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 "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille
suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on
Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa"

 "Ja tapahtui niinä päivinä, että Rooman verisen
miehittäjävallan aurinkokuningas-keisari-paavi
Augustukselta kävi käsky kuolemanrangaistuksen
uhalla, että kaikki maailma oli verolle pantava." ...
Jatkuen tänäkin päivänä...

Joulu. Tonttujen Pakanajuhla - vaiko Vapahtajan Vapautuksen merkkipäivä.

Kumpi se on Sinulle? Aikoinaan Jumalan rankaisu kohtasi kaikkea maailmaa, jatkuen tänäänkin -
pahan evankeliumi.

Samalla hetkellä Hän kuitenkin armahti luotujaan, järjesti Vapautuksen jokaiselle joka
Tahtoo ottaa Poikansa vastaan - Hyvän Evankeliumi... vielä Tänään.



Gott mit Uns = Katolinen joulujumala kanssamme... taustalla isä isestin ristipallo.
The cat holy god with his osiris Temple.



Ignazius Loyola SS Santa Claus.

Himmler sanoo rakentaneensa keskitysleirijärjestelmänsä tämän jesuiittajärjestön perustajan,
Ignazius Loyolan oppien mukaan. Paavikeisari Konstantinus ritari Himmler - kuin Niinistökin.

Suomen Ev Lut kirkko palvoo tätä pääkallomiestä nimelleen pyhitetyissä retriiteissään, kts
ignatiaaniset mietiskelyt, evl.fi

Kokeile myös EVIL.FI = pahuus.fi ... ja päädyt samaan mietiskelyyn.

Himmler states that his papal depopulation camps were built according jesuit Ignazius Loyola's
principals. Under the very same name of Loyola, today 225,000 studenst are studying in US Loyola
Universities - his teachings. Kongress speaker advertizes (belongs to) the jesuit schools.

Northern EU, like Finnish Lutheran church has always been deep into Loyola skull, Taize etc
retreats, today as deep as ever. Luther would be a jesuit - if he had lived long enough...

Saturnalia - the Roman Baccanal, was swapped into Christ Mass.



Gospel of Christ the Lord: "And the angel
said unto them, Fear not: for, behold, I bring you
good tidings of great joy, which shall be to all people.
For unto you is born this day in the city of David a
Saviour, which is Christ the Lord."

      inquisition: 100.000
assasinations per year

a v g,  d u r i n g  l a s t 1 0 0 0  yrs

Wages of sin: "And it came to pass in those days,
that there went out a decree from bloody mass
murderer, Osiris-god and Christ impostor, Caesar
Augustus, that all the world should be taxed - rest to be
mass acred.

And this taxing was first made when Roman occupier
general Cyrenius was governor of Syria. Continues
today, currently 120.000 EUdecrees and counting...

The once a year jubilee. Is it a day of freedom, day of honoring your Lord Jesus Christ, The
Messiah, Our Savior ? ... or is it just Saturnus Baccanal, no repentance - thus daily paying his wages
into eternity? Freedom is yours to choose, it is done now.



Telegraph: Lisäsin oik alakulmaan hieman väriä.

Hänen Majesteettinsa maltanjuuret tulevat väritettynä paremmin esiin: HM Revenue & Customs
tarkoittaakin Imperiumin Tuloja Maltan veljesten kultapallovarastoihin, Vatikaaniin - kerääjänä
isänmaan oma Majesteetti, Rooman perinteitä vaalien...

Koska koko edesmenneen Suomen valtiojohto edustaa ja on aina edustanut tätä samaa paavillista
orderia (*1), ei ole kuin ajan kysymys koska 'HM Revenue' käy putsaamassa sinunkin pankkitilisi
'veljeskunnan kamreerin' vaatimuksesta.

Roomalle Oikeus Tyhjentää Pankkitilisi:
Telegraph: Taxman has power to raid your bank accounts. Commons Treasury committee raises
concerns about powers of HMRC to remove cash from bank accounts without a court order ...
Commons Treasury committee says that taxpayers could suffer “serious detriment” if officials are
able, either by mistake or through an “abuse” of power. ... Taxman =Malta-Knights, order of papal
courts.
telegraph.co.uk/finance/personalfinance/10818323/Taxman-has-power-to-raid-your-bank-
accounts.html By James Kirkup, Political Editor, 12:01AM BST 09 May 2014

*1 Museoviraston julkaisu: Tuukka Talvio, Tähdistöt ja Ritarikunnat, ISBN 951-616-066-2



Merry satanic Christ mass - Hauskaa joulua? ... eli Roman jesuit Saturnalia jubilee.

            ...satanist baphomet sarvipäämerkki ---->

Merry Christmas - jesuit SUN - kortissa Iloisenmusta aurinko - jonka edessä jesuiittain
aurinkosymboli.



Hyvää Jouluani - toivottaa Eukkulan keisarisi. Muistahan iloisesti maksaa veroni
täysimääräisesti.

(Kuva USAn kongressin patsaskokoelmasta - väriä hiukka lisätty.)



Sign of - PHYRGIA -merkki.
Tonttulakki = Olet tonttu, tyhmä naurettava EU-Rooman orja ...kun et tajua

Sign of Jacobins Lodge, The Organization for the Founding Fathers of USA. Sign of Roman Slave.
Stay stupid -sign ... forever - and heroically defend your slavery.

Hauskasti saman paavitonttusetän jouluinen pipo (!) löytyy tietenkin myös hallitsemansa USA:n
virallisista sineteistä.

Liberties = Rooman orjain 'oikeudet'...



400luvun Phyrgia Magi mosaiikkia - eli Katoliskultin kolme viisasta tietäjää täynnä 666-tietoa
viemässä sarvi astiaa (keskimm.) ruhtinaalleen.

Alla: USAn Armeijan vaakunan kertomaa; USA puolustaa Rooman käärmettä (vaticanus) sekä
Mithras jumalaansa:



"THIS snake WE'LL DEFEND": Tätä (kyykäärmettä) me puolustamme. Sikiöistä kasvoivat
käärmeet:

"Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle Hän sanoi
heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?

"But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said
unto them, O you [offspring] of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to
come?" Matt.3

Coat of Arms, Cuba (Wikipedia)



Hyvää Saturnusten messumurhajuhlaa - julistaa iloinen upporikas jesuiitta Lenin ja 147.000.000
murhattua. Täyttää rooman kultahammsholvit kuten esi isänsä hurrikaani Tyrcils pazas Viipurissa.

Happy Mass (murder) wishes jesuit Lenin - filling vatican gold teeh grottos... CCCP Occupied
VIIPURI -statue:



Iloista Saksan Osirista
kaikille pamputetuille,
toivottaa Osiriksen orja
Preussinmaalta.

Happy Deutch Osiris! ...
wishes the papal order of
po-lice to all downtrodden
gulags.

...brits first:

wikipedia:
Downing_Street_door.jpg

Hänen Majesteettinsa pää -ministerin asunnon ovi 'jouluvalaistuksessa'.



Pyrkiöitten koodilla pötkit pitkälle vaikka Saksanmaalla.



Keisarin teatterijäsen Saturnalia-juhlan tauolla sata vuotta sitten, paavinsa messumurhavuonna
1914; brittisotilaat änkeävät mukaan taukotupa selfieen. Seuraavana päivänä auringon verimessut
jatkuivat ja nämäkin joutavat naamat kuopattiin turpeeseen. Tänään uusi päivä mutta samat kujeet:
Kiovan kiihotus on johtamassa uuteen paavilliseen maailmaryöstösarjaan.

Kyivpost 5/2014, Venäjäkuva vasemmalta oikealle: Massamurhain tähti, keltainen. Osiriksen sisällä
punatähti, CCCP tekstillä. Oikeassa reunassa Rooman jesuiittain pyhä kahdeksan terälehden kukka...



Veromessut pidetään pyörimässä kiivaana "Jatkuvan Koulutuksen Kautta" by Saul Alinsky.
Katolisjohtoisen USA:n Loyola-yliopistojen*1 250.000 koulukkaan onkin syytä pitää paavin neliöt
ja osirikset kunniassa - mikäli mielivät päästä direktiivejään paapomaan: EUkkula lypsää karjaansa
vasta 125.000 direktiivillä.

*1 Suomen Luterilaisen kirkon Ignatiaanisten rukousmietiskelyjen pääkallokohde, Ignazius
Loyola, perusti jesuiittajärjestön Vatikaaniin 1500-luvulla. Sen agendaan jesuiitta Giovanni Botero
leipoi ajatuksen liikakansoituksesta - tämä siis 1500-luvun Roomassa.

Alla: Phyrgian-orja Odysseus uhraamassa Rooman yksisilmäiselle uhreja jottei se suuttuisi...



Joulun hattu hattu oli jo Nebamunin haudassakin... Sieltähän Rooma kaiken varasti.



Nälässä pidettyjen piippolakkien valtakunta yritti taas kerran levittäytyä, SA-kuva-1941. Tässä
Phyrgian orjat saavat oikiata Leipää. (Lue: Berijan Tarhat)

The Roman (robbed) god of Mithras keeps his slaves down with the systems mass produced
garments.

"A young boy wearing a dunce cap in class, from a staged photo c.1906.
In popular culture, the dunce cap is typically made of paper and often
marked with a D or the word "dunce", and given to schoolchildren to wear
as punishment by public humiliation for misbehaviour and, as the name
implies, stupidity. ... both excessively harsh and potentially psychologically
traumatizing ..." Wikipedia. ... like the fools in US Senate.

Hölmönhattu rangaistuksena: psykologisesti traumaattinen; tokihan
pyramidin orjien pitääkin kokea itsensä häväistyneiksi - kuin konsanaan
kongressin hölmöt.



Sunny Pyramid with THE roman catholy masonic slavery cap; Nicaragua...



Pyramidikultti hallitsi Israelia silloin, hallitsee tänään. Tässä Rooman Israel Looshien /Eilat
numero 59 on pystyttänyt isän maallensa kulttipaikan.

"Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän
huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.  Heidän jalkansa ovat nopeat
vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole
Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä." Room.3

"Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is
under their lips: Whose mouth is full of cursing and bitterness: Their feet are swift to shed blood:
Destruction and misery are in their ways: And the way of peace have they not known: There is no
fear of God before their eyes."



Why South America stays poor? Yes, the jesuit handshake...

The Telegraph; By Philip Sherwell, Caracas 6:50PM BST 05 Apr 2014
Caracas [ORDO AB ] chaos: Venezuelan general on the run. Death in the streets,
rationing by fingerprints and a general on the run: how oil-rich Venezuela has
descended into chaos. Demonstrators clash with members of the PNB during a protest
in Caracas... (descended?? I'd call it Fansicus1. LibyaUkraine-Spring)



Osiris shine, Phyrgian snake goldmine...

Coat_of_arms_of_Venezuela_(1812) wikimedia



Porukkaa ohjailevalle Jesuiittakoululaiselle tärkeintä onkin pitää rukousnauha (=rosary:)
aina saatavilla. Maduron hallinnosta en tiedä mitään, mutta silminnähtävästi se ei tottelekaan
Roomaa. Niinpä Franciskus1  on komentanut' rosary-opiskelijansa' tuhoamaan kaupunkia - joka siis
vavisuttaa maata. Ordo ab Chao: mitä enemmän kurjat kurjistuvat, sitä enemmän ryöstökultaa
lorisee Roomaan. Venezuela, öljyntuottaja- maan nestemäisen kullan hinta onkin  pumpattava
ainavain ylöspäin - tässä vanha hyvä konsti maailman suurimman osakkeen✜omistajan keinoista
nostaa öljynsä hinta. Lue: [öljy-luonnontuote-ei lopu] www.slideshare.net/syottovasikka/oljy-
luonnontuote-6-2012-018

Venezuelan students wearing [✜rosary] gas masks throw tear gas canisters back at police during
confrontation at the Venezuelan Central University campus in Caracas during protest against the
government of President Nicolas Maduro. (oh holy see: remember the 'arabic spring'?)

The Catholic✜ Church in Venezuela accused Maduro on Wednesday of seeking to impose a
“totalitarian government and blaming it for protests shaking the country. Protest led by jesuit priests
playing students - alike Lenin: the game never changes, the poorer folks get, the bigger the Vatican
gold teeth cellars grow. This also benefits the oil price tax bubbling the issue the Holy Tax-See sees
as a high revenue priority...

"WARNING for travellers: As of 7 March 2014, the political situation in Venezuela
remains critically unstable with violent public protests under way in many cities and
towns. Many countries have issued warnings to their citizens against all non-essential
travel into Venezuela.
According to the Travel Advisory page, [1] Venezuela has suspended most flights due
to the ongoing protests against government officials. it has issued "Regional"
advisories against all travel across the country, including major cities such as San
Cristóbal, Valencia, Maracaibo and capital city Caracas due to ongoing violent acts
and tenuous security situation." wikitravel.org/en/Venezuela



Coat of arms, Argentina. IHS-osiris, ordo abd chaos.



Jo muinaiset heettiläiset palvoivat osirista, kantoivat Maltanristimerkkejään. Ja tietenkin
palvoivat baalejansa... Ilmankos Rebekka oli hermoromahduksen partaalla heetin tyttärien tähden.

hittitemonuments.com

"Rebekka sanoi Iisakille: "Minä olen kyllästynyt elämääni Heetin tyttärien tähden. Jos Jaakobkin
ottaa vaimon Heetin tyttäristä, tässä maassa syntyneen, sellaisen kuin nämä, niin mitä varten minä
enää elän?"



Ukrainan paavinlusikka saa levätä seinällä: Sirppi ja Vasara punalippuineen Osiriksen paisteessa
vallankumouksen merkkinä. Jos kuvan tarkkuus riittäisi, varmaankin voisi zuumata Phyrgian
piippolakkeihin?

Malta - Paavin osirisvalta. Perustuu kuuliaiseen kulttipalvontaan. Merkkeinä osiris-Roomalla on
myös kaksipääkotka, [maa]pallo - hallitsee Maltan✜Risti - TemplarTemppeliherrat suomessakin..



Onneksi osiriksella oli vaalit. Ja siinä paljon paavinpuolueita - oli mistä valita! Muistakin
äänestää Puoluettaan! Kyivpost com, maltariteriensa äänen kannattaja...

Miksi Ukrainalainen paavinpalvoja Templaari mellakoi? Jesuiittaputinillahan on samat merkit...
Ai että Ameriikan jesuiitta Kerryn aseet olisi paremmat kuin putinin. Jahas.



Brittein saarten äänestyspaikka: 'Instituutin' Templarit valvovat kaikkien isän maitten
'vaalit'. Se tietääkin tulokset aina  etukäteen. Ja homppilauma myös suojelee pedofiilinsa



Vaan jospa EUkkulan katolisjohto iitat tulisivat auttamaan Ukrainan ryöstössä ? Ovathan
hekin kaikki siniverisiä  fiiliksiä sukupolvesta toiseen:

Blue blood paedofile-knights for generations to come. Shielded by the brotherly fagsystem.



Heippa: tässä tänään oppimamme käsimerkit.

No mitenkäs Shrineri-veljen itku tähän liittyy? Liekö phyrgian pipotkin palaneet...



.

Joulun Terveiset lähettävät myös Rooman Orjat - US Senaatista.

X -mass greetings from the Roman osiris Slaves.

wikipedia.org/wiki/Phyrgian_cap

(psst. Löysitkö senaatista osiriksen?)



Kyseessä ei ole menneisyyden museot vaan Jokapäiväinen Juhlinta

Coloradon osavaltio - The Gazette magazine juhlii paavin armeijan viikkoa. Amerikkalaiset
työmurkut on valjastettu rehkimään Vatikaanin kultavarantojen eteen, 'isänmaan hyväksi',
kuolemaan vaticanus käärmeenmyrkyn käskyihin.



Afgan orjille viihdykettä: Uhraa oi orja henkes sä mulle - huumekauppaa tarjoa sit lapsilles ja
sulle!

Heroes of Afgan - or slaves of osiris keeping templar drugs running...

Seuraavaksi seuraa seuraavaa, Pääsiäinen...

... ja kuinka Roomankeisari senkin väärensi.



PÄÄSIÄINEN - PASSOVER
...not easter!

Not for witches - but to honor our Creator the Almighty.

Ei noidille, virpomisille tai taikuudelle - vaan Herran Kaikkivaltiaan Kunniaksi.

Passover? Pass over? Overpass? ... siinäpä pohtimista.
" Ja ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, on pääsiäinen Herran kunniaksi.

4Moos.28:16."

"And in the fourteenth day of the first month is the passover of the LORD." Num.28:16



"Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra On Yksi.
Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.
Nämä sanat, jotka Minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi.
Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi
ja ylös noustessasi.
Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi.
Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi." 5Moos.6

Herra - Herraus
On - Oli, On, Aina

Yksi - Yksi

_______________________________

Ilmestyskirja 6, Viides sinetti:

"Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut
Jumalan Sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. "

- murhattuna omistamansa Sanan takia. Sanan joka todistaa vääräksi rakkauslauluin
valheet. Jokainen Sanasta kiinnipitävä joutuu vainotuksi.

"Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, Pyhä ja Totinen Valtias, siirrät
tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?"

- Rakkauden Jumalan Kosto väärentäjille on tulossa: Pyhä ja Totinen Valtias antaa
Levon omilleen 'piiritetyssä kaupungissa', kostoaan odotellessa.

"Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa
pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden
tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin. "

- Väärän rakkauden evankeljumin murhamessuilut jatkuvat - kunnes tulee Loppu:
Vanhaikäinen tulee, oikeus ja Valtakunta annetaan Korkeimman pyhille. (Dan.7)

"Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja ... "Langetkaa meidän päällemme ja
kätkekää meidät Hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! Sillä Heidän
vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?"

- Jumalamme kasvot - Hänen edessä vääräin profeettain rakkauslöpötykset tuhoutuu.

Karitsan Viha - siinä rakkaus.

... ... tämän jälkeen ihmiselämä jumalattomassa pallossa jatkuu yhä. Rakkaus avaa
Seitsemännen Sinetin, enkelien pasunat jne.: Luvatut tuomiot synnille ja pahuudesta
kiinni pitäville kertovat siitä, että minun ei - kyvyttömäin, kuolleitten jumalten
palvojien tavoin - minun ei tarvitse etsiä kostoa, sillä Herrani Elää ja tekee sen itse.

Eikä missään puhuta Rooman keksimästä kolminaisuudesta, ei yhtään pienintäkään vihjausta.



Joko tunnistat S-markettisi markkinoiman Phyrgia-kulttipipon inkvisitiolaitoksensa lynkkaajan
päästä? Tässä kiiluvassa massamurhamiekassako on lapsiesi Pääsiäis-juhlakalut?

Local Finnish pyramid toting supermarket chain - Prisma = SOKOS

Joskus kauppamies mainosti: "Telex Teidänkin Tenaville!" ... tässä Sokoksen rapparisatanistit
voisivat leipoa myyntilauseen "Iloista itätähtien noitajuhlaa, pyövelit tenavien taskuihin"



Koska Raamatussa EI OLE mitään ohjeita Pääsiäistä edeltävästä paastonajasta (Latin:
Quadragesima; engl. 'Lent') - mistä sen on Rooma meille taikonut? Kuka nämä on leiponut
'kristillisiksi' liturgioiksi Rooman 100% omistamaan Lutter kirkkoonkin? Neljänkymmenen päivän
pidättyvyysjakso kuului muinaisen egyptin Osiris jumalten, Adonis ja Tammuksen
palvontamenoihin. (Lienee samaa juurta kuin katolisen 600-luvun keksintönsä, islamin riitit?).
Alexander Hislops, The Two Babylons, pp. 104-105 kertoo että paastonaika-riitti on suoraan lainattu
Babylonin jumalattaren palvontamenoista. Kevään nelikymmenpäiväinen paasto on yhä osa riittejä
Yezidis -pakanapirunsa palvojilla Kurdistanissa, Babylonian perintöä. Meksikon pakanamenot -
suoraan Egyptistä. ( John Landseer, Sabaean Researches, pp. 111, 112. kts myös Wikipedia: Lent)

Pakanapalvontamenoissa Munia ripustettiin Egyptin temppeleihin. Muna on kuva elämän
synnystä, muna, joka tuli suuren Egyptin jumalan suusta. Mystinen Babylonin muna, Ishtar-Isis
Venuksen hautomana, putosi taivaasta Eufrat virtaan. Maalattuja munia annettiin uhreina -
Easter-Kevät uhreina - Egyptin pakanariiteissä, kuten tänään yhä Kiinassa, EU:ssa. Easter-Kevät,
oli syntymän vuodenaika, maassa ja taivaissa. (Egyptian Belief and Modern Thought, James
Bonwick, pp. 211-212).

Jeesuksen syntymäkin liitettiin talvipäivän seisaukseen Joulukuussa (winter solstice) - koska se
päivä oli Auringon syntymäpäivä. Saman kaavan mukaan Easter-pääsiäinen - on Rooman
porttokirkko väärentänyt - samalla tavoin: Phyrgian jumalatar Attiksen juhla kevätpäivän
tasauksessa (vernal equinox). Merkillinen yhteensattumako (?) että kristillinen ja pakanallinen
syntymän ja kuoleman juhlat on yhdistettty näin kätevästi. (The Golden Bough, Vol. I, pp. 306-309).
rcg.org/books/ttooe.html

Östern - eli itätähden baphomet, Rooman vapaamuurarien saatana-jumala:

Easter nimen juuri: Easter (pääsiäinen) on muinainen pakanajumala. Venerable Bede, (672-
735 CE) sanoo De Ratione Temporum teoksessa että Easter tuli Eostre-jumalattaresta (a.k.a. Eastre).
Hän oli äitijumalana Saxilais suvuille pohjois EU:ssa.  Samalla tavoin Teutonien auringonnousun
jumalatar, hedelmällisyysjumalatar, tunnettiin useilla "eastre":sta periytyvillä nimillä.

EASTER:

Ostare, Ostara, Ostern, Eostra, Eostre, Eostur, Eastra, Eastur, Austron and Ausos." Välimeren
maissa on samoja kevään jumalten nimiä käytössä:

- Aphrodite, Cytherea (Lady of Cythera) ja Cypris (Lady of Cyprus) - nämä kahden
paikkaunnan mukaan jotka väittävät sitä syntymäpaikakseen.
- Ashtarte, muinainen Israel;
- Astarte, muinainen Kreikka;
- Demeter - Mykene;
- Hathor, muinainen Egypti;
- Ishtar - Assyria;
- Kali, Intiasta; ja
- Ostara, pohjolan hedelmällisyysjumalatar

religioustolerance.org/easter1.htm



Nämät hindut aivopestään lapsesta asti uskomaan shivaan, tuhonjumalaansa... tässä menossa
'pääsiäis' kuukauden mittaisen festivaalin loppujuhla: pojat pakotetaan juoksemaan hiilien päältä ja
polttamaan jalkansa. Telegraph 15.04.2014.Tosiuskovat luottavat siihen että kivun kestäminen
takaa heille rukousten kuulemisen - (samoin kuin jesuiitan Roomankatolisjalkaansa laittama
piikki... näin uskostaan avautui Soinin jesuiittauskoa tunnustava talousneuvoja iltalehdessä )

"Neljänkymmenen päivän pidättyvyysjakso kuului muinaisen egyptin Osiris jumalten, Adonis ja
Tammuksen palvontamenoihin."

Tuplaphyrgia?

"Vanha Rooman
Katolinen pyhän viikon
aloitustraditio missä
poika pukeutuu piruksi
nimeltä talciguin."
Telegraph 15.04.2014.
Katoliskirkon orjuuttama
El Salvador,
Texistepeque



Pääsiäisnoidan viittako? (Lynkkauksistaan tunnetun Ku-Klux-Klaanin Kodissa - Pääkallo-Phyrgia.
Klaania johtaa - merkkiensäkin mukaan - ylipäällikkönsä jesuiittakenraali.)

Easter = Itä, idän pakanakultit.

"[Herra on hyljännyt] Jaakobin heimon,
koska he ovat täynnä Idän menoa,
täynnä ennustelijoita niinkuin
filistealaiset, ja lyövät kättä
muukalaisten kanssa." Jes.2

The tradition of egg decoration in
Slavic cultures originated in pagan
times, and was transformed by the
process of religious syncretism into the
[Catholic Breiviik] 'Christian' Easter-
worship egg... thus we see here the
masonic Templar & Ku-Klux-Klan -
Cross.



Easter: ..."Since there is no instruction to observe Lent (Latin: Quadragesima) in the Bible,
where did it come from? A forty-day abstinence period was anciently observed in honor of the
pagan gods Osiris, Adonis and Tammuz (John Landseer, Sabaean Researches, pp. 111, 112).
Alexander Hislops, The Two Babylons, pp. 104-105, says this of the origin of Lent: “The forty days
abstinence of Lent was directly borrowed from the worshippers of the Babylonian goddess. Such a
Lent of forty days, in the spring of the year, is still observed by the Yezidis or Pagan Devil-
worshippers of Koordistan, who have inherited it from their early masters, the Babylonians. Such a
Lent of forty days was held in spring by the Pagan Mexicans…Such a Lent of forty days was
observed in Egypt…”

Egyptian Belief and Modern Thought, James Bonwick, pp. 211-212: “Eggs were hung up in the
Egyptian temples. Bunsen calls attention to the mundane egg, the emblem of generative life,
proceeding from the mouth of the great god of Egypt. The mystic egg of Babylon, hatching the
Venus Ishtar, fell from heaven to the Euphrates. Dyed eggs were sacred Easter offerings in Egypt,
as they are still in China and Europe. Easter, or spring, was the season of birth, terrestrial and
celestial.”

The Nativity of Christ himself was assigned to the winter solstice in December because that day
was deemed the Nativity of the Sun; we can hardly be thought to be rash or unreasonable in
conjecturing that the other cardinal festival of the Christian church—the solemnization of Easter—
may have been in like manner, and from like motives of edification, adapted to a similar
celebration of the Phyrigian god Attis at the vernal equinox…It is a remarkable
coincidence…that the Christian and the heathen festivals of the divine death and resurrection should
have been solemnized at the same season…It is difficult to regard the coincidence as purely
accidental” (The Golden Bough, Vol. I, pp. 306-309).
http://rcg.org/books/ttooe.html

Origins of the name "Easter":
The name "Easter" originated with the names of an ancient Goddess and God. The Venerable Bede,
(672-735 CE), a Christian scholar, first asserted in his book De Ratione Temporum that Easter was
named after Eostre (a.k.a. Eastre). She was the Great Mother Goddess of the Saxon people in
Northern Europe. Similarly, the "Teutonic dawn goddess of fertility [was] known variously as
Ostare, Ostara, Ostern, Eostra, Eostre, Eostur, Eastra, Eastur, Austron and Ausos." 1 Her name was
derived from the ancient word for spring: "eastre." Similar Goddesses were known by other names
in ancient cultures around the Mediterranean, and were celebrated in the springtime. Some were:

- Aphrodite, named Cytherea (Lady of Cythera) and Cypris (Lady of Cyprus) after the
two places which claimed her birth;
- Ashtoreth from ancient Israel;
- Astarte from ancient Greece;
- Demeter from Mycenae;
- Hathor from ancient Egypt;
- Ishtar from Assyria;
- Kali, from India; and
- Ostara a Norse Goddess of fertility.
religioustolerance.org/easter1.htm



Em. 'pääsiäisenviettäjän' isä valmistaa viittoja ylipapeilleen. Ku-Klux-Klan - neekerien palavan
ristin lynkkauksiin erikoistunut Rooman manipuloima Templar-lahko, Imperial Kludd Looshin -
ylipappi, käyttää samaa symboliikkaa kuin katolinen äiti ja omistamansa Lutterusporttokirkko.

Tervetuloa toivoo KKK - Ykseyttä ja rauhaa -kokoukseen, samaa Rooma markkinoi meille kaikille.



KKK - Pääkallomessujen lynkkausjärjestö on tiukassa Rooman Templar-jesuiittain
ohjauksessa. Hämmästyttävintä suomilaiselle on heraldiikan yhtymäkohta paikallispapittaresi
kaapuun. Vasta 'Ignatiaanisen' evl.fi sivujen tarjoamain pääkallomietiskelyn ja Taizen juurien
selvitys paljastaa Lutterilais pakanapalvonnan takaa Rooman messumurha-irvistyksen. Lue
dokumentti Vatikaanista, Pietarin Basilikasta: slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli

Kysykää, mikä on hyvä tie:
Näin on Herra sanonut: "Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä
on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne."

 Mutta he vastasivat: "Emme vaella."
Ja Minä Olen asettanut teille vartijat: "Kuunnelkaa pasunan ääntä."

 Mutta he vastasivat: "Emme kuuntele."

Sentähden kuulkaa, te kansat, ja tiedä, seurakunta, mitä heille on tapahtuva. Kuule, maa! Katso,
Minä tuotan onnettomuuden tälle kansalle, heidän hankkeittensa hedelmän, sillä he eivät ole
kuunnelleet Minun Sanojani, vaan ovat hyljänneet Minun Lakini. Jer.6

Mutta kaikki miehet, jotka tiesivät vaimojensa polttavan uhreja muille jumalille, ja kaikki
naiset, jotka seisoivat siellä suurena joukkona, ja kaikki kansa, joka asui Egyptin maassa,
Patroksessa, vastasivat Jeremialle sanoen:

"Mitä sinä olet Herran nimessä meille puhunut, siinä me emme sinua tottele; vaan me
täytämme joka lupauksen, mikä suustamme on lähtenyt, poltamme uhreja taivaan
kuningattarelle ja vuodatamme hänelle juomauhreja, niinkuin teimme me ja
meidän isämme, meidän kuninkaamme ja ruhtinaamme Juudan kaupungeissa ja
Jerusalemin kaduilla; ja silloin meillä oli leipää yltäkyllin, ja meidän oli hyvä olla
emmekä nähneet onnettomuutta.
Ja kun me poltamme uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodatamme hänelle
juomauhreja, niin miestemme luvattako teemme hänelle uhrikakkuja, hänen kuvansa
muotoisia, ja vuodatamme hänelle juomauhreja?"

Silloin Jeremia sanoi kaikelle kansalle, miehille ja naisille, kaikelle kansalle, joka oli hänelle näin
vastannut: "Eikö sitä uhrisavua, jota te olette suitsuttaneet Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin
kaduilla, te ja teidän isänne, teidän kuninkaanne ja ruhtinaanne ja maan kansa, Herra muista ja pidä
mielessänsä? Jer.44

Sillä katso, Herra tulee tulessa, ja Hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli; ja Hän antaa
vihansa purkautua hehkussa ja nuhtelunsa tulenliekeissä. Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa
tulella ja miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon. Jotka pyhittäytyvät ja puhdistautuvat
puutarha-menoja varten, seuraten miestä, joka on heidän keskellänsä, jotka syövät sianlihaa ja
muuta inhottavaa sekä hiiriä, niistä kaikista tulee loppu, sanoo Herra. Jes.66



Taivaan Kuningatar, 'pääsiäinen'-Easter. Guerber, H. A. (1909) Myths of the
Norsemen George G. Harrap and Co. Ltd (värit lisätty; lähde: Wikipedia.org/wiki/Pääsiäinen).
Aivan kuin Rooman katolispappi Kempiläisen alastomain pikkupoikain kokoelmasta; pupujussit ja
pikkupoikain pippelit - siinä osiriksen lisääntymisjuhlain symbolit... Lue kirjakatsaus: Kempiläinen.



Kas tässäpä korvansa tukkivalle ohjeet riittiuhri-lahjojensa tekoon. Turha kuvitella että tämän
vinkin Maltan Ristit, Tammukset, Konstantinus messumurhaajan ristit olisivat jotenkin
Jumalalle, tai ainokaiselle Pojalleen, Herralle Jeesukselle jotenkin mieleisiä, tai Sanansa mukaisia.

Noidat, hiiret, lisääntymisriittien koristellut juhlamunat. Kiitokset Egyptin osirikselle!





Ennen internettiä orjia paapoville valaistuneilla ihmispoloisilla oli tekemisen puute. Suurin osa
heistä käyttikin aikansa muurarien geometriaan yms taivaanmerkkien hahmottamiseen. Niinpä siitä
kehkeytyikin heille oppinsa tärkein osa; heraldiikka. Ei olekaan ihme että Pantheon perkele-
temppelin geometrian löydät 450:stä plutonium keittimistä - joiden järkyttävää rahvaan säteilytystä
ylläpidetään verhoamalla nämä tuomiopäivän höyrykeittimet 'voimala' nimikkeeseen...

Alla Hagia-sofian moskeija - joka on
Marian palvojaritarien pyhiin-
vaelluskohde. Sieltä aikanaan Maria-
Easter äitijumala tulee ilmestymään
kaikille paavin vuonna 625
kehittämän islam kultin jäsenille...
Lue:
slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-
muurarien-kahleista



'EASTER -sarjaan' kuuluu monenkaltaisia idän menojen syntilaastarointi riittejä. Yhteinen
tekijä näille on Vatikaanin vapaamuurari-hallintatyökalun jumala, kabbalastakin tuttu G_D. Lisää
"Sellaista Jeesuksen aikaan" -dokumentista.

"But ye are they that forsake the LORD, that forget my holy mountain, that prepare a table for that
troop [GAD=FORTUNA], and that furnish the drink offering unto that numbel [FATE idol] . Isa 65

"Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte minun pyhän vuoreni, jotka valmistatte Gadille
[=FORTUNA] pöydän ja vuodatatte uhrijuomaa Menille [kohtalon epäjumala] teidät minä
määrään miekan omiksi ja kaikki te kumarrutte teurastettaviksi, sentähden ettette vastanneet, kun
minä kutsuin, ettekä kuulleet, kun minä puhuin, vaan teitte sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja
valitsitte sen, mikä ei ole minulle otollista. Jes.65

Fortuna, Onnenpyörä, Fatima, kabbala G_D

"[Herra] olet hyljännyt kansasi, Jaakobin heimon, koska he ovat täynnä Idän menoa, täynnä
ennustelijoita niinkuin filistealaiset, ja lyövät kättä muukalaisten kanssa."
"Therefore thou hast forsaken thy people the house of Jacob, because they be replenished from the
east, and are soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of
strangers." Isaiah 2:6



YSTÄVÄNPÄIVÄ - VALENTINE'S DAY

Keskellä tutun ja turvallisen 'LontoonHesarin' SuositusListaa: isä insestin kultapupu sydänjuoni
kuvattuna sinne mihin se kuuluukin. Paljaspyllyisten siivekkäiden pikkupoikain jalkainväliin.

Rakas ystävänpäivä. CUPID varasti sydämeni jonka hän sinulle tuo...



PORTTOKIRKON
 VERIMESSU: Vappu

Paavin veriset kipeät vappuvarpaat rakoilla:

Koko paavimedian ohjelmoitu maailma vaikenee 100%. Vain Israelissa, Tel Avivissa joukko
"New Liberal movement" -ihmisiä sytyttää 1000 kynttilää 'sadan miljoonan 'Vappujuhlan Nimessä'
massamurhatun muistoksi. (mielenosoittajien määrä: SALAINEN, kuvia: EI!)

Miksi näin?
- jesuiittojen Stalin, Mao, nimiä ei saa tahria. Aikanaan julistetaan pyhimyksiksi.
- Mainittu luku 100miljoonaa on väärennös. Näiden vatikaanin kehittämäin -ismien veriuhri-
juhlasaalis ei jää alle miljardin.
- Erityisen tarkkaan on varottava tietovuotoa siitä että ismien perustaja, Karl Marx oli Vatikaanin
puuhapete: illuminaattilooshin perustajajäsenistöä...
- Social-ismin 'sosiaalinen oikeus' - parhaillaan rummutettu mediaohjelma vatikaanista - on
pidettävä puhtoisena ja ilman ryppyjä. Takuujuhlat: Punalippuihinsa käärittyjä messumurhiaan
käytetään vielä.

Rohkea Israelin ritarisensuroitu uutislähde eli Kanava 7, Arutz Shevan toimittaja Yosef Berger
tekee virheen; onneksi vatikaanin valaistunut sensuuri rientää hätiin - uutisvuoto oli näkyvissä vain
yli tunnin... www.israelnationalnews.com: alla vappuaamun uutisversiot 1-2-3

1. Main > News > Inside Israel 8:23 AM
Group: May Day a Day of Mourning, Not 'Celebration'. While socialists celebrate May Day in Tel
Aviv, another group will be mourning the tens of millions of victims of socialism. By Yosef Berger
First Publish: 5/1/2014, 8:23 AM May Day march
Although Israel is by all definitions a fully capitalist country these days, there are many on the left
who miss the good old days, when socialism reigned – and many of them will be in Rabin Square
Thursday celebrating May Day, the international workers' rights day that comes out annually on
May 1. Many of the protesters will take the opportunity to demand more rights for workers and
higher wages, and decry the “inhumanity” of capitalism.
But for the third year in a row, another group will be protesting – commemorating the deaths of
millions at the hands of the police and army forces of the Communist countries that created May
Day. Members of the New Liberal Movement in Israel will light 1,000 candles in the Square in
memory of those killed by Communist forces.
Boaz Arad, head of the Movement, said that “we feel the need to remember the victims of the
socialist and Communist regimes in the presence of those who praise the worst murderers in history
in the name of the advancement of workers' rights. Josef Stalin killed between 8 million and 61
million people when he ran the Soviet Union, while Mao Zedong's attempts to modernize China got
between 32 and 40 million people killed. About three million people starved to death in Ukraine,
and the Khmer Rouge in Cambodia killed another 1.4-2.2 million.”
A true holiday for workers, said Arad, would be “making it easier for employers and workers to get
their jobs done without being enslaved to the government. When taxes are abolished and
bureaucracy is ended, we will all be able to enjoy a booming economy and a lowered cost of living
in Israel.” israelnationalnews.com/News/News.aspx/180132#.U2H4DeKBS3g (tämä poistettu



versio löytyi vielä 10:30 hakukoneella)

2. Main > News > Inside Israel News Brief  5/1/2014, Iyar 1, 5774 First Publish: 5/1/2014, 9:30
AM May 1st- Day of Mourning of Communist Casualties
Although some celebrate the 1st of May as a worker’s rights holiday, Tel-Aviv’s Rabin Square will
host a remembrance ceremony in honor of the over100 million victims of the communist rule.
Rabin Square will host the ceremony for the third time. Roughly 100 members of the Liberal
movement will demonstrate in honor of “Remembrance Day for the 100 Million Murdered.” The
demonstrators will wave signs condemning communism and socialism and will light 1000
memorial candles in victims’ honor. (tämä typistetty versio poistettu kokonaan)

3. Main > News > Inside Israel -DELETED- 5/1/2014, 10:20 AM
_______________________________

SUOMENNOS. (suluissa kommentit): Kanava Seiskan Vappu-Uutinen 08:23. Sensuroitu jo
tunnin päästä. Kokonaan poistettu 10:30.

1. Main > News > Inside Israel 8:23 AM Group: May Day a Day of Mourning, Not 'Celebration'
By Yosef Berger First Publish: 5/1/2014, 8:23 AM

Vaikka Israel on kaikkien määritteiden mukaan nykyisin kapitalisteinen maa [khrm.
jesuiittajohtoinen keskusohjattu], on olemassa monia jotka kaipaavat vanhoja hyviä päiviä jolloin
sosialismi hallitsi [Israelissako?] - ja monet heistä ovat Vapunpäivänä Rabin Square torilla Tel
Avivissa juhlimassa kansainvälistä työläisten päivää. Monet protestoijista vaativat enemmän
oikeuksia työläisille ja huutavat kapitalismin epähumaanisuutta [satu jota ei ollutkaan].
Mutta jo kolmena vuonna eräs toinen ryhmä protestoi myös - muistaen miljoonia poliisien ja
armeijan käsiin murhattuja noissa maissa joihin Vapunpäiväjuhla luotiin. 'New Liberal Movement' -
jäsenet sytyttävät samalle torille tuhat kynttilää niiden muistoksi jotka kommunistivoimat
murhasivat.
Liikkeen johtaja Boaz Arad sanoo että "meidän tulee muistaa sekä sosialisti että kommunisti -
hallintojen massamurhaamia uhreja - näiden juhlijoiden silmien edessä jotka ylistävät historian
pahimpia murhamiehiä työläisten oikeuksia ajamisella. Josef Stalin, (katolisperheen poika,
jesuiittakoulun käynyt alias Dhjugasvhili) murhautti 8-61 miljoonaa kansalaistaan (Huom. CCCP
kok. määrä on 3-7 kertainen), kun Mao Tse Tungin saalis oli 32-40 milj murhattua (kok. määrä
lienee 10x). Ukrainassa noin kolme miljoonaa tahallisesti tapettiin nälkään (heh. tässäkin
Holodomor Stalin messumurhassa 3x3 milj), Khmer Rouge in Cambodia murhautti 1.4-2.2 million.
Todellinen työläisen juhla olisikin saada tehdä työt tehtyä helpommin ilman että hallitus orjuuttaa.
Kun verotus poistetaan ja byrokratia lopetetaan, nautimme kaikki kasvavasta taloudesta ja
alhaisemmista elinkustannuksista." (Mistähän hesarista Boazin keksimät luvut ovatkaan peräisin?)

2. Main > News > Inside Israel 09:30 - Paavinpunainen Sensuuri riisui
kapitalismin valhekaapunsa: asiasisältö deletoitu, 'uutisesta' jäljellä vain muutama
kommenttirivi.

3. Main > News > Inside Israel 10:20 (DELETOITU)



Kirjoitettu On - It is Written
"Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan; niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori; ja
kolmas osa merta muuttui vereksi, ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli,
ja kolmas osa laivoista hukkui. " Ilm.8 ... "Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin,
ja ne tulivat vereksi." Ilm.16.

"And the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the
sea: and the third part of the sea became blood; And the third part of the creatures which were in the
sea, and had life, died; and the third part of the ships were destroyed." Rev.8 "And the third angel
poured out his vial upon the rivers and fountains of waters; and they became blood. " Rev.16



2010 (?) Australia?



2007 South America

Johtuu. Ja vaikkei johtuskaan, harhaanjohtajasi kertoisi samat satunsa... Finland, Turku



Kiina 7/2014 China

"Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan: "Vanhurskas olet Sinä, joka Olet ja joka Olit ja joka Tulet
Olemaan, sinä Pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet,

ja verta Sinä Olet antanut heille juoda; sen he ovat ansainneet." Ja minä kuulin
alttarin sanovan: "Totisesti, Herra Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat Ovat
Sinun Tuomiosi."

And I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which Art, and Wast, and Shalt
Be, because Thou hast judged thus. For they have shed the blood of saints and prophets,

and Thou hast given them blood to drink; for they are worthy. And I heard
another out of the altar say, Even so, Lord God Almighty, true and righteous are Thy
Judgments.



Daldykan river, Norilsk 9/2016



"Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee
suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä
näkyjä ja suuria merkkejä. Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja
vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen
minun nimeni tähden. Ja näin te joudutte todistamaan." Luuk.21

"Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: And great
earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great
signs shall there be from heaven. But before all these, they shall lay their hands on you, and
persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings
and rulers for my name's sake. And it shall turn to you for a testimony." Luke 21.

(Kuvassa Cheljabinskin plutonium jalostamon plasmaräjähdys by A.L. ... eräs ilmakehän
ydinsaastumisen lähteistä. Lue lisää Fukushima dokumentista)

See video from Chelyabinsk Plutonium refinery youtube com/watch?v=0WH4k4_80-0



Plutonium - ydinvoimaksi piilotettu - tulee tuhoamaan maapallon elämän totesi jo Einstein 1950
luvulla. Nämä tuhoaseet tarvitsevat uraanikeittimistä jatkuvasti uutta je enemmän plutoniumia. Siksi
'ydinvoimala' on pakko ylläpitää, Talvivaaraa kaivaa ... Lue: Chernobyl Raporttivuoto

Alla eräs Bikini atollilla tehdyistä ilmakehän säteilytyksistä eli nk 'kokeista' 1946



"Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni
mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, Ilm.6
"And I beheld when he had opened the sixth seal, and, lo, there was a great earthquake; and the sun
became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood; Rev.6

Kuunpimennys 4/2014



"Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. Maa hoippuu ja
hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se
kaatuu eikä enää nouse. Sinä päivänä Herra kostaa korkeuden sotajoukolle korkeudessa ja maan
kuninkaille maan päällä." Jes.24.

Lue Euroopan halkaisu järjestelmästä, ESS:
www.slideshare.net/syottovasikka/ydin-voiman-murhaava-totuus

"The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly.
The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the
transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again. And it shall come to
pass in that day, that the LORD shall punish the host of the high ones that are on high, and the kings
of the earth upon the earth." Isa.24.

See: www.slideshare.net/syottovasikka/nuclear-holocaust





Katso myös selvästi näkyvät lentoreitit - miljoona tonnia kerosiinia yläilmakehässä - poltetaan
jokainen tunti, 24/7/365 - taukoamatta. Puhumattakaan Plutonium tehtaiden tuottamasta
massiivisesta säteilytyksestä, ja sen seurauksena pakollinen ionisoituneen ilmakehän 'maadoitus'
boron-myrkkyverkoilla... Chemtrails:

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

Check out the polluting air traffic. Millions tons of kerosine burned without ceasing in the upper
atmosphere, 24/7/365



"Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet
iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden
maan asukkaat kuumuudesta korventuvat [säteily] , ja vähän jää ihmisiä jäljelle. Viini murehtii,
viiniköynnös kuihtuu, kaikki ilomieliset huokaavat." Jes.24

Chemtrail plane on scheduled daily path fightin Nuke plant ionization. This time sm nozzle
problims?

"The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws,
changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Therefore hath the curse devoured the
earth, and they that dwell therein are desolate: therefore the inhabitants of the earth are burned, and
few men left. " Isa.24





Chernobyl Plutonium plant saldo:





CERN 666 European Splintering Source! ... Malmö: shooting myon beams through the
globe.polluting all our water reservoirs... For more, see the links.

6 6 6 'tiedettä': ammutaan maapallon pohjavedet saastuttavia myon -säteitä halki maapallon,
'yhteistyötä' Etelä Amerikkaan, Pyhäjärven kaivoksessa eräs kohde johon ammuttu säde purkautuu
ulos Kuusamossa... Kts slideshare.net/syottovasikka/ydin-voiman-murhaava-totuus



"Ja viides enkeli puhalsi pasunaan; niin minä 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. Ilm.9.

Laki'n purkaus: Miljoonia kuoli jo silloin, 1783 jälkeen, ympäri maapallon Japania myöten,
keuhkojen petettyä yms sairauksiin, nälkään - mitä onkaan tulossa? Ranskalaiset tiedemiehet ottivat
näytteitä ilmapallolla ylhäältä. Tiedemiehet kertovat että musta auringonvalon pimentävä taivas oli
täynnä mikroskooppisia skorpioneja. ... ja kuten ennustettu, tiede on löytänyt kuolemattomuuden.

"And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given
the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the
pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke
of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth: and unto them was given power,
as the scorpions of the earth have power. And it was commanded them that they should not hurt the
grass of the earth, neither any green thing, neither any tree; but only those men which have not the
seal of God in their foreheads. And to them it was given that they should not kill them, but that they
should be tormented five months: and their torment was as the torment of a scorpion, when he
striketh a man. And in those days shall men seek death, and shall not find it; and shall desire to die,
and death shall flee from them." Rev. 9. Seek the Laki, scientists found scorpion 'dust' in the
sky... millions died after 1783 into lung etc diseases, hunger as thw winter was continuous.



Below, Mauna Kea.



"Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. Eikä
Herran vihan hehku asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen
lopulla te tulette sen ymmärtämään."  Jer.30

"Behold, the whirlwind of the LORD goeth forth with fury, a continuing whirlwind: it shall fall
with pain upon the head of the wicked. The fierce anger of the LORD shall not return, until he have
done it, and until he have performed the intents of his heart: in the latter days ye shall consider it."
Jer.30
"Neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed thing like it: but
thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it; for it is a cursed thing". 5Mos7.



Avioero Israelissa: mies ei kestänyt katsella web -ohjelmoitua vaimoa joka kaikessa palvoi
nettijumalaansa 24/7. Tietenkin tuo tyyppinä suomalis-minnacanttilainen itsenäinen nainen myös
toimi avioliiton kapteenina.

Kaksi kapteenia ->haaksirikko. MOT. Nainen halusi tottelemat-tomuutensa 'tueksi' - verkkoon jo
kiedottuna - samanlaisen taikalevyn tyttärelleen. Mies kielsi sen ehdoitta. Vaimo oli opetettu
vähättelemään miestään kaikessa - ja tietenkin tyttö sai ohjelmointikapulansa, nyt kuljeskelee
kaduilla törmäillen milloin mihinkin ... eikä vahingossakaan tule törmäämään yhteenkään Mieheen.
Kuka aivotonta  'web selainta' itselleen taakakseen tarvitsisi ? ...

Tokihan viisaan naisen mielestä mies oli kaikin tavoin tyhmä, negatiivinen hölmö ja haisee:
kyse ei olekaan tästä, vaan kuuliaisuudesta Sanalle. Tutkipa blogisivultasi mitä se kertoo miehen
asemasta avioliitossa. Vertaa sitä sitten aitoon Jumalan Sanaan. Hämmästyt.

Taikapeilien Vangit

"Kuulkaa Herran sana, Jaakobin heimo ja kaikki Israelin heimon sukukunnat. Näin sanoo Herra:
Mitä vääryyttä teidän isänne Minusta löysivät, koska he erkanivat kauas Minusta ja lähtivät
seuraamaan turhia jumalia ja turhanpäiväisiksi tulivat. ... Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas
sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden
pelastuksensa Jumalalta."



Kysymys kuuluukin: voisiko Taivaan Jumalakaan enää toimia ilman kännykkää? Mitä
kaikille phyrgian tuoksuisille 'missioille' tapahtuukaan kännykkäverkon pimentyessä: "Ja
viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat
kielensä rikki tuskissansa ... Ilm.16

Raamatun Evankeliumin salailtu sanoma kulkee 'joka aukeaman' halki.
Raamattu lupaa että väärät opettajat ja phyrgian yms valheveljet pitävät Totuuden Sanoman piilossa
- koska se ei ole kuulijoiden korvia hyväilevää. Kuulijakunta pienenee mitä enemmän puhdasta
Totuutta saarnataan, saarnamiehelle vähemmän valtaa, vähemmän kultaa...

Aivan erityisesti suomilaisten harhaopeissa jaetaan aina Sana kahtia: "Uusi testamentti, se on
sitä 'Me' luemme, Vanha on vanhaa eikä sitä 'enää tarvita'..." Poikkeuksena ehken joku Psalmi,
sanotaanpa vaikka Ps.23: kas siinäpä kännykkäkorville hyväilyä! "Sinä valmistat minulle pöydän ...
voitelet pääni öljyllä ... maljani on ylitsevuotavainen." jne. Näin synnytetään korvasyyhelmiin
valhemenestys: kaiken tuon toki Jumala tekee - jos. Jos olet kuuliainen Sanalleen. Jos tottelet mitä
AIDOT käskyt kehoittavat.

Miksi sitten Sanassa on Herrani Jeesuksen lupaus ahdistuksesta, vainosta? Kas siinäpä se:
ahdistus on seuraus siitä että tottelet ja ole kuuliainen. Korvasyyhy-lähimmäiset tulevat päällesi
kuin herhiläislauma - jos kerrot että tiensä vie helvettiin - elleivät tee parannusta. Heistä tuleekin
vihollisiasi vaikka et sitä toivoisi. Näille lähimmäisille Jeesus käskeekin kääntämään toisenkin
posken - eikä suinkaan filistealais murhaajille.

Psalmi 23 lupaa Jeesuksen Herranaan pitävälle katetun pöydän - vihollisten ympäröimänä! Se
siis kertoo tuon Joulun evankeliumin toisen puolen: jos tottelet, viholliset ympäröivät sinua
satavarmasti. Ketä viholliset eivät ympäröi, ne kuuluvat Laodekian seurakuntaan... Tehkää siis
parannus - siinä oikean evankeliumin perussanoma.

"Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun
pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen." Ps.23

Aivan samoin kuin loppuunkulutettu valherakkauden loru, yksi jae, Joh.3:16 on silkkaa
asiayhteydestä irroitettua valhetta - jolla kansa saadaan vaeltamaan helvettiin. Luepa kenelle se
jae/lupaus kuuluu, se kerrotaan luvun lopussa. Kuka saarnaakaan sitä Totuutta? Ei kukaan...

Yksinkertainen Evankeliumin Sana: Tee parannus!

Ja käskyä tottelevalle Lupaus: Usko Herraan Jeesukseen niin
Pelastut tulevasta Tuomiosta.

Pelastus - siinäpä ilosanoma. Olen pelastunut! Ja niin sinäkin, jos otat
Hänet nyt ja siinä vastaan Herranasi.



"Heidän jumaliensa kuvat polttakaa tulessa. Älä himoitse hopeata ja kultaa, joka niissä on, äläkä
ota siitä itsellesi mitään, ettet joutuisi sen paulaan, sillä se on Herralle, sinun Jumalallesi,
kauhistus.
Äläkä vie sitä kauhistusta taloosi, ettet sinäkin samoin kuin se joutuisi vihittäväksi tuhon omaksi.
Katso se inhottavaksi ja kauhistavaksi, sillä se on vihitty tuhon omaksi."
Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra On Yksi. ... Herra on Jumala ylhäällä taivaassa ja
alhaalla maan päällä, eikä muuta jumalaa ole". 5Moos.

Ilmestyskirja 10:10 Ennustuksen edellytykset ovat täyttyneet:

... "Ja Minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen
kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan." Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi
lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli
heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa; ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava
surmansa sillä tavalla. Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa
päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla, niin
usein kuin tahtovat.

Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä
vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin
kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa
ristiinnaulittiin. Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät
heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ja
ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja
toisilleen; sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. Ja niiden
kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja
suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. ..."



Tämän ennustuksen toteuma vaatii nykyteknologian kehityksen, internetin, videostreaming
palvelut kaikille ja halvalla:

- "Ja ihmiset eri kansoista ... näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää
Maailmanhallitus, internet demokratia on ottanut vallan populaari-asioista. Tästä asiasta sallitaan
click click äänestys: paina haudataan -nappia tai -ei haudata -nappia.

- "eivätkä salli
Vaatii ohjelmistot, kaupankäynnin laiskoille turhimuksille - internjetin avulla, 'klikkaa ja osta'.
Edellytyksenä myös Globaali massiivinen kauppa-automaatio, nopea kuljetus maantieverkostoja,
lentoreittejä myöden.

- "lähettävät lahjoja toisilleen

Tänään käytössä kauppa-automaation kahdeksas Sukupolvi:
Tänään 2014 on menossa 'kahdeksannen sukupolven' robotiikka varastot - Amazon.com palveluilla
nyt 3000 kivaa robottia täyttämässä netti-iloisten asiakkaiden klikkailu-elämyksiä... Ensimmäinen
turha "en voi elää ellen saa click-shoppailla" -sukupolvi täyttää turhanpäiväisyyden ennustukset
piripintaan. Yksistään kauppaketju Amazonin robottien kokonaismäärä on 15.000kpl v.2014.

Ensimmäinen Sukupolvi:
Ensimmäisen sukupolven varasto-automaatio lienee tullut laajaan käyttöön isoissa kauppaketjujen
varastoissa jo 1970 luvulla. Senaikaiset sovellukset ontuivat vielä pahasti: tietokoneet olivat ilman
varavirtalähteitä, sähkökatkos kadotti muistin ja pahimmillaan robotit latasivat rekka-autoihin mitä
tahansa sattuman tavaraa - aiheuttaen kaaoksen kaikkialla jakeluketjussa: maitokauppa sai
rekkalastillisen muttereita jne. ... Ennen tätä sarjatuotantorobotit olivat aloittaneet
massavalmistuksen, pudottaen työn hinnan alas: SKF rakennutti jo 1950 luvun Göteborgissa
laakeritehtailleen syöttö/kuljetinautomaation - siellä näes silloin pelättiin kommunistien (lue:
vatikaanin ordo ab chao) vallankumousta eikä bättre folkia voinut pakottaa enää sorvin ääreen
viikonloppuisin: automaatit ladattiin lauantaina (silloin vielä 6pv työviikko) ja ne tuottivat
laakerinosia kaksi vuorokautta putkeen, ilman työmiehiä. Nythän onkin kaikki paremmin; mamut
rakentavat halvalla kaiken lattialla kyykkien - ruåzalaista laatua...



Kiva systems robotti 1374 -robotti valmiina täyttämään kirjoitukset. Käy sinäkin sisään
ennustuksiin ja klikkaa turhuuksia - ennustusten mukaan. Tutustu turhuuksien turhuuksiin ristirtari-
sivullansa, sieltä löydät myös tämän wanhan tutun vatikaani✜pedon merkin...



Amazon.com'illa onkin jo 15.000 robottia varastonhoitajina:

Revelation 10:10 fulfilled: Army of Amazon robots ready to help fulfill orders on Cyber
Monday. Amazon's orange Kiva robots lift stacks of merchandise and move them to employee
stations, eliminating the need for workers to walk around the warehouse searching for items.
E-Commerce IndustryAmazon.com Inc.Consumer Goods IndustriesCyber Monday . TRACY,
Calif. -- This holiday season, Amazon's little helper is an orange, 320-pound robot called
Kiva.(Andrea Chang / Los Angeles Times)
latimes.com/business/technology/la-fi-tn-amazon-warehouse-cyber-monday-20141130-story.html

"Katso, kaikki he ovat pelkkää petosta, turhat ovat heidän työnsä; tuulta ja tyhjää ovat heidän
valetut kuvansa. ... Näin sanoo Herra: Mitä vääryyttä teidän isänne minusta löysivät, koska he
erkanivat kauas minusta ja lähtivät seuraamaan turhia jumalia ja turhanpäiväisiksi tulivat.

"... he harjoittavat petosta, varas tunkeutuu sisään, ja rosvojoukko ryöstää ulkona. Eivät he
ajattele sydämessään, että Minä muistan kaiken heidän pahuutensa. Nyt heidän tekonsa piirittävät
heidät, ne ovat tulleet Minun kasvojeni eteen. He ilahuttavat pahuudellansa kuningasta ja
valheillansa ruhtinaita. Kaikki he ovat avionrikkojia; he ovat kuin leipojan sytyttämä uuni: hän
jättää tulen kohentamatta taikinan sotkemisesta sen happanemiseen asti.

---> saatanan synagooga, ennustusten kohde, vatikaani ilahtuu petoksista, valheista

"Kauheita ja pöyristyttäviä tapahtuu maassa: profeetat ennustavat valhetta, ja papit hallitsevat
yksissä neuvoin heidän kanssaan, ja sitä minun kansani rakastaa. Mutta mitä te teette, kun tästä
tulee loppu?

VOI NIITÄ!

"Voi niitä, jotka vetävät perässänsä rangaistusta turhuuden köysillä, synnin palkkaa
kuin vaunujen valjailla; niitä, jotka sanovat: "Joutukoon pian Hänen tekonsa, että me
sen näemme; täyttyköön ja tapahtukoon Israelin Pyhän aivoitus, että me sen
tiedämme"!
"Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden
valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean
karvaaksi!
"Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä!
"Voi niitä, jotka ovat urhoja viinin juonnissa ja aimomiehiä väkijuoman
sekoittamisessa, jotka lahjuksesta julistavat syyllisen syyttömäksi ja ottavat oikeuden
siltä, joka oikeassa on!

Mutta sinulle joka etsit Messiasta, pelastajaasi, rangaistuksista jotka tulossa ovat, Sinulle kuuluu
tämä psalminkirjoittajan ohje:

"Käännä silmäni pois turhuutta katselemasta, anna minun saada virvoitus Sinun Teilläsi". ...
Jeesus, Jeshua Maschia, Sinä Olet Tie, Totuus ja Elämä!



Täti tantrumi. & Setä seniili (kuurosokea),

Petos. Se ... Jatkuu ... uuden jumalan uusilla voimilla. Kunnes Vanhaikäinen istuutuu, kirjat avataan
ja jokainen teko ja ajatus saa palkkansa. Sana kertoo sitä ennen edessämme olevasta 666-vaivan
ajan jaksosta, sen päättymisestä tämän petovaltakunnan tuhoon, tuhannen vuoden jaksosta joka
päättyy näin:

"Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, ja
hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia,
kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli
maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli
lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja
tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät,
aina ja iankaikkisesti."



Ilmestyskirja 17:

Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen:
"Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen,
jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan
asukkaat ovat juopuneet." [vrt. porton maltaritari yms merkit jokaisen maan kuninkaan, piispain
rinnassa]

Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon
selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.
[kts Vatican, 'Pietarin Basilican' -oksettavat riettaudet:

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

Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja
piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.
[nainen=äitikirkko, Marianpalvojapapit punaisissa hameissa]

Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien
äiti." Ja minä näin sen naisen [inkvisitio ym] olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen
todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin.

Kaikki ihmettelevät tämän pedon valeasuja, kaikki niin ihanan sydämellisiä...

Taivaan kuningatar ja jesuiittajeesus - eikä suinkaan Poika, ainoa pelastus, Jeshua Maschia.

Poika itse todisti näin: "Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman
alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha
pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso,
täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja
nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut."



Andrew Pendegraftin ritarillinen syd♥mmi♥ särkevä rooman valeasu: äänestä teatterin
puoluetta tai olet viharikollinen. Teatterin kaikki puolueet ovat sydämellisiä, ei ole väliä minkä
niistä valitset.



"Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas
pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa

valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet
tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet,
jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin,

kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen
kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen."

Ilm.20 Revelation.20.

LOPPU
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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!

www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
 Army Photos.

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

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

Evakkotie

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

SA-kuvadokumentti suomen sorretuista joiden
kotikontuja CCCP yhäti miehittää.

www.slideshare.net/syottovasikka/evakkotie



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

www.slideshare.net/syottovasikka/pyramid-pla

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

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

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

www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-
fibromyalgia



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

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

Surmattuna Summa Mutikassa

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

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

Joulun Evankeliumi:
- pahan sanoma

- Pelastuksen viesti

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

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

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



Berijan Tarhat

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

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

www.slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat

Haagin Kenguruoikeus - Milosevic

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

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

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



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"

(Suomiversio: kts Pahan Pietarin Basilli)

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

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

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

(Suomiversio: kts Epsanjan sarjakuvasankari, Alberto Rivera)

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

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

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

www.slideshare.net/syottovasikka/nuclear-holocaust



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

Commission http://www.nrc.gov/

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

NRC Kokouspöytäkirja  512
–  Plutoniumtehtaiden viritellyt reaktorit

Suomeksi: www.slideshare.net/syottovasikka/nrc-512-kokouspytkirja-02

Uutisia terror -ismin peilisaleista 9/11

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

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



Ydinvoima - säteilyttäjäsi

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

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

Suomi -
              Orwellin

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

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

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

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

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

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



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

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

www.slideshare.net/syottovasikka/rakettisateiden-maat

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

www.slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289

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

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



Ne Tulivat Yöllä
...kuin pimeyden ruhtinaat.

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

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

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

www.slideshare.net/syottovasikka/kempilainen-10

Tämäkö Oli Elämäsi

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

Sateenkaarihuijarit paljastuvat!

Chick.com sarjakuvasuomennos.

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



PAHAN PIETARIN BASILLI
Vatikaanin salat julki: Pietarin 'kirkko'

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

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

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

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

.

Paavin Salaseurat, Ritarit ja
Vapaamuurarit

GADinpalvojain G-kirous:

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

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

ylhäisemmät heitä molempia."

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

Gadille pöydän..." Jes.65

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



Vapaamuurari, Ei-toivottu Vieras

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

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

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

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

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

Jenin Jenin: Globaali aivopesukone
hävisi mediasodan

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

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



Lue kaikki Israel
Uutisdokumentit

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

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

Israel uutiset:

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

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

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

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

Israelin Arkeologia
Katsaus Paavin huijaushuvipuistoista todellisiin
Arkeologian helmiin.

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

www.slideshare.net/syottovasikka/israel-arkeologia



Öljy, Luonnontuote

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

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

Chernobyl Raporttivuoto

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

www.slideshare.net/syottovasikka/chernobyl-
raporttivuoto

Fukushiman Taustat.

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

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

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