonolaatuisella kuvalla peitetään
halkeamat - vahvistin havaitsemiani linjoja keltaisella. Huom: tässä kartassa EI ole teitä, vain
halkemata ja lajit. Etsi jostain tarkempi kartta jos haluat olla varma... Yritin vahventaa siirroslinjat
oikein. P.S. Kuulema tämä GTK kuva on nyt siirtynyt Fortum linjalle eli rahvaan silmiltä
sensuroitu....

…olki rannalla – 300cm AALTOA
ODOTELLEN.



Huom. Jokin ylläolevan GTK karttojen viivoista voi olla myös kuvaamassa malmijuonnetta:
Epäselvissä matalaresoluutiokuvissa korostin vain epäselviä viivoja… Kannattaa anella parempia
kuvia ennen johtopäätösten tekoa: joka tapauksessa molempien voimalaitosten vieressä on kartan
mukaan kiistatta esitetty selviä maankuoren siirroslinjoja.

.

“Areva määritteli TVO:n ydinvoimalaitosten perustat ja rakennuskivet rakennuskiveksi
kelpaamattomaksi kiillegneissiksi. Mitä ihmettä, eikö tosiaankaan ole huomattu mitä kivi näissä
ydinvoimalaitosalueissa on? Aivan varmasti GTK:t ja muut STUK:ssa tajuavat miten ala- arvoisesta
kivestä perimmältään on kyse. Mutta, että myös Ruotsissa on  koko ydinvoimalaitosten keskeisin
kaltioperusta Suomesta tuttua kiillegneissihilsettä. Oli jopa minulle tyrmäävä huomio. Ilmeistä,
koko Itämeren rannikot ovat muodostuneet tästä sedimentoituneesta mätäliejukallioista.
Kokouksessamme mukana olleilta geologeilta. Huomatkaa myös Suomalaistahoilta sain kuulla
miten kiillegneissi toimii tuhoutuessaan happeen.Ensin kiillelamellit imevät turvoten vettä. Tässä
vaiheessa rakenne hajoaa kuin kalan suomut kaikkialle. Muutamassa vuodessa neliportainen
kivimuutos kalliosta silkaksi saveksi tapahtuu. Olenkin aina ihmetellyt mistä on peräisin
Olkiluodon, Länsisuomen suuret sinisavikkokerrostumat. No totaalisen tuhoutuneesta
kiillegneissistä e siis erosoituu. Hirveä tieto. Tästä kivestä maamme TVO:n ydinvoimalat, Posivan
onkalot ja myös Ruotsin Forsmarkit ja ydinjäteluolastot on rakettu. Eroosion jälki voi olla todella
outoa. Ekskursiossa sain kuulla myös mistä maailman meriä täyttävät suolat on paljolti
muodostunut. Erosoituva graniitti on tuottanut merien suolamäärät. Aivan uskomatonta miten
valtaisia määriä ns. “ikuiseksi luultua” kiveä on myös sillä sektorilla tuhottu alkutekijöihinsä. …
Suomen luolastojen määrät. En saattanut uskoa korviani kuullessani, että Suomessa on suuriakin
ydinalan tarkoin salaamia luolastokomplekseja. Eikä toden totta mitään pikkumääriä. Vaan jopa
Ruotsin tuhansia luolia e n e m m ä n ! Joka tapauksessa reippaasti toista tuhatta olivat tutkijat jo
maastamme löytäneet. Pelkästään mm. Turun kaupungin tektoniikan ruhjomia graniittisia luolia
kuulema puolisen tusinaa. Ja mikä kummallisinta aiheesta on jopa salakirjaa:” Seikkailijan kiviopas
Varsinaissuomen luoliin, Tuomo Kesänen. Suomen 100 geologiset kohteet Aimo Keijonen. …
Olkiluotoseudusta y h ä rajusti purkautuvat BIO- metaanimassiivisuudet olivat oleellinen lisäefekti
juuri Länsisuomessa verrattuna paljon vakaampiin kaliostoihin.” Raijasivu’n blogista 22.06.2201,
punkinfinland.net

.

AREVA rakentaa olki luodon vesirajaan maailman suurinta uusinta kalleinta
rantakoepommia; sinä maksat. Pannussa ennätysmäärä plutoniumia. Hmm. Jessujen
peitejärjestön, Bilderbergien osanottajalistalta yksi pikku nyanssi: AREVA; Lauvergeon, Anne;
Chairman of the Exec Board, France. Tottahan suomen kavaltajakaarti tahtoo samaa mitä pomon
pomokin…

.

.

13.3 Määräysten Laiminlyönnit
.



“…Suomi ylittää surutta myös 25v ydinvoimalaiät rikollisesti. Ei piittaa pätkääkään
hengenvaarallisista lauhdelämmöistään yms. Venäjä vaihtaa reaktoriensa uraanilataukset
vuosittain lain mukaan. Suomi ylipolttaa jopa 5v putkeen plutoniumeiksi ydinpolttoaineensa. Siksi
Suomen ydinvoimalat syytää jätevesiään ja poistokaasujaan jopa 1000-kertaisesti
saastuttavammilla ydinvoimaloillaan kuin Venäjä säteilysaastojaan. On uskomatonta, että parjattu
Venäjä muuttaa kuuliaisesti miljardi-investoinneillaan ydinvoimalansa IAEA-lain vaatimiin
jäähdytystornillisiin lauhteisiin. Mutta mitä tekeekään Suomi? Revittää ydinvoimaansa rikollisilla
kymmenien prosenttien ylitehoillaan. Vaientaa jopa USA:ta myöten ydinvoimaloita pysäyttäneitten
tulokasmerilajien kritiikinkin keskustelun poliisiväkivalloin. IAEA on JO määritellyt Itämeren
ydinvoimaloille hengenvaaralliseksi ja rakennuskiellon alueeksi. Venäjä toki lakia noudattaa.
Mutta Suomi, niin Suomi ei anna järjenvalon näkyä!…

A L :n -sivulta näyte:Säteilyn haurastuttama rakennus ei pysy enää kasassa? "Nooh, lisätään
TEHOJA" ... by foliohattuSTUK

Kuten tiedämme Olkiluodon ydinvoimalaitokset ja Posivan onkalot on suunniteltu maailman
syvimmän maanpäällisen tektonisauman kuiluihin. Kyse on Laatokasta Olkiluodon kautta,
Ruotsin suurten järvien läpi Skotlantiin ulottuva YHÄ erittäin aktiivisdeksi tiedetty valtamerellinen
kiintosuolasedimenttien Litoraanimeren tektonisulkusauma. Pituutta tällä Atlantin selänteeltä alati
energiaa saavalla synkeydellä on 2 100km. Aiheeseen liittyvä tutkinta ja jopa valokuvaamiset on
olleet Suomen SUP0:n toimesta TABU! Asiaa ei siis ole lainkaan haluttu, eikä edes saanut tutkia.
Todellisuudessa tämän tektoniikan seurauksesta koko Olkiluodon naapurustoalueen peruskalliot
ovat laajasti ruhjoutuneet rikki. 2009 jää historiaan koska vasta nyt on alettu tajuta mikä tektoninen
megapommi lymyää tarkoin Olkiluodon ja Ruotsin ydinvoimalaoitten alla valmiina räjähtävään
tektoniikkaan, kuten sadasti ennenkin. Oli suuri hämmästys lukea tällaista artikkelia ydinpoliisien
päästäessä sen julkisuuteen. Vain hetki sitten tällaiset julkaisut olisivat tienneet lehden
pääjohtajalle takuuvarmasti potkuja…. ” www. kuvaton.com/k/H5f.jpg  www.
punkinfinland.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=6170&start=45



.

.

13.4. Salattu Olkilu0d0n metaanikaasuräjähdys; Big Bang II
“Sitten tapahtui keinojärven tieltä itäkaakkoon n. 150m päässä massiivinen
metaanikaasuklatraattiin poraamisonnettomuus. Kalliosyvyydet joiden l u u l o t e l t i i n olevan
mitä stabiileinta ja kestävää. Räjäyttivät parin porarin silmille metaanikaasuklatraatin plasma-
ammuksensa. Useita porareita vietiin hädässä sairaalaan. Häkeltynyt hyvä ystävä, nyt jo ennen
eläkeikäänsä ydinvoimin manan majoille saateltu tuttuni kertoi näin:” Kuulin tästä
hämmästyttävästä onnettomuudesta. Lupasin YLE:n toimittajille kertovani eläköidyttyäni mitä
tarkkaan ottaen räjähdyspaikalla näin ja kaikkineen koin. Valtava kymmenmetriluokkainen savuava
kallion kraatteri osui silmiini metsässä. P0sivan porauskalusto kuin jyrän runtelemana montun
pohjassa savuten vienosti.
Ambulanssien poistuttua minua ja kaikkia paikalla olleita vannotettiin olemaan visusti
kertomasta mitä näimme! Yhtä kaikki satojen metrien syvyydestä oli porauskalustoon maan a l t a
iskenyt aivan kosmisen raju pommiräjähdys. Vain vieno metaaninen katku enää korisi
porausreikäraunioista kupliaan. Jahkailevalla Posivan johtajilla tulenpalava kiire peitellä kaikki
todisteet. Mutta koska metaanikaasua tuli yhä jatkuvasti Olkilu0d0n epävakaasta sirpaloituneesta
kiillegneissisestä montusta eivät kyenneet tulppaamaan rauniota. Vaan sinne sijoitettiin
metaanihallintalaitteistoja. Kaikki jatkoporaukset päätettiin turvasyistä tehdä 45 asteen kulmaan”.
Nykyisin paikka on suojattu Aktiivisin porausputkiensa moniventtiilikoneistoin ja
satelliittiyhteyksin, suojakoteloiden sarjanumerolaatasta löytyy vuosiluku 2003. Kuutiometrien
vesilukoin oli varmistettava karkailun estot massiivisilla vastapainevesilukoilla. Jottei epävakaata
epävakaammaksi osoittautunut Olkiluodon tektonisesti aggressiivista ja kaikkialla yli 600m
syvyydessä olevaan satojen tuhansien vuosien vanhaan metaanijään kaasuklatraattiräjähdyksiin
tuhoutuisi koko ydinalan maalailemat turvan harhat ja illuusiot seudun “ns. vakauksista.” Kts
yllämainittu linkki, päiväys 01.07.2011

.



Metaanilöydös porausräjähdyspaikka oikealla

.

.

Turun sanomat 20.5.2011:”Olkiluodossa jouduttiin vaihtamaan turbiinilaakerit. Olkiluoto 1:n
vuosihuollossa törmättiin yllättävään tilanteeseen heti alkumetreillä. – Viime vuona kyseisessä
yksikössä vaihdettiin turbiinilaakerit, jotka ovat v a i n vuoden aikana muokkautuneet eli
kuroutuneet. Ne on nyt vaihdettu, kertoo Teollisuuden voiman (TVO) tuotantojohtaja Mikko
Kosonen. Kolmen päälaakerin tuhoutumisen syytä ei tiedetä. Myös yksi dieselgeneraattori päätettiin
tuhoutuneena vaihtaa.”

Oh boy. Täysi STUK-yllätys kuin lumentulo syksyllä. Onneksi voimme lukea NYTimesin
sivulta jos laakerit taasen paukahtavat ennen määräaikaishuoltoa – sillä eihän syylle,
mannerlaattojen halkemalle ole tehty yhtään mitään… (miksei, STUK?)

.

.

————————————–

.

.

.



14. onkalo – ydinjätevarasto olkiluodossa
.

…halkeileva säteilevä tulevaisuus 100.000
vuotta

.

Ruåzalaiset saivat tehdä tästä USAn Yucca-vuoren farssin kopiosta dokumentin; www.
globalresearch .ca/index.php?context=va&aid=25038 dokumentti keskittyykin kauniisti
kaikkeen epäolennaiseen. Maaperän halkamista vaietaan kaikilla kielillä. Hauskaa höpötystä siitä
kuinka massiivinen Neutronisäteilyttäjä-vasratosi merkitään: tässä eräs kyltti, horuksen kolmiohan
siellä ainakin pitää olla kertomassa kuka meidän kansamme murhasi. Videolta voi bongata myös
iloisia sukusi geenimutaatioille naurahtelevia kaikensalailevia STUKnaamoja… Kaikkea ne ei ei
ikinä kerro, joten lisäsin velipoikain vanhat omat kunniamerkistöt tähän taustalle. Tämä kyltti
odottaa 0nkal00n tunkeutujaa:

Varoituskyltti kertoo kuka edesmenneet sukupolvet murhasi: Parempi paeta vati kaanin
kaksipääkotkaa ja 'horus'ta vasemmalle - siellä odottaakin jo hyväveli jessuiitta Karl Marx



.

Lastenlapsillemmekin jää ihmettelyn aihetta; katso halkeamaa vuodelta 2009. 600m syvällä oleva
(sininen) luolasto tulee olemaan ikuisen neutronisäteilymme lähde, plutonium jne -varasto.

.

A.L. Koe: “Huomaa, fyysisillä kanavasäteilyn metalli-ioneilla suoritettu lävistys. Jos rauta
silppoaa lasia ionina se silpoaa kaikki muutkin reaktorisuojaukset betonit, raudat, peruskalliot,
0nkalon kuparipullosetkin tuosta vaan! Huomaa, radioputken käyttöikä on maksimissaan n. 10
000h. Tämä tarkoittaa miten kanavasäteilyionit puhkaisee 50 mm kuparipullon parissa vuodessa!”
Katso koko juttu: www.
punkinfinland .net/forum/viewtopic.php?f=2&t=6170&sid=a5b3625af7d5283ec6e713ca5acd7230&
start=300

Posivan 0nkal0n ilmareiän halkaisija kasvatettiin 0,6m ylöspäin 6m. Ja Ydinvoimalan 15m/ s
voidaan ottaa myös Posivan maailman suurimman beetasoihtunsa – 0nkalon – tuotoksi. Tässä
lähdetään liikkeelle siitä, että koko tämä 0nkal0n beetasoihtutunneli hyödynnetään maksimiinsa ja
imuilmat tulee toisesta luolansa tunnelin ristivedosta. Posivan Onkalosta tulisi näin laskien 420m3/
s ilmavirtaus beetasoihtuunsa. Kerrotaan se aiemmalla ilmaionisaation energiatulolla 25,8kW= 10
936kW beetasoihtuamisen energia!! Luku on suorastaan m y k i s t ä v ä, olen sanaton!

Posiva ilmoittaa, että sen upottamien tuhansien 5cm paksujen kaasutiiviitten kuparipullojensa
laskennallinen j ä l k i s ä t e i l y t e h o 40v kestäneessä vesihauteessa olonsa jälkeen tuottaa y l i
10 000kW tauottoman säteilytuoton pelättyyn Posivan Onkalon. Tuossa juuri malliksi siis laskimme,
että Posiva surutta T U U L E T T A A maailman suurimmalla beetasoihdullaan kaiken tämän



näkemällä tappavan radioaktiivisen säteilykertymän ulos siirtäen sen systemaattisesti
hengitysilmaamme säteilyionisaationa. Ei mikään sattuma, miksi laskentakaavani ja Posiva päätyy
pilkulleen samaan 11MW tulokseen. …

Tiedätkö miten esim. Japanissa kallibroivat neutriinomittareitaan? Niin v a i k k a maapallon läpi
sinne Suomen ydinvoimaloistamme tulevaa säteilyä mittaamalla! . . . Jaa nin, ettäkä kuinka
nopeasti menee tuo matka? No ei siinä VALONnopeudellaan kauoja hikoa. On toki niin, että
ydinvoimaloista säteilyn ENERGIAA poistuu yli 50 erilaisilla tavoin. Näistä STUK-pellemittarit
hahmottaa 3-4 eri laatua. Loput saavat mennä muiden lailla kivikautisten mittarien heilahtamatta
lainkaan!

.

.

14.2. TVO Posivakonsortiossa kuolemantapauksia;
L.S. 3.1.2011″menehtyi Olkiluodon Onkalossa!”

Kuolemantapaus jälleen tällä kertaa Olkiluodon Onkalo- työmaalla sununtai- iltana. Tapaturma
tapahtui Onkalon peräosassa yli 400m syvyydessä louhintatöiden yhteydessä. Poraustehtävissä olut
suomalaismiehen yläruumiin päälle putosi 400-.500kg painoinen teräväreunainen kivenlohkare.
Mies menehtyi ongettomuuspaikalla vähän ennen ilta yhdeksää. Onkalo on Posivan rakenteilla
olevan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimustila. Jossa on tarkoitus louhia
ydinjätteen loppusijoitusluolasto Eurajoen Olkiluotoon ydinvoimalaitosalueelle.

*Onkalo oli jälleen kerran julkisuudessa jokin aika siten kun alkuperäiset kaivajat kieltäytyivät
kauhistuneina kaivusta. Koska alueen tunnetusti epävakaa, tektoniikkaan murskaama kallio
alkoi vaarallisesti rapautua edellä kerrotusti louhijoiden päälle. Hankkeessa on jo tällaisia
enteillen vaihdettu tästä syystä useammankin kerran louhijoita ja louhintafirmoja. Koko
rikkoutuneen tektoniikkasoraläjän kasassapito on pitkään perustunutkin rakennuskiveksi
kelpaamattoman rikkonaisen kallioperän betonisiin suunnattomiin injektointitoimiin. Nyt näköjään
e d e s massiivisimmatkaan injektoinnit eivät riitä. Vaan valtoimenaan tunneleihin tulvivat
merivesipaineet ja rikkoutuneet seutukuntaa ravistelleet Litoraanitektoniikan
saumakivakasat pettävät kontrolloimattomasti. Lienee enää ajan kysymys, milloin Onkalon
lopullinen suurromahdus Posivan hälläväliä työmaalla nähdään.”

.



0nkalon sisäänkäynti vielä ennen halkeamista: tähän se oli tehtävä vaikka kaikki sortuisi ennen
aloittamista!

.



0nkal0n säteilee 100.000vuotta, neutronien pilaama ilma tuuletetan sinulle ja jälkeläisiesi geeneille
ulos tästä putkesta. (A L aurin kuva)

.

.

14.3. Jatkuva Säteilevä Energiasyöppö
.

“Onkalon tunnelien syvyys on 420m-600m. Onkalossa olevien sähköpuhaltimien määrä on 6kpl, ja
jokaisen teho luokkaa 250kW. Onkalosta kohoaa 3,5m halkaisijaiset syöksyvirtausten tuuletusputket
maan pintaan. 100m syvyydestä. 200m, myös 300m syvyydestä. Lisäksi 420m pohjasta nousee 20m
maan päälle (457m), halkaisijaltaan 6m mammuttituuletusputki. Onkalossa on 9kpl
suurtehoisempaa taajuusmuuttajayksikköä käyttämässä koneikkoja. Ensimmäisessä
rakennusvaiheessa Onkalon sähkön ottotehoksi ilmoitetaan n. 1 600kW. Näistä ohjataan 6kpl
40m3/s puhallinyksikköjä. Numero 1/ toimii 100m tuuletusonkalossa. Numero 2/ 200m, ja numero
3/ tuuletusonkalossa 300m putkessaan. Onkalon tuuletus on IAEA:n ydinturvalakien mukaan
taattava minimissään näin 3 SUB:n varmistuksin. Kuten ydinvoimaloissa niin ikää on vaatimuksena
laitteistoissaan.  3* 250kW päätuuletinten trio toimii tuossa 6m* 357m pääsavupiipussa.
Kun jäteluolastoa kaivettiin lukuisin miehistöin ja dieseldumpperein riitti k o k o Onkalon
tuuletukseen 40cm yksinkertainen peltiputki muutamien kilowattien puhaltimineen kaikkineen
kaivoslakien mukaan. Miksi tuuletustehot IAEA vaatii monisatakertaisiksi, kun luolastoon jää pari
työntekijää täyttämään sitä tappavilla ydinjätteillä? No koska aihe On TABU, niin syy on selkeästi
juuri nuo 5cm paksut ja 5m pitkät metriset tuhannet ydinjätteitä sisältävät hornansa kuparikapselit.
Vieläkin mielenkiintoisemmaksi selvittelymme tulee kun tiedämme, että luola suljetaan täyttyessään
k o k o n a a n myös tuuletusilmastaan. Joten jäähdytys ei ole megatuulettamisten syy. Aiheuttaja on
nimenomaan ydinjätteen tuottamassa säteilyn ilmaan siirtyvissä salatuissa ja mittaamatta jätetyissä
energioissa!” Lue Lisää www. punkinfinland .net/forum/viewtopic.php?f=2&t=6170&start=450

.

.



Oskarin Säteilevän Sataman romut - heitetäänkö nekin mereen? Kaaviokuva 'suljetun'
plutoniumtehtaan säteilevistä osista.





'Suljetut' plutoniumlaitokset saastuttavat aktiivisesti vielä 50v. päästä ... Diablo Canyon, Calif



15. Tritiumilla Kyllästetty Itämeri
.

Olkiluoto Blockade 08/2010

Viimeinkin kansa on saanut yditerroristeista kylläkseen. Ulos murhamiehet! www.
youtube .com/watch?v=e0JjIHBxmjs

.

Kuollut - keitetty, säteilytetty meri, Neutronien jatkuva tappava ionituuletus, ikuinen 0nkalon
säteily: haljennut maa ja tuhoutunut fukushima turbiini haljenneessa hallissaan.

.



Rikollisten Tritiumpäästöt - 0lkiluot0 geeni mani-pulaatio: Minne stukkalaset katosivat? Huomaa
törkeä käyttöiän (25v) ylitys.

.

Katso myös www. olkiluotoblockade2011 .wordpress.com - ja pidä varas. Tyypillisesti tälläinen
toiminta on ylhäältä ohjattua, tietäähän kyykyttäjäsi toki ryöstämiensä ja säteilyttämiensä
kansalaisten omaisten pahan mielen. Kansan ohjailu toteutetaan ujuttamalla ohjelmointimediassasi
yleisön suosikiksi  nostettuja telkkarinaamoja johtopaikoille; nämä toteuttavat sitten lähettiensä
ohjelmaa pitäen joukot tiukassa – ylhäältä johdetussa kontrollissa. Rahvas pidetään pimeässä
laatikossa heittäen hesariluukusta päiväannokset jolla taataan tasainen käyminen ja maksimi sato.
Protestoivat joukot ohjaillaan sopiviin paikkoihin joilla ei ole merkitystä. Katso miten ohjailu
tehtiin Gush Katif’issa, poliisit tuhosivat paawi-clinton agendan mukaan 9000 asukkaan
merenrantaparatiisin … samalla järjenvastaista tuhoa vastustava kansa, mielenosoittajat, ohjailtiin
kuin pässit erämaahan… Mielenosoittajien johtajat ovatkin valepolliissei eikun poliisivalheita tai s
hin b ethin agentteja…

Lue Gusk Katif -Videon Esittelyteksti ja katso linkit:
http://www.youtube.com/watch?v=ycN93PcvvTM

.

17.06.2011 75% USAn ydinvoimalaitoksista on vuotanut tritiumia pohjaveteen. Miksikö AP:n
ohjelmointikone tuo tämän esille nyt? Ilmeisesti se on pienin uutinen tällä hetkellä… 75 percent of
nuke sites have leaked tritium By THE ASSOCIATED PRESS Friday, June 17, 2011
BRACEVILLE, Ill. (AP) – Radioactive tritium has leaked from three-quarters of U.S. commercial



nuclear power sites, often into groundwater from corroded, buried piping, an Associated Press
investigation shows.  www. gazettenet .com/2011/06/17/75-percent-of-nuke-sites-have-leaked-
tritium

.

Itämeren saastumisestahan meitä varoitettiin heti olkiluoto-cesium-radioaktiivisuuden räjähdettyä
käsiin, sehän oli oli olis siis niinhän eikun varmasti oikeastaan säteily onkin terveellistä, terveisin
mittauksesta vastaava STUK.

.

—————————————————————————————————

.

.

.

16. Ydinvoimionisaation Neutralointi –
Kemikaalivanat – Chemtrails
Käännös (englanti > suomi), US Söyringi- blogi 18.10.2010. Lentoyhtiön mekaanikko:



“Ymmärrettävistä syistä kun luet tätä en voi paljastaa henkilöllisyyttäni. Olen ilma-alan
mekaanikkona suuressa lentoyhtiössä. Olen töissä eräässä huoltoverstaassa joka sijaitsee suurella
lentoasemalla. Olen huomannut joitakin tietoja, jotka sinun tulisi tiedostaa.
Ensinnäkin haluan kertoa teille jotain “nokkimisjärjestyksestämme” mekaniikkojemme joukossa.
Koska selventää tarinani taustaa. Avioniikka, moottorit, tai lennon valvonta.
Mekaniikkajärjestelmät on yläreunassa “nokkimisjärjestyksessä”. Seuraavaksi tulevat mekaniikan
työt hydrauliikka- ja ilmastointijärjestelmät. Sitten tulevat ne, jotka tekevät työtä keittiössä ja muita
keskeisiä järjestelmiä. Mutta aivan listan alapuolella ovat mekaniikkojen työt
jätteenkäsittelyjärjestelmiin. Ei mekaanikko halua työskennellä pumpuissa, säiliöissä ja putkissa,
joita käytetään säilyttämään jätteitä käymälöistä.
Mutta jokaisella lentoasemalla, jossa olen työskennellyt on aina nuo 2 tai 3 mekanikkoa, jotka
vapaaehtoisesti tekevät työtä WC järjestelmiin. Muut mekaanikot ovat tyytyväisiä antaen heidän
tehdä sitä. Tämän vuoksi kanssasi on 2 tai 3 mekanikkoa, työskentelemässä lentoasemalla. Kukaan
ei kiinnitetä paljon huomiota näihin tyyppeihin eikä mekaanikkojen solidaarisuus toisen
mekaanikkoon toimi kuin lähinnä vain rinnakkaisjätejärjestelmillä. Itse en ollut aiemmin ajatellut
paljon tilanteesta kuin vasta viime kuussa.

Kuten useimmat yhtiöt olemme vastavuoroisia sopimuksinemme muiden lentoyhtiöiden lennoista
lentokentältämme. Jos heillä on ongelmia koneessaan yksi mekaanikko huolehtii siitä. Samoin jos
koneessaan on ongelma lentoasemillaan, joku muu lentoyhtiö tarjoaa korjaamohuoltopaikkaansa,
korjaten koneemme.
Eräänä päivänä viime kuussa minut kutsuttiin pois meidän tukikohdasta toimimaan toisen
lentoyhtiön koneeseen. Kun sain puhelun lähettäjältä en tiennyt, mikä ongelmana oli. Kun sain
koneen havaitsin ongelman olevan jätehuollossa. Ryömin korjaamaan rikkoutumiskohtaa. Kun sain
laitteen käsiini, tajusin, että jotain oli vialla. Siellä oli liikaa tankkeja, pumppuja ja putkia joita ei
olisi pitänyt siellä olla. Aluksi oletin, että järjestelmä oli muuttunut. Olin 10 vuotta sitten ollut
työskentelemässä vastaavassa. Yrittäessäni löytää ongelman havaitsin ylimääräisiä putkia ja
säiliöitä joilla ei ollut yhteyttä jätehuoltojärjestelmään. Olin juuri löytänyt tämän, kun toinen
mekaanikko yrityksestä näki. Hän yleensä toimii näissä järjestelmissä. Kun olin lähdössä kysyin
lisätietojaan. Hän kertoi minulle “ole huolissasi omista koneistasi ja anna hänen huolissaan
omistaan!”
Seuraavana päivänä etsin tietokannoista johdotustietoja. Kun olin siellä päätin etsiä lisävarusteet
jotka olin löytänyt. Ihmeekseni käsikirjoista ei ilmene mitään lisävarusteita, joita olin nähnyt omin
silmin päivää ennen. En edes valmistajan tiedostoja. Nyt olin todella päättänyt selvittää, mitä
kyseisten laitteet on..
Seuraavalla viikolla meillä oli kolmen meidän koneen tärkeitä määräaikaistarkastuksia ja
indeksointeja. Olin juuri päättänyt tarkastukseni ja ajattelin vilkaista jätejärjestelmää yhdellä
koneellamme. Ounastelin, ettei kukaan huomaisi töitäni lisäkoneellani, jossa oli tuo erikoisvaruste!
Aloin seurata järjestelmän putkia, pumppuja ja säiliöitä. Näyttivät olevan ohjausyksikön
järjestelmässä. Tavallinen näköinen ilmailutekniikan ohjausyksikkö, muttei ei ollut merkintöjä
missään. Voisin jäljittää ohjaus johdot ruutuun pumput ja venttiilit, mutta ei ollut ohjauspiirejä
tulossa yksikköön. Vain johdotus yksikön koneen päävirtalinjaan.

Järjestelmässä oli 1 iso ja 2 pienempää tankkia. Vaikea sanoa ahtaassa tilassa, mutta se näytti
suurelta säiliöltä n. 50 litraa. Säiliöt olivat yhteydessä täyttö ja tyhjennysventtiiliin. Läpi rungon,
taakse on oma tyhjennysventtiilin jätejärjestelmä. Löysin sen ovelasti piilossa paneelinsa mukaan
jolla voit ajaa jätettä viemäriin.
Aloin seurata putkiston pumppuja. Nämä putket johtavat verkkoon pieniä putkia päättynen siipien
takareunaan ja vakaus siivekkeeseen. Jos katsot tarkkaan siipiä suuressa lentokoneessa näet joukon
johtoja, noin sormen kokoisia, jotka ulottuvat takareunaa siiven pinnoille. Nämä ovat staattissuojan



sydämet. Niitä käytetään purkamaan staattiset sähkövaraukset, jotka kerääntyvät koneeseen lennon
aikana. Huomasin, että putkitukset mysteerin järjestelmään johtaa aina 1 / 3 osaan näistä staattisista
sydämistä. Nämä sydämet oli “koverrettu ontoiksi”!
Siivellä ollessani yksi johtaja huomasi minut. Hän määräsi minut ulos kertoen, minun siirtymätyöni
olevan nyt ohi ja etten ollut hyväksytty mihinkään ylityöhön. Lähipäivinä olin hyvin kiireinen ja
minulla ei ollut aikaa jatkaa tutkimusta. Myöhään eräänä iltapäivänä kahden päivän kuluttua minut
kutsuttiin poistamaan lämpötila-anturia jota piti ottaa pois kaksi tuntia. Olin viimein valmis
paperityöhön.
Noin 30 minuuttia myöhemmin huomasin sivumennen pääjohtajani. Kun menin hänen toimistoonsa
huomasin, unionin edustajan ja kaksi muuta odottamassa minua. Hän kertoi minulle, että vakava
ongelmia oli havaittu. Sanoi, että olin saanut huomautuksen väärien paperien käytöstä. Hän ojensi
minulle kurinpito lomakkeen, jonka mukaan olin käyttänyt vääriä papereita moottorin lämpötila-
anturihuollossa, joita olin asentanut muutamaa tuntia ennen. Olin hämmästynyt, alkaen protestoida.
Sanoin heille väitettä naurettavaksi, ja että olen tehnyt tätä työtä useasti. Liiton edustajat puhuivat
silloin ja suosittelivat, että menemme katsomaan konetta epäilyjen poistamiseksi. Kysyin, ketkä
kaksi muuta miestä olivat. GM kertoi, lentoyhtiöiden turvallisuustarkastajiksi mutta eivät antaneet
minulle nimiään.
Etenimme huoltokoneeseeni. Avasimme moottorin Cowlingin ja liiton edustaja veti anturin. Hän
tarkisti sarjanumeron ja kertoi kaikille, että se oli vanha instrumentti. Liiton edustaja tarkastaa
kirjanpitoni ja veti telineeltä suljetun laatikon. Hän avasi laatikkoon asennetun moottorin lämpötila-
anturin sarjanumeron jonka olin asentanut. Minulle kerrottiin, joutuvani lomautettavaksi viikoksi
ilman palkkaa ja piti lähteä välittömästi.

Mietin kotonani, mitä helvettiä minulle oli tapahtunut. Sinä iltana sain puhelun. Ääni sanoi: “Nyt
tiedät, mitä tapahtuu mekanikoille, jotka penkovat mitä heidän ei pitäisi. Seuraavan kerran alat
työstää järjestelmiä, joista et menetä työtäsi. Koska olen anteliaalla tuulella Uskon, että voit palata
töihin pian “click. Taas jouduin huolestumaan lisää salaperäisistä putkistotiedoistani. Seuraavana
aamuna General Manager soitti minulle. Hän sanoi, erinomaisesta työhistoriastani johtuen työni
keskeyttämisaika oli laskenut yhteen päivään, ja että minun pitäisi raportoida välittömästi.
Ihmettelin mitä he yrittävät piilottaa ja keitä he ovat!
Tämä päivä töissä meni niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Joustivat ja liiton edustaja kertoi
minulle, ei puhuta siitä. Tuona yönä kirjauduin Internetiin yrittäen löytää joitakin vastauksia. En nyt
muista miten jouduin sinne, mutta törmäsin sivustoon. Silloin löysin asiakoosteet. Mutta seuraavana
aamuna töissä löysin lapun lukitusta kaappistani: “Uteliaisuus tappoi kissan. Älä tarkastele Internet-
sivustoja, jotka eivät koske sinuna.”
No se siitä. He tarkkailevat jatkossa minua.

No tiedät mitä he tekevät. En tiedä, mitä he ovat ruiskuttamassa, mutta voin kertoa teille, kuinka he
tekevät sen. Käyttävät “hunaja-autoja”. Nämä autot, tyhjentävät jätettä käymäläjätteistä säiliöönsä.
Lentoasemat yleensä ulkoistaa tämän työn ja kukaan ei mene lähelle näitä kuorma-autoja. Kuka
haluaa lähelle rekkaa täynnä paskaa? Vaikka nämä kaverit ovat vain tyhjentävinään jätesäiliöt ne
samalla täyttävät säiliöt ruiskuttimiinsa. He tietävät, koneitten numeroinnit joten ne luultavasti
ohjelmoivat ohjausyksiköt aloittamaan ruiskutukset tarvittaessa, kun kone saavuttaa tietyn
korkeuden. Suuttimet on väärennetty statiikanpoistimien sydämeen niin huomaamattomina, ettei
kukaan lentokoneessa näe asiaa.

Jumala auttakoon meitä kaikkia,
Huolestunut kansalainen. “

Kemikaalivanat youtube .com/watch?v=_QJYXt7vfU0



USA Nuclear Plumes by Jorn Rash: nuclearpowerdanger.com/plume-maps/sitemap-nuclear-power-
plant-plumes-25mi.php

Aihetta sivuava opus:
BEES, BIRDS AND MANKIND, Destroying Nature by ‘Electrosmog’
Translation by Marlies von Lüttichau* Kempten, 1st edition November 2007, ISBN: 978-3-00-
023124-7 English Edition March 2009
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Negatiivikuva samasta myrkkypilvimatosta - sinunkin keuhkoillesi.
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Pilkkalaulu Salaliitosta:

.

STUKsala-Liitto-Teoria-Foliohattu-Sieni-Pillerit:
Kaksi iloista huppupää STUKkeloa hypähtelee Luodon rannalla vihellellen:

“ei semmosia ole olemassakaan, salaliittoteoriat ovat kahjujen keksintöjä…”. Äkkiä toinen ääliö
potkaisee

rannan möykkyä ja alkaa tutkia löytöä: “mitä ihm… kruunu!”

STUKkeloiden Sala Liitto oli valmis jo ennen löytöä.
STUKteoriat teorian olemattomuudesta katosivat Neutrinotuuleen.

Tyhmempi forumien pillerintarjoaja ei edes huomannut iskua…
…loput voit lukea maailman luetuimman opuksen jokaiselta aukeamalta – tai

jumalattoman Rudyard Kiplingin teorioiden täyttymyksestä,
kuinka Mowgli löytää ruumiskasat -

Kuninkaan Kulta-Ankuksen leiripaikoilta.

.

.

.

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

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

IS 12.03.2011 12:35 STUK:n asiantuntija Keijo Valtosen mukaan säteilyn kulkeutuminen Suomeen
saakka ei ole mahdollista: “Päästö laimenee mitättömäksi, vaikka tänne suuntaan tuulisikin.
Suomea onnettomuus ei uhkaa” … eikä maanjäristyskään ikinä ole mahdollinen … paitsi eilen
19.3.2011 klo 13.42, richterin asteikolla 2.8, Mäntsälä, aiemmin Kuusamo ja kas kuinka Orwellin
keskitetty sensuuri syö tämänkin tiedon joka = yhden ainoan keskusjohtoisen jesumedian
keskustelupalstaltakin.

Suomihan ei ole Euroopassa vaan StubbSTUK-planeetalla: Lars-Erik De Geer, Swedish
Defence Research Institute -tutkimusjohtaja sanoi että partikkelit leviävät ajan kuluessa
Eurooppaan ja koko pohjoiselle pallonpuoliskolle 17.03.2011.
telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8389415/Japan-nuclear-plant-exposed-to-the-elements-
nuclear-fuel-in-meltdown.html

.



Viimeisimmältä Arto Laurin videolta poimittua 12/2014;

Kesällä räjähtäneen Tseljabinskin plutonium keittola räjähti, ja suli - nyt kiehuu ja kuplii.
Katso venäläinen video plasmapallojen 'syntymästä', kuinka Betasoihtu klimppi kiehuu ja kuplii.
Beetasoihtu -klimpille täytyy olla joku optimikoko noissa olosuhteissa. Kun kokoajan siihen
pumpataan lisää energiaa, pullahtaa 'keittokattilan taikinasta ylimääräset' ulos helpoimmasta
reunasta ... ja synnytetyt 'pallukat' lähtevät rullaamaan jotain 'ionisoitua' väylää. (selviää vasta
videon nähtyäsi)

Arto Lauri joka asuu Olkiluodon saarella, on kuvannut näyttävän videon tästä OL plutonium
keittolan yläpuolelta, kellekään ei jää epäselväksi mistä on kyse.

Japanissa suljettiin kaikki plutonium keittolat ('voimala'), mitään energiavajetta ei tullut. Ei
tietenkään, koska sähkö on aina kulkenut plutonium keittolaan päin: Fukushima ei tuottanut muuta
kuin plutoniumia ydinmafian sotilaskalustoa varten... 54 ydin'voimalasta' on 53 suljettu - nyt 12 kpl
kuplii sulaneena kiinailmiössä. Näiden keittoloiden syömä energia vapautui teollisuuden käyttöön ja
viime vuonna syntyikin Japanin tuotannossa ennätys!

USAn 77 ydinjätevarastoa on alkanut spontaanisti fissioida, kaikki eri asteisina sulamassa
sylkien ilmakehään säteilynsä. Näin myös venäjällä. Onneksi (!?) hesarien homppishowt pitävät
rahvaan ajatukset pää-asian eli paavinpiispain perä-aukon ympärillä.

PS. 1920 -luvulla satakunnassa joku ennusti että Olkiluodon niemelle tulee keino-aurinko josta
kaikki kansat tulevat nauttimaan. Niinpä siellä OL1,2,3 jne soihdut säihkyvät (kts video) ja koko
maailman ydinmafia kilvan lastaa suljetusta satamastaan plutoniumia senkun kerkeää. Suljettu
satama: sinne ei tullille, poliisille tms viran omaisille olekaan asiaa sillä aseistettu ydinpoliis vahtii
tätä ohi kirjanpidon menevää jo yli mrd200€ kavallusta. Tällä rahalla pidetäänkin ydinpoliisi
vahtimassa, terrorisoimassa, ohjelmoimassa kaikkea kansalaistoimintaa keskustelupalstoilta lähtien.
Itse saarella on näillä automaattiasein varustetuilla vartija'serbeillä' IAEA käsky/lupa ampua kenet
tahansa... paavin ydinmafia ei valtakuntain rajoja tunne.

Viimeisin video, katso koko sarja

Arto Laurim 85. ALARM 111
youtube.com/watch?v=PNG5L4qIg9U
------------------------

Arto Lauri 84. Tsheljabinsk II
youtube.com/watch?v=0WH4k4_80-0

Poimin venäläisestä Tseljabinskin plutonium laitoksesta otetusta videosta pari still kuvaa Beta-
soihdusta ja siitä kuinka se sylkee plasmapalloja. Katso Arton video niin tiedät mistä on kyse:





OL Visitor Center 2015

Anteeks nyt rakas alkuasukas mutta tämä OL vierailukeskuksen pätkä on vielä kääntämättä. Jos
tunnet jonkun taitajan niin käännösten teko ja oikoluku olis resursseja paitsi...

Alla paljastuu  mm. loppusijoituksen kuparisynteri satu. Sylinteri joiden tulis kestää miljoona
vuotta - ja korroosio pilaa ne jo VIIDESSÄ VUODESSA. Siis jos eivät halkea oman painonsa alle jo
varastossa... AL kertoo kuinka STUKin ydinppomo esitelmöi tämän nimenomaisen superturvallisen
kuparipöntön ominaisuuksia VIP yleisölleen - seisoen sylinterin edessä - peittäen jalallaan
vastasyntynyttä reunahalkeamaa...

Miksi kupari? Tutkipa kuparin historiaa: tällä Ydinmafian jälkisäilytys-huijauksella kuparin hinta
nostettiin pilviin. USAssa yli satavuotta sitten alkanut sähkön hyödyntäminen nieli kymmene kertaa
enemmän kupari kuin tarpeen - pelkällä dirketiivillä. Sähköverkot rakennnettiin 60VAC jännitteelle
toisin kuin täällä 220VAC ... jolloin johtimen paksuus eli kuparintarve oli 10x.

Alla paljastuu myös jesuiittain rapparileijona yhteys ydinmafiaan. Katsopa kuinka,,,



Please note: just this month 05/2011 the state nukecriminals announced that Olkiluoto Nuke pwr
station will be boosted 20MW. Like all of them… More mox… pox to come x1000

The Finn Beach Bombs waiting for a dive; Olkiluoto 1,2 and the new world's largest no.3



Caveman 'Expertise' on our Steam Age:



At entrance you will receive a greenie vista of this white shrine of 'science'. If you care, the
looming windmill ist kaputt - but that doesnt matter as that like all feature represent this wholiness.
Luckily the cracked copper cylinder was welded. Inside cyliner there will be a rusty junk steel assy
wherein the used uranium-rod assemblise will be inserted. Rusty junk steel!? Yes, to en-sure the
sure corrosion and rapid outbursting from the copper enclosure.



Who owns this death factory? But of course, the holy paupers. Enter their most holy center, step in
and ask guidance: on top of the infodesk, see their pride, the Global masonic Lions Club emblems:

HOLY SEE: his global LIONS CLUB
...contributors to his holy Plutonium Arsenal!

The infamous OL 'rad detector'
The infamous OL 'rad detector' ... had to be taped -or- worker would be kicked out immediately.
Entering with the mandatory detector - without tape - was forbidden, impossible... The detector is
useless if tape is on, air is not allowed in. The mandatory tape kept the dosage meter virgin... as
seen in OL vsitor center 6/2015

Irradiated shinin workers and their Silent death shriek-ad - boldy visible for visitors who wont see
papal brotherhoodsters banal joke...



IAEA mandatory personal Dosimeter NPplant worker badge (approx 4x8cm) - here seen tape
on as always. Useless until tape is taken out. (Of course this showcase safety-badge has to sit taped
on stage: the display color eye would start to shine its death shine 'in a week'.)

Säteilyannos 'mittari'. Käyttöönotettaessa muoviläpyskä otetaan poies, muuten ei näytä mitään.
OL henkilöstölle ym plutonium tehtaille IAEA sääntöjen mukaan pakollinen ... paitsi OL sisäisen
ohjeen mukaan teippiä ei saanut ottaa pois - tai seurasi välittömästi potkut! Mene ja tutustu vieläkö
tämä on esillä: standillä mähnäsessä rasiassa jonka läpi et juuri näe. Tässä sinua varten kuvaamani
ja työstämäni poletti on selkeästi esillä - teippeineen, ettei se kertoisi julmaa annostasi.



G-d G-mason G-ift; legacy for all our successors: GGG
At first sight I thought how ugly is this papal Lions Club 'gift' to humankind. However,
inspecting its elements, it is truly representative of this satanic Plutonium annihilation factory.
Structure of steel with inferior welding, colossus with genetically deformed malignant feet -
crushed under enourmous cancer vessel - now emptied on the ground, sleazily irradiating the globe
for eons. Emptying process - planned - via crushing, twisting heads of yall MSM brainwashed ppl
and warping your necks until the cancer tumor is spilled out. Enslaved humankind on knees,
worshipping and being terminated under this 'science' false so called... "Well, thats just the
depopulation proceeding" says its isis-inventor.

This 'piece of art' is dedicated for humankind - our kids to be tortured with cancerous life.
Beside this awesome art is a poster explaining this monster. Check out... those who ordered keep
their office in centuries old papal robbery castles - of course. Check out all the masonic papal
heraldics at  'Vuojoen kartano', HQ for duped and thoroughly irradiated übermensch...



Environmental diadem, give Thanks to Papal Plutonium Mafia.





Interim Storage: the Plutonium Factory created waste has to be cooled off 40 years before it
can be 'safely bottled' and moved into the caveman palaces underground. Cooled: this stuff here and
in the 1000 other sites is continously leaking radiation in every direction throug all walls - on yall
unawares ppl. Never heard of Cancer? ehe.

Nice looking building? Yes, the steel structure - on par the papal x-mass decorations - hastily
added on 2002 - has a purpose: support the falling roof! The huge mass of uranium caused the
building foundations to crack on the shoddy ground, walls to separate. The roof fell almost down.
Happily this secret didnt come out as 'Chernobyl' -news...

The immense beutiful rock wall at left? Yes, also nice environmental decoration... keeping the
building & contents from slipping into the shiny sea! This pile works as a balance to hinder building
foundations movement. Btw. This deco-poo-pile is being vented to hinder the evaporating methane
explosion. The methane that Finland and justabout everyplace on earth contains deep below, oil
(shh. Oil will not be allowed to be found in Finland. period). Here the methane problem is more
than real as the immense radiation load created by thei plutonium factory, heats deep frozen
methane clarates.

Kuva alla:

AL näyttää  kuinka STUKin ydinpomo esitteli tätä nimenomaista kuparipönttöä VIP yleisölleen -
seisoen sylinterin edessä - peittäen kengällään vastasyntynyttä reunahalkeamaa...



Crack: even the million yr copper containers - are a hoax. Studies have shown that they'll start
leaking after five (5) years! Even the poster boy OL visitor center copper cylinder cracked on its
own weight... OL-Onkalo waste container system, see pic below.

AL tells about one particular occasion as group of VIP's were led through the center by OL
managers. This display copper storge unit had cracked on its own weight! Well, the meneger didin
hesitate, kept his cool while placing his foor on the crack - essentially hiding, the hoax he is riding.
Here AL shows how...



.

Olkiluoto Blockade 08/2010:
.

DEAD SEA, cracked turbine hall, Neutron Fumes, 100.000 years of cracking rad...

Yellow arrows show the continuous 'effluent' = irradiating fumes you'll inhale unawares.

.
Olkiluoto Blockade demonstration 28.8.2010 . People don't want to be poisoned – police want to
be playing on the Neutronic pa pal Adolph side: Police harassing local people, whistleblower A rto
Lauri etc. Short speech in the end by a swedish geologist: www.
youtube .com/watch?v=e0JjIHBxmjs

No wonder finns 100% want to save the dog – if situated in an speeding vehicle. Driving too fast
on a narrow road, one has to choose which one to save: policeman -or- his dog in a oncoming
accident emergency. The new generation papal blue lodge force has been molded by our lesbian
prez, DDR jessuit ass asin Tatjana Holonewski … global phenomena.



.

Waste repository - Onkalo, as seen at visitor center illustrations: waiting for the aready long
due every 2000yr zunami... The mafia idiots falsely claiming this rotten bedrock (rock it isnt!)
cavesystem could keep the radiating waste for million yrs. In the insanely costly copper pots
cracking under their own weight, corroding in five years (Swedidh stydy proven).

All accidents b/c of the shoddy bedrock dropping down - top secret. All the accidents as methane
seeps via cracked/shifted bedrock on this peninsula, explosions - top secret. Likewise this blog page
- you would not believe the harrassment and censorship how the mafia is trying to keep these facts
from yall ppl! It is a plain miracle if you get to view this - or the info Arto Lauri has dug into public
view.



Ok, here we acci-dentally hit our teeth into the "very specific research = hideous papal X-mass
assasin" beam from CERN, ESS, european splinterin source death beam.

Is this the whole purpose of Onkalo? (ref. Trinica report 2001-1)



This nuclear poster idiot-doll setting is on display at OL-visitor center. Regardless of his famous
steam-age words: "Only idiots boil water with uranium". Whatever, dont you regard him as a saint;
he was fully aware thet the "Power Stattion" aspect was and is a full hoax, just to hide the enormous
waste heat the NPP-system utilizes the waste-steam in generators.

Underlining this hoax is japan and 'its reliance on nuclear power' -fairy tale: All 54 japonese
NPstations crashed and stayed down in 2012 - still do in 2016. This 2012 is the year Japan did best
industrial record ever ... proving whata drag the 54 Plutonium Factories have been on its industry,
fleecing its energy.

When this heavy plutonium hoax load was lifted off from power hungry industry, free'ed
Japanese economy jumped on a new level!

—————————————————

.

.



TEPCO mutANTS;
.

“Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise”; Me !? … Ok, so I went to see…

Amazonian Ant -species is bedeviled by a certain fungus. Its spores can enter into ant brains,
causing there an irresistible need to climb. After infection this worker will drop any job and start
this fungus dedicated mission, whatever happens, it just climbs regardless others. Eventually the ant
will die grasping the branch, so it wont fall. At its death, brains eaten out, a TEPCO-fungus pipe
will sprout from its eye socket, start to flourish. After maturing, the fungus from the pipe will send
its spores floating onto all the CO2-cheated population down below… The fallout is not visible,
even it was, ants would not even want to know… the do admire those hi-climbers style (having such
clout over all).

I now have a name for this particular TEPCO-fungus-’pollen’: Nukespore.

Furthermore, there is another mutAnt Maltese species having bags full of the spores, selling
death in the darkness of night – various G.E.ne-tic spore variants – onto all living species on this
planet… Open your MSM TV-news in any spot of the globe, watch theses knightly climbers, see
how their spores electrify anyone impressed by its radiating fallout. Lately these pop controlling
nukespores have lubed Finland, Jordan, and a clintonian process is going even in Mongolia …

Admire. Inhale. Start the 'David' -climb…

FYI: this is my most censored comment for all ages, factually based on Amazon Ants and Proverbs
6:6, Rev. 2:6.; See youtube for “Cordyceps: attack of the killer fungi – Planet Earth



Attenborough - A Papal Knight calling for global depopulation! "Humans are a plague on the
Earth that need to be controlled by limiting population growth" according to Sir David
Attenborough. Telegraph 1/2013... oh well: its being done, your highness. Still I'd like to see you as
an first example... Note: David has been knighted into 5 different papal masonic clans. w w w
telegraph co.uk/earth/earthnews/9815862/Humans-are-plague-on-Earth-Attenborough.html ...

    1974: Commander of the Order of the British Empire (CBE)
    1983: Fellow of the Royal Society (FRS)
    1985: Knighthood
    1991: Commander of the Royal Victorian Order (CVO)
    2005: Order of Merit (OM)
    2009: Prince of Asturias Award

Attenborough BBC wildlife” youtube com/watch?v=XuKjBIBBAL8 … note also how the infected
ant – mirroring its human counterpart – becomes interested in licking its ass…

Heres another educating nature video … mirroring how the itaine-viruses work behind scenes
– or should i say skin – in the human realm. (By the way, theses human itaine clan leaders call
emselves with the name:  VIRUS). Here the Caterpillar – I call her the queen of England –
fulfills its socio-economic duty for the foreign wasp populace. Injected into it unseen, earlier in the
history nobody can see what is happening inside. Guarding this new generation unto its own death –
starvation via EUpapal directives. These directives have been implanted into its tinybrainy program
so hideously that it will die defending em as her own… Body Invaders by NationalGeographic
youtube .com/watch?v=vMG-LWyNcAs

.

.

mutAnt John Swinton…: “We are the tools and vassals
.

John Swinton, a preeminent New York journalist…: “We are the tools and vassals of rich men
behind the scenes. We are the jumping jacks, they pull the strings and we dance. Our talents, our
possibilities and our lives are all the property of other men. We are intellectual prostitutes.“  The
main point – that Swinton cant utter – is the common denominator of these “rich men”. They are to
be kept hidden “behind the scenes” – their clubs so secret they common man can’t believe they
exist. The common man is commonly known to digest daily the program these evil AIDS-
prostitutes deliver, being infected by the very same virus and conforming into whatever is in the
plan given from above… He becomes so grown into his daily dosage that he cannot live without –
he is now the parrot to be daily updated by the program. Spore in its nest.

He says all they have this same clear goal: keep it that way or you’re out. …”and if you did, you
know beforehand that it would never appear in print.” Monitoring of all these underlings in the
brotherhood global machinery is strict. As reader well knows, most ‘free’ opinion forums would
immediately delete posts above, here for some reason it is not yet done. On the forums infected
magpies try to compensate any slipped though facts with caw & sht. Easily discerned by how their
inventions stink.



The depth of infection can be measured from the patient by listening his output parroting:
which of the Swinton diseases has she/he accepted? In the mutAnts –example, the healthy ants
carried all dead and obviously sick in their dump, far away from the nest. Thus one can see that
being in or near the nest is crucial for those prostitutes to thrive.

The infected always glorify equally infected groups. Most are used in killings and mass slavery,
murders of innocent’s in their own group – let alone groups programmed to them as enemies. Most
of the time all dimensions of the infection skulk hideously, by “men behind the scenes”. One of the
main message is that this group is clean, above all. Some assassins are even named by that: itaine
means above all. Like ‘jesu – itane’ means above Jesus. (Thus His hate declaration in Revelation
book 2:6.) Alas, there isn’t any group that cannot fall ill; one has to always be vigilant how to hear,
what to eat.

So what Swinton implies in his ramble is typical of his itaine-ilk: when “revealing
secrets”, they always set new traps for the programmed in their shining path – their future where
they rule the whole globe. Can you discern those seeds?

.

John Swinton, a preeminent New York journalist, was the guest of honour at a banquet given him
by the leaders of the press-titues in 1880. Someone who knew neither the press nor Swinton offered
a toast to the independent press. Swinton outraged his colleagues by replying:
“There is no such thing, at this date of the world’s history, in America, as an independent press.
You know it and I know it.
“There is not one of you who dares to write your honest opinions, and if you did, you know
beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinion out
of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any
of you who would be so foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for
another job. If I allowed my honest opinions to appear in one issue of my paper, before twenty-four
hours my occupation would be gone.
“The business of the journalists is to destroy the truth, to lie outright, to pervert, to vilify, to fawn at
the feet of mammon, and to sell his country and his race for his daily bread. You know it and I
know it, and what folly is this toasting an independent press?
“We are the tools and vassals of rich men behind the scenes. We are the jumping jacks, they pull the
strings and we dance. Our talents, our possibilities and our lives are all the property of other men.
We are intellectual prostitutes.”

.

.

.



Radioative Landfill: Tokyo Metropolitan Government Has
Been Doing It Since May
Yokohama City residents had just enough time to get organized very quickly and were able to halt
(for now) the start of dumping of radioactive sludge ashes into the ocean in their final processing
facility at the end of Minami Honmoku Pier on Tokyo Bay. Tokyo residents either did not have a
chance to do so because they didn’t know, or they didn’t care. It turns out that Tokyo Metropolitan
government has been dumping sludge from its water purification plants and burned ashes from the
sewer sludge from the sludge plants in its landfill in Tokyo Bay at least since late May. The huge
landfill is right near the Haneda Airport.

On June 3, Tokyo Metropolitan government announced the result of air radiation survey done on
the landfill locations where the radioactive sludge and ashes were being dumped, and that’s how
some people (mostly bloggers as far as I’ve found) noticed it and wrote about it.

The perverse Doubleheaded Eagle has landed: Runway for the rad-wasted mouths (you) ... click to
enlarge

.

.

.

.

——————————————————————————–
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Interesting Links:
 Dr. Helen Caldicott; Press Conference 10min clip: The dangers of Nuclear War

Montreal March 18 2011

www. youtube com/watch?v=0Enl8MFEs6o

Another , longer Caldicott lecture; www  vimeo.com/22579986

 Geoscientist Lauren Moret; interview (audio) — www youtube
com/watch?v=ARLfnfvtDAs

 “There will be meltdowns”; Edwards nuclear lecture part4/5, (2010); “IAEA scientist
conference in 70′s stated that if “we succeed”, there will be 0ver 5000 reactors in year 2000
– and that will mean one meltdown every four years.“ (at least he got that right). youtube
com/watch?v=SruTxZJyMkA

 Professor Marco Kaltofen, Worchester polytechnic institute, President of Boston
Chemical Data Corp., Expert in radiation chemistry and monitoring: Fairewinds’ founder
Maggie Gundersen interviews environmental scientist and professional engineer Marco
Kaltofen about his ongoing analysis of radioactive fallout from Fukushima. Where is all that
Fukushima radiation going, and why does it matter? by Fairewinds Associates May 3.2011
www vimeo com/23186557 (Marco Kaltofen; Employment: Citizens, Worcester
Polytechnic Institute, Greenpeace Ltd; Board Memberships etc , Hanford Challenge,
Advisory Board Member, Natick Community Organic Farm ; Education: doctorate, WPI
EXPERT)

 Dr. Ernest J. Sternglass on Nuclear Contamination and Cancer Part 1 “A Tsunami of
Knowledge” … multiple interesting insights. However, one can reach such position he has,
only by being a hig level mas0n… take care. www youtube com/watch?v=TPO7Tft0YlQ

 French nuke industry is as sleazy as any; AREVA / fmr COGEMA exposee; sorry-
french documentary how over 200 uranium mine leftovers were spread on
road/stadium/park base… mas0nic mafiosi integration at best www. youtube
com/watch?v=oHvnmcaOnCU

 NEW 30.07.2011  Prof. Kodama Speech in the senate (Diet): Angry about Japanese
Gov.’s Gross Negligence (Part 1) – English subtitles (do select cc) www youtube
com/watch?v=Dlf4gOvzxYc

How used fuel pools behave, a 2002 Nuke-Report explains ‘all’
of fukushima 2011
www nirs org/radwaste/atreactorstorage/alvarezarticle2002.pdf
3/17/2004 12:33 PM The Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 58, No. 1, pp. 45-47,
January/February 2002 What about the spent fuel? By Robert Alvarez

———————————————————————————.

.



The End? No, promised new Future!

This world's biggest stockholder group - idio-crazy - venting here the satanic signs ... can also be
found in the end of the New Testament = YOU have been warned. See Rev. 17.

He was the D E G E S H  A.G. gas-salesman for the ovens – in the cat holic chorusboy,
Adolph’s empire. Adolph was created by the je§uits…

One objective: poison all xtra mouths out – confirmed by UN/WHO: Dr Rima L a i b o w;
C0dex and Nutricide;  N A N P 2005 Conference
www youtube com/watch?v=SliRq4jQ2eE

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

Read Ed m0nd P aris’s book: The History of j€§uits:  http://wp.me/pwIAV-1

.



Your Chrenobyl Irradiation ver. 2.0
But of course, the satanic ultramontane witchdom demands – startup has to happen 11.11.11

.

Move on folks. Nothin to see 'ere... I guess no enviro green protests about ruining the historic view?

.

Ukrainan moss cow aka gvmt announced that Chernotourism will be banned. Harms the
‘nature’ etc. The nature being new irradiation schemes like the EU radiation over and over again.
Here the first of the new stacks being installed 11.11.11.

Check out the Chernobyl Report leak Document & Illustrations

http://www.scribd.com/doc/75585901/Chernobyl-Raporttivuoto

See if the report is still available; scientists Alexey V.YABLOKOV, Vassily B. NESTERENKO,
Alexey V. NESTERENKO (2006). Note; You have to edit the spaces off from the address:

www s t r a h l e n t e l ex de/Yablokov%20Chernobyl%20book.pdf



The Plutonium Uprate needs vastly better venting: used with the old stack, airflow capacity for
three remaining Reactors will be over 3x bigger when all three stacks are used...

The burping meltdown has ? new activity and needs better ventilation. See, click  more detailed pics
at the finn original Cherno blog page

.

.

2011-11-14 EUROPE under rad -attack!
…and of course IAEA is clueless how Chernobyl burps, 0skarshamn melts (after 21.10.11 fire).
Just Tshekish Iodine levels ‘above normal’…

http://eurdepweb.jrc.ec.europa.eu/PublicEurdepMap/NetworkDataTypesSummary.aspx
Meteo Measurements / 30 days Ending 2011-11-14 , T-GAMMA-A5:



250 µSv/h – Austria
185 µSv/h – Finland
305 µSv/h – France
294 µSv/h – Germany
000.2 µSv/h…normal
.

.

.

Father of ISM’s: Insight into Commun – ISM
Papal treachery has no borders, no lef or right, commun ism or capital ism. All are fairy tales to
herd ‘his’ human slaves.

Investigative Journal June 16 2011 Broadcast; By Greg Szymanski – Stalin is revealed.
Trained a Je§uit, he was one of their star pupils tutored to be the world’s top mass murderer. Josef
Vissarionovich Dzhugashvili (December 18, 1878 – March 5, 1953), better known by his adopted
name, Joseph Stalin (stalin meaning “made of steel”. Josef was born to influential Cath0lic
parents Vissarion “Beso” Dzhugashvili and Ekaterina “Keke” Geladze….Whatever the real truth,
Josef was accepted into the Catholic Cappuchin run school at Gori.

Josef graduated in 1892 first in his class and at the age of 14 he was accepted to enter the
“Orthodox” Seminary of Tiflis (Tbilisi, Georgia), a Je§uit institution to be trained as a Je§uit
priest. In spite of contrary history written about the Je§uit run seminary, the Je§uits remained in
Russian territory after the order was banned by Alexander I in 1820, maintaining control of several
institutions, including the Seminary of Tiflis. Stalin himself openly admitted the Je§uit control of
the institution in his famous interview with Jewish Journalist Emil Ludwig (Cohen):

Likewise, Adolph was born from cath0lic parents, was Je§uit educated. “The Spiritual
Exercises of Ignatius of L0y0la served as the foundation; the supreme law was absolute obedience,
the execution of any order whatsoever without question. Hi mmler himself, as Reichsfuhrer of the
SS, was the general of the 0rder. He built up the SS organization according to the principles of the
je§uits.”
- “I am now as before a Cat holic and will always remain so.” – Ad0lf Hit ler.… speaking of the
g€stapo chief said, “I can see (main holocaust executioner) Himmler as our Ignatius of L0y0la
- G0ebbels, B0rmann, Kalt€nbrunner, H0ess…studied for the priesthood… Karl M@rx maintained
close ties with the je§uits and Freemas0nry, The Communist International was first simply known
as the League of the Just, a branch of the papal Illuminati.
- All US lawbr… err lawmakers have a common Red Mass for a mass mrderer… je§uit
Thomas More. He is now a ‘saint via pap al blessing’, man whom all these revered je§uits pray for
in the RED MASS (see youtube etc). Man whom Pop e sent personally to oversee the Bible-In-
English translator Tyndale – burned alive. USA has at least 40 Universities run by Je§uits.



- Recent mass murderer in Norway, the heinous evil creature called B r e i v i k is touted as a
‘christian’ in all MSM news. Pure Papal propaganda: His own manifest clearly states that he
supports “such Christianity which corrals every christian into the arms of r0me”. Truly so: via
mass murders.

Ludwig: “What impelled you to become an oppositionist?
Stalin: “... it was a different matter at the Orthodox theological seminary which I was then
attending. In protest against the outrageous regime and the Je§uitical methods prevalent at the
seminary, I was ready to become, and actually did become, a revolutionary, a believer in Marxism
as a really revolutionary teaching.

Ludwig: But do you not admit that the Je§uits have good points?
Stalin: “Yes, Je§uits are systematic and persevering in working to achieve sordid ends but their
principal method is spying, prying, worming their way into people’s souls and outraging their
feelings. What good can there be in that? For instance, the spying in the hostel. At nine o’clock the
bell rings for morning tea, we go to the dining-room, and when we return to our rooms we find that
meantime a search has been made and all our chests have been ransacked … What good point can
there be in that?

At Tiflis, Stalin’s closest friend was fellow classmate Krikor Bedros Aghajanian, the future
Grégoire-Pierre Cardinal Agagianian, a powerful and ruthless Cath0lic cardinal who went on
to control the death camps in Siberia under Stalin’s rule. … 147 million dead.

The more credible and controversial conclusion is that Stalin did graduate from the Je§uit
Seminary as a proper Je§uit priest, with his first assignment being to infiltrate and manage the
Georgian underground against the Russian Tsarist Government. Again, the fact that Stalin was
awarded an academic position at the Tiflis Observatory gives credence to his Je§uit credentials and
completed study.

For more, see Investigative Journal.

Joseph Stalin, the Je§uit:

“Je§uits are systematic and persevering in working

to achieve sordid ends but their principal method

is spying, prying, worming their way

into people’s souls and

outraging their

feelings.”



Freemasonry - directly under Roman supervision. All lodges are oblidged to receive unknown
emissaries from Rome dictating next week agenda in every corner of the Globe. Above this
(100million?) pyramid of brothers is the knighthood system, controlle by the top - the jesuits.

The Pa-pal Tower, the five million US stupidos controlled by the jesuits hopping up the steps...



Kaiken taustalla rooman rapparit: pyhä G-kaavionsa älystä vapautettujen orderista



Pyhä Yrjö/Yrjänä - Vatikaanin messumurhapyhimys - suojelee plutonium bisnestä raivokkaasti.
Tutkipa missä kaikkialla tämä keltaruskoinen jesuiittatunnus löytyykään.

Vatican's warrior Saint George protects the papal plutoniumbusiness with his insignia. This  St.
George's is one of his holiness's most important lodges: All the greatest war mongering jesuits have
been its members... Here St. George is seen standing on Vatican square colonnade of saints... Btw,
you have to be extremely successful mass murderer to be included into this honorary club.

Next we see few photos of this very important parade, Red CCCP Square, Moscow 5/2014.



Column of Nuclear Warheads with St. Georges ribbons 5/2014, Leader carrying Templar cross...

Pyhän istuimen ydinohjukset marssilla - Pyhän Yrjön jesuiitallisessa suojeluksessa.



Is this off topic? How lovely is his holiness knightly masonic vista! - Pyhän Yrjön katetdraali.



Holy See! and his honored knight St. Georges CCCP Nukes...
What shipment is escorted by ten patrol boats, multiple helicopters? At least warhead shipment
to Fukushima REVISION. ...

Fukushiman tankkaus - äksöniä ennen - Yrjöttääkö...



.

Katsellaan mitä Hän tekee; hauskat viittaukset *1 Israelia, Jumalan kansaa kyykyttäviin henkilöihin,
British Foreign Secretary Jack Straw, Suomen perustuslain kavaltajaporukoissa säteilevä Stubb...

Huomioi myös alkukielen Hebrean sana jumalaton = resha – tässä kohdassa käytetään erityisesti
sen feminiinimuotoa ‘rish’.

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

“Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta <kreik. ouraneos-uraani> suuri tähti,
palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin. Ja tähden
nimi oli Koiruoho <Chernobyl>. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli
vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. “ Ilmestyskirja 8:n ennustus 2000 vuotta sitten

LOPPU
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Vaikenemalla alistut pimeyden ruhtinaan avustajaksi,
osallistut salaliittoon kansalaisiasi vastaan...
Ismiensä luoja, Isä Terrori, jalostaa ismejänsä
jatkuvasti vangitakseen sinut PELKOonsa. Terror -
ismi. Tuhoisin keinonsa.

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



tai

- scribd.com/syottovasikka
www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka

- erilainen.wordpress.com
- mediafire.com http://tinyurl.com/gnpfal9 (free download)
- 4shared.com
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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
Suomeksi: www.slideshare.net/syottovasikka/nrc-512-kokouspytkirja-02

Uutisia terror -ismin peilisaleista 9/11

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



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.slideshare.net/syottovasikka/suomi-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 Ceasar-Pope.

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
https://jumpshare.com/b/ubgAAfp6YDJkoUkioqqC

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

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

--->www.scribdownload.com/doc/215218247/Sensuroitu-Fibromyalgia ...
(sivu ohjeistaa: 'valitse .PDF')

Wordpress.com:
www.erilainen.wordpress.com

(hae "Virallisen Totuuden Kaato Paikka")

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

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

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

PS. Docslide is a je suits GOOG le spy agency



mediafire.com 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
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