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NE   TULIVAT   YÖLLÄ 
 
kuin pimeyden ruhtinaat. 
 

 
 

Sulkivat risteykset ... et päässyt kotiin, et pakoon. 
 
 
 
 
 
 



Tämäkin sivusto on tehty kopioitavaksi. Talleta. Lähetä eteenpäin... 
 

Tiedoksi scribd.com -Lukijalle: 
 
Scribd.com muutti kaikkien ilmaiset kirjoitukset ilmoittamatta ja SALAA maksullisiksi. Siksi 
aion kertoa kuinka voit lukea niitä - ilmaiseksi, jäsenenä. Näin voit menetellä esim. silloin jos 
www.slideshare.net/syottovasikka sivusto ei ole käytettävissä ja wordpress.com/erilainen -sivusto 
ei toimi. 
 
Toinen häiritsevä scribd.com -seikka on 'tyhjät sivut' sensuuri -ilmiö. Joka sivullani on tekstiä 
ja/tai kuvia - mikäli ei näy, lataa uudestaan. Jossei sittenkään näy, käy slideshare.net/syottovasikka 
sivustolla... 
 
Ellet ole jäsen ja sisäänkirjautuneena, scribd.com näyttää dokumenteista vain neljä sivua... 
 
Jäsenelle kaikki Scribd.com sivuston ilmaiset dokumentit ovatvapaasti luettavissa ainakin tällä 
hetkellä... 
 
Ensimmäiseksi luo itsellesi ilmainen tili. Älä anna mitään henk koht tietoja: silloin tietojasi ei 
ainakaan voida varastaa ja sinulle tehdä vahinkoa... Seuraavaksi lataa (upload) dokumentti,  jotain 
tekstiä jostain, näin sinusta tulee täysivaltainen jäsen. Voit ottaa kopioida vaikka tekstiä 
iltasastusanomista, tekstillä ei ole väliä. 'Dokumenttisi' voit jättää yksityiseksi jolloin kukaan muu 
käyttäjä ei sitä näe: pää-asia onkin luoda  toimiva täysvaltainen scribd.com -tili. Homma kannattaa 
sillä scribd.com -dokumentteja on satoja tuhansia... 
 



 
 
 

Viimeisin päivitetty versio: Lue Sisällysluettelo. 
 
 
 
 

Sotilasvarmistus. Saattoihan käydä näet niin että viharikolliset alkaisivat kapinoimaan yöllistä 
yllätystä, YK:n vaatiman keskiyön 'rauhan' edistämistä. 

 
 
 



Dark Nights of Malta - Terrori - Lain Yläpuolella. 
 

 
 
 
 
 

SMOM ? --> lue lisää suomi-orwellin-valtakunta 
 
 
 
 

 
 
 
 
"Isä oli saanut valtion tontille valtion lainan, lainarahalla rakentanut meille tähän kodin. Ne - 
piirittivät ensin talomme... nukuimme kaikki. Pimeys hallitsi, emme olisi edes nähneet heitä... 
 
"Joku oli jyskyttänyt ikkunaan. Veljeni kurkisti siitä - hänet revittiin heti sitäkautta väkivalloin 
pihallemme, kuului nujakointia - siihen meteliin minäkin heräsin... 
 

Naapurikylässä olivat arabit vähän aiemmin näin keskiyöllä murtautuneet sisään, 
teurastaneet naiset, pikkulapset, vauvan.  

Shkupollin tavoin Silmät päästä kaivaen, Kurkut viilletty auki, veret 

laskettu pitkin lattioita. 
 
 
 

OLIKO  NYT  MEIDÄN     VUOROMME !? 



 
 
Olimme käyneet lohduttamassa ystäväperheemme sukulaisia naapurikylässä... Heitä ei enää ole: 
 
 

 
 
“Ulkoministeri Avigdor Lieberman tuomitsee Fogelin lapsiperheen Satanistisen joukkoMurhan”  



Asiaan tietenkin kuuluu läheisestä arabikylästä yöllä asuntoon ängenneen nuoren allahin 
uhripapin pidätys, siitä seuraava arabi-kyläläisten mellakointi: Poika on laskettava vapaaksi, hän on 
kansallis sankarimme! Toki toki: Hän teki vain sen mitä hänelle EU-avusteinen koulu oli opettanut 
- eli rohveetta käskenyt, joten tappoi juutalaissiat. Eikä juonesta puutu sekään että jokin aika sitten  
IDF lopetti monien juutalaiskylien turva aitojen ylläpidon... Ympärillä EU rahoin kiihotetut, 
julkisesti juutalaisten verta ja Israelin tuhoa uhoavat muslimit. 
 
Yöllä 'sankarin' palatessa kotiin kertomaan veriuhrityöstään, Awartan kylässä juhlittiin ja 
jaettiin naapureille suklaata. He olivat päättäneet tehdä jotain mistä kerskata lapsillensa. Murhat 
tehneelle arabille teurastusuhri olikin 'seikkailu' - hän kertoi kiinni jäätyään. Awartan - lähikylän 
asukkaat tulivat seuraavana päivänä kivittämään Itamariin ja lupasivat tehdä kyläläisille 'Fogelit'.  
 
Viikkoa myöhemmin paikalli$hallinto päästi Awartan arabikyläläiset - mukana myös Hakim 
Awad ym. murhaajat, (jotka pidätettiiin myöhemmin) poimimaan Itamarin viikunoita. He poimivat 
Itamarin turvavyöhykkeeltä viikunoita eli käytännössä varastivat eli toiminnassa Piece Now -
solutus hallintoon ja paawin sosiaalinen oikeus: poimiessaan huutaen lupasivat tehdä näille 
'Fogelit'. IDF vahti toimitusta... Pidätyksen jälkeen kyläläiset mellakoivat ja vaativat sankariaan 
vapaaksi, allahin uhrisankarihan oli tehnyt urotyön. Myöhemmin paikalle lähetetyt tarkkailijat jäivät 
kiikariensa kera kiinni - tiete$ki vapautettiin. (asiatieto poimittu Israelnationalnews.com uutisista 
2011). 
 
Kts tilanteesta youtube video: Outrage after Arabs Allowed Into the Bleeding Community of 
Itamar youtubecom/watch?&v=y_zVGl9DRaI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulkoa kuului huutoa. "Avatkaa OVI!" 
 
Äitini huusi hädissään ketä olette? 
 

Kuin vastauksena, uusi huuto:  
"Avatkaa OVI!" 



Sitten ovi potkaistiin sisään. Pieni kotimme oli yhtäkkiä täynnä kiroilevia mustapukuisia miehiä. 
Minutkin raahattiin ulos - yöpukusillani. Näin kuinka äitiäni revittiin. Mutta missä  isäni oli? 

 
Äiti revittiin ensin ulos. Sitten minä leijuin pihalle, jalkani eivät maata koskettaneet... 
 
Kuvassa eloonjäänyt Tamar Fogel, perheen 12v. vanhin tytär. Hän löysi allahille uhratun 
silvotun perheensä tultuaan yöllä yksin veriseen kotiin: 

 
 



 
 
Astridin 'kiikarikauppiaat' saavat jostain rahoituksen kiertää Peräpohjolaa myöten - ritarien 
keskittyessä veronmaksajien sakotukseen. Tämä ystävällinen muslimipappi (eikös ole röyhkeää!) 
pidätettiin  Itamarin turvavyöhykkeeltä. Nyt tietenkin vapaana uutta uhritoimitusta pohtimassa. 

 

 
 



 
 
Onneksi nämä eivät olleet arabeja! Mutta keitä nämä naamiomiehet olivat? Isä oli aina sanonut 
että poliiseilla on nimilaput, jokaisella rinnassa. Ei näillä ollut. 
 

 
 
Rohkea juutalaiskarhu -ryhmä: rohkeita vain - teurastaakseen aseettomia juutalaisia. 



 
 
 
 
 
 



Tällä kertaa meitä ei ammuttu: viereisessä kibbutsissa ystävälliset yön ritarit olivat ampuneet 
nukkuvia juutalaisnaisia ja lapsia tyrmäyskranaateilla suoraan oven läpi ... taserilla ja kaikin 
Josephuksen kidutuskonein. Pelkäsivätkö sitä (?) tehdä taas, tapansa mukaan. Olihan asiasta 
nostettu 'oikeusjuttu' ... jossa tietenkin poliisit havaittiin ritarituomarien taholta syyttömiksi: 
 

 
 
Joku poimi ritarien unohtamia ammusjätteitä oikeussalin pöydällekin. Nämä eivät kuulema todista 
mitään... 
 
 

 
 
Lapsille reipas jutskupoliisin herätys: taserin (?) vaiko tyrmäyskranaatin jälki... 



 
 
 
 
 
 
Ne kokosivat meidät pihalle ryhmään. Isoveljeni oli verissäpäin, naama kurassa. Näin hänen 
kasvoistaan että hän oli jo päättänyt kostaa. Milloin? Olivat hakanneet häntä maassa ensin 
vedettyään pihalle.  
 
Alkoi sataa. Oli Kylmä. Palelin. 
 
Jostain kuului kaivinkoneen jyrinä. 
 

 
 
Ne ajoivat kyläämme - lukitun turvapuomin ylitse. Kuvassa naapurin Ville ja Kake. 
 
 
 
 
 
 
 
Yksi kone tuli kotimme pihalle. Sen koneen meteli pelotti meitä pimeässä. Mitä se tekisi? Miehet 
eivät antaneet meidän liikkuakaan. Itkin äitiä vasten... 
 



 
 
 
Ei. Eivät nämä luimistelevat pahat nimettömät mustapuvut voineet olla Poliiseja. Poliisithan 
ovat ystävällisiä ja suojelevat lapsia! Nehän ovat Lain alla ... vai ovatko, isä? Isä, ISÄ, vastaa nyt!" 
 

 
"Olen kuullut että myös hyvin kaukana  pohjolassa, karhukoplaritarit häärivät nimettöminä 
yössä..."



Ne vahtivat - emme pääse isäni rakentamaan kotiini! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Yhdellä naamiomiehelle oli kilvessään risti. Äitini oli kertonut kuinka kansani oli saanut sen alla 
kärsiä kansanmurhista, vuosisadasta toiseen. Puistatti. Miksi ne taas saivat terrorisoida meitä! Kuka 
ne oli laskenut maahamme? Miten osa niistä puhui jopa hebreaa? 



Jostain tuli Bussi - Kaupungin bussi *1 - täynnä arabeja! Ne (mustanaamiot) vetivät meidät 
kauemmas. Arabit syöksyivät kotiimme ja alkoivat kantaa tavaroita ulos. Ne sulloivat tavaroitamme 
reppuihinsa! Ei saa, huusin! silloin vartijani löi minua kasvoihin jolloin äiti tuli väliin. Se löi 
äitiäni... äidiltä valuu nyt verta huulesta... 
 
Sitten arabit lähtivät, osa tavaroitamme oli nyt sateessa läjässä pihamaalla. Kaivinkone tuli. EI! 
Se murskasi kotini kauhealla paukkeella. Seinät kirskuivat, ikkunat helisivät. Hirveä meteli - pöly 
levisi suuhun.  
 
 
 
 
 
 
Kotini maistuu suussa pahalta... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kauempaa katselimme mitä nuo pahuuden mustat ritarit tekivät talollemme. Tavaroilleni. 
Nukelleni!  
 
Muistan että kotimme murskaimessa luki Volvo. Nimen näkeminen tekee pahaa.  
 
Olin kuullut että ruotsalainen Hiab ajoneuvonosturi oli Iranissa pika 'katuoikeus' tuomioistuinten 
käytössä - hirttopuuna. Joku kutsui sitä sharian toimeenpanovälinettä allahin käsivarreksi. Tuo 
vaihe tullee varmaan myöhemmin.... 
 



 
 
 
 
 

KRISTALLNACHT   YÖPAKOLAISET 
 

'YK-rauha' 2012 
 

 
 
Äiti ja Minä. Naapurin Rebekka ja... 
 
 
 
 
 
 
 
Sitten. "Lähtekää!" Kuului huuto. Isä tönäistiin kivikkoon... "Lähtekää ja sassiin" kuului toinen 
käsky! Minne menisimme? Niin alkoi öinen taival kylmässä vesisateessa. Äiti kantoi vauvaa ja 
yritti suojella sitä. Kävelimme koko yön, minulla ei ollut kenkiä.  Kai ne olivat nyt jollain 
arabikyläpäällikön pikkutytöllä? Jalkani ovat yhä kipeät, monta kuukautta myöhemmin. 
 
Aamun valjetessa isä sai soitettua tielle näkyneestä maatalosta apua. Kännykäthän meiltä olikin 
takavarikoitu heti. Setäni haki meidät. Nyt koko 8h perheeni ja minä asumme setäni isossa 
pesuhuoneessa... 



 
 
Jotka eivät suostuneet, ne raahattiin sateiselle pimeille arabiväijytysten teille - hiuksista 
 

 
 

Yllättävää eikö totta: ryöstötuhotun kotinsa jättäminen, aseettomana pimeään arabian yöhön lähtö 
ei aina ole vapaaehtoista... 



 
 
Eräskin kavereitaan kännykällä öisestä yllätyspidätysaallosta varoittanut mies on istunut vankilassa 
kuukausia - syytettynä valtionvastaisesta vehkeilystä ja kuolemanrangaistuksen alaisesta 'vakoilusta'. 
 

 
 
Osa porukasta vietiin jälkikäsittelyyn - vuosiksi - omistajarikollisina: näet Papal Compedium 
julkilausuman mukaan 'kaikki' kuuluu paaville, luulisi rahvaan ymmärtävn sen vähemmälläkin. 
Tämänhän totesi jo Karl Marx, paavillisen illuminatilooshin perustajajäsen... 



Aamu valkeni.  
 

 
 

KOTINI! 
 
 
Emme tätä nähneet itse, sillä alue on nyt julistettu sotilasalueeksi. Sinne ei juutalaisella ole asiaa. 
Ilmeisesti arabit ovat sotilasasiamiehiä - kun saivat sieltä kenekään estämättä anastaa loput 
arvoesineemme... Mihinkä ne olisivat meidän 'kotivessassa' mahtuneetkaan? Kysyin sitä isältä 
puhelimessa mutta hän ei tiennyt. 
 
Kutsumme tätä nyt YKrauhan-reservaatiksi. 
 
Onneksi naapurit kävivät siellä salaa aamulla ja toivat meille sieltä edes kuvia. Kaipaan 
nukkeani... Me emme saa mennä sinne. Isäni sai myös karkotuksen pohjoiseen eikä saa edes tulla 
'uuteen kotiin' setäni pesuhuoneeseen... Äiti kävi katsomassa häntä marraskuussa. Poliisipäällikkö 
antoi sellaisen määräyksen. (Sen lain Britti-mandaatti saneli jo kauan ennen Israelin itsenäistymistä, 
vuonna 1929, eikä kuulu Israelin lakeihin vaan orjien simputtamiseen kehiteltyihin SM0M -
direktiiveihin).  
 
Ehkä näen isän ensi vuonna? 
 
Veljeni, hän - hän ... nyt itkettää. Kerron sen myöhemmin.



Kiitos naapureille jotka uskalsivat tuoda nämä kuvat meille. Tänne kaipaan. Omaan kotiini! 
 

 
 

Tekisi mieli ajaa taas fillarillani. (Näillä ajavat nyt Awartan arabit.) Äiti sanoi ettei meillä ole nyt 
varaa... 



 
 
Naapurikyläläiset olivat heti aamulla vaatimassa uskonnollisia muhamedin lupaamia 
'oikeuksiaan' eli kuolema dhimmeille, sioille elikkäs juutalaisille. 
 
Osa astridin enkeleistä tuli myös uhraamaan pyhiä kiviä... parempi sekin kuin mullahin tyh-
jentämät polttopullot. Leipä tulee keräämällä pisteitä. Osuma= Piste. Taustalla tietenkin lymyilevät  
aina teatterinjohdon määräämät ritarilliset  pisteidenlaskijat. Kirjanpito on tarkkaa: paavi onkin 
kitsas kitupiikki ... 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



Viikolla Kävimme äidin kanssa juhlilla. Ilman nukkea. Jalkaisin, eihän meillä enää ole autoa...  
 

 
 
Juhlissa kysyin tuolta hymyilevätä sedältä :  

"setä, onko sinulla koti?" 
 
"Tottahan toki minulla koti on, hieno onkin!", vastasi mies iloisesti. 
 
Äitini nykäisi minut takaisin ja kuiskasi: "shhh! ole jo hiljaa, setä on on... *1 " 
 

 
 
 
Shh... Kaupungin ... *1 Linja-auto varikon Johtaja. (Ritari. Siinä aina ystävä. Ainakin parhaiten maksavalle 
arabille) 



 

Jotenkin Linja-Autovarikon johtajasta tulee mieleen tämän Puolan Lodzin gheton harmaapäinen, 
keltaisella tähdellä meikattu päähenkilö, lieneekö sukua? Kutsukaamme miestä nimellä 'Benjamin'... 
SS-1 Bemarin maksajan paikalla istuu Ilaskivi-Niinistömme innoittaja, herrn Himmler. 
 

Ritarikööri Kaltte Kameraden Laulaa: "Oi niitä aikoja, kyllä meillä etupihan 
ritariveljeksillä olikin hauskaa." (taustalla kultahampaiden sulatusuunit kuumina) 



Seuraavan (yllä) meille SS-tk miesten ottama ja historiikeissa näytetty kuva onkin otettu 
Takapihalta: 'Josef Israel' haluttiin ikuistaa juuri ennen uunitusta, ritarimme ilkkuvat taustalla. 
Josef pääsikin jo heti tämän kuvanoton jälkeen uuniin, sillä hän oli juuri aamulla kertonut koko 
satatuhatpäisen laumansa luottomiehelle, Benjaminille, kaiken 'mikä mieltä painoi' - siltä varalta 
että jos jotain sattuisi. Kaiken raha-asioista, vanhoista kirjakäärökätköistä jne...  
 
Salaisuudet saatuaan Benjamin hälytti vartijat: saalis olisi ennenäkemätön! Hälytys meni 
Himmlerille joka sattui olemaan lennolla Berliiniin. Heinrichin kone kääntyi Lodziin jossa 
Benjamin jakoi hänelle kaiken... Benjamin saikin erityisen hyvät sapuska annokset - ennen kuin 
hänetkin laitettiin lopuksi muiden mukana samaan savustamoon missä Josef ja muut sortuivat. 
Kaikki veljekset olivat onnellisia: Puhelin soi Roomassakin. Messumurhaaja isä insesti Paavi Pius 
XII innostui kirjakäärökätkölöydöstä! Himmler saisi tästä urotyöstään Vatikaanin erikoissiunaukset.  
 
Tämähän oli pelkkä satukertomus - joka toistuu jatkuvasti. Tänään Rooman omapoika Benjamin 
Netanyahu, ritari, Israelin johdossa... Tai Konstantinus ritarikuningas Sauli - pohjan perillä... tai 
obamaumau, Kenialainen muslimineekeri, ex. narkkari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oho, putosin historiaan ilman Nihil Obstat -leimaa.  
 
Palataanpa aiheaseen...



Ai, niin, veljeni. ... 
 
Kotia ei ollut, eikä luoksemme Enon luo saanut tulla ... poliisipäällikkö asetti hänetkin 
oleskelukieltoon. Hän yritti kerran luoksemme ja jäi kiinni. Siitä tuli tietenkin suuret sakot kuin 
Jospehukselta ikään. Milläpäs maksaisi, kouluun ei oteta eikä työtä anneta - poliisipäällikkö 
kuulema lupasi niin. 
 
Hän kierteli asunnottomana Jerusalemia. Nykyään siellä on paljon näitä Judeasta ja Samariasta 
karkoitettuja juutalais teinipoikia jotka eivät saa mennä koteihinsa... Poliisit ovat jatkuvasti perässä, 
pidättämässä aina uusin verukkein ja direktiivein perusteella. Erityisesti heitä ärsyttää tuo kipa... 
Erään kerran he sadeyönä yöpyivät tyhjässä rakennuksessa. No joku ystävällinen kukkahattutäti 
ilmoitti siitä - nyt sen jupakan päälle sakot taas kasvoivat, vankilakin odottaa. 
 
No öisin pojat protestoivat kylttejään kantamalla. Ei, eivät ne polttele autoja ja autonrenkaita, 
kivittele tai murhaile allahin nimessä ketään, siitähän ei rangaista kun se 'kuuluu YK 
yleiskokouksen hyväksymään kulttuuriin'. Mutta kyltin kantaminen kipa päässä, se johtaa heti 
pidätykseen, viikkojen kuulusteluihin ja tietenkin - lisäsakkoihin. 
 
Veljeni paras ystävä lähdössä valtion kyydillä  uudelleenkoulutusleirille. Kukkahattulepakot 
tarvitsevat näitä: riittävä potilasmäärä pitää hoitokodin 'pyörimässä', EUavustuksetkin 
rullaamassa. Yhteistyö ritarikerhojen kanssa onkin saumatointa. Tällä kertaa rikoksensa  lienee 
kipa? 



Veljeni liittyi vielä nyt ennen vankilaan vientiä K-9 ryhmään. 
 
Ryhmä on ottanut nimensä englanninkielen koira-sanasta 'canine'. K - nine eli K-9. 
Koirankasvattajat. Näet koirakin saa purra ja puolustaa itseään, mutta juutalainen ei. Tämän takia 
arabeilla onkin erityin ohjelma kaikkien koirien myrkyttämiseksi - ympäri maailman. Pohjan 
perukoita myöten ... eikähän se tietenkään ilman rooman ohjausta toimisikaan. Jo uskontosakin 
määrää vihaamaan koiria, samoin kuin puitakin. Muhametin määräämä puuviha johtaa 
puidenkaatamiseen, eli siksi arabia onkin erämaa... Koirat eivät myöskään pidä talon ympärillä 
pyörivistä polttopullon heittelijöistä ja ovat näille aina uhka. 
 
Kuvassa (tyhjennettävän) Samarian K-9 kouluttamassa alan osaajia - näitä karvaisia 
viharikollisia ei laiteta putkaan. ööö Niillähän ei olekaan kipa päässä. 
 
 



 

Huomioita: 
 
 
Tämä tarina on fiktiokooste vuoden 2012 uutisten tositapahtumista - joka toistuu Israelissa 
'viikottain'. Tarinan juoni on nk. tositapahtumiin nojaava tosikertomus jolle paikanmäärityksenä 
toimii Juudan Kansalle Luvattu Maa: Judea ja Samaria. Alue jolle rooma on kehitellyt 
aivopesukoneidensa käyttämäksi nimeksi "siirtokunnat", Länsi-Ranta, West-Bank jne. Erityisen 
rakas paavin termi on 'laittomat' siirtokunnat. Näiden asukkaat ovatkin hesarien 'verenhimoisia 
juutalaisia' - joista juuri 'tyttösemme päiväkirja' kertoi. 
 
Pääosissakin tarinassamme esiintyvät juutalaiset, rooman puolelle siirtyneet Josephuksen sankarit, 
poisheitettäväin osissa vuosituhansia EUpaavin direktiivein vainottu kansa.  
 
Sivujuonena ja taustana Rooman kaappaama Rockefeller-satanistinen Israelin korkein 'oikeus':  
 
Kun normaali maaoikeus vaatii näyttöä omistajuudesta arabin yhtäkkiä tullessa väittämään 
Juutalaisen istuttamaa, ostamaa maata omakseen, korkeimmassa, ultramarxisti 'sosiaalisen 
oikeuden' seurassa näyttöä ei tarvita. Yhtäkkiä yllättäin joku vuosi sitten 'taivaasta ilmestyi tunneli' 
jota myöten (vain arabit) saavat ohittaa alemmat oikeusasteet - nyt näillä on pääsy suoraan 
korkeimpaan oikeuteen valittamaan maanomistuasioissa.  
 
Nämä maanomistusjutut ovat kuin taiottuja, mitään faktuaalista pohjaa niille ei näy yhtään 
missään. Tämä SM0M -taivaan ilmiö on niin pöyristyttävä eukkukavallus, etteivät paikalliset 
rehelliset ihmiset asiaa ja sen laajuutta saata käsittää. Aivan samanlaista on suomen perustuslain, 
itsenäisyyden, valuutan ja vuosittain kavallettavan valtionkassan, SM0M rosvojen avoin ja näkyvä, 
päivänuutisilla paaville pyhitetty toiminta.  
 

Epäilen että sinäkään et saata uskoa esitettyä tarinaa todeksi. Faktat onkin kätketty 
tarkoin ohjelmoimalla ne pois näkyvistä: vain vaivaa näkemällä saatat ne selvittää. 
Olen sinulle helpottanut työtä, poiminut esiin asiaan liittyviä uutisia. Niiden lähteitä 
seuraamalla voit todentaa esitettyjen kuvioiden taustaa... Ole hyvä ja 'nauti'.  

 
Satanistioikeudessa maanomistajuus lankeaa enempiä kyselemättä arabille jos arabi niin 
vaatii... Kun tämäkään ei auta, saamme tarinallemme öisen juonen: Ohjelman mukaan käskytettynä 
lähtevät ritarien yönmustat helikopterit liikkeelle. Lainvastaisesti, alempia oikeusasteita uhmaten 
korkein oikeus käskyttää mustia ritareitaan - jotka halukkaasti ($$$$) lähtevät aamu-yön tunteina 
nauttimaan kissahiirileikistä, yli-ihmisyydestään ja rahvaan pelosta...  
 
Tässä näytelmämme taustasankari: Afganistanista 
Piece No -järjestön paikalle raahama "köyhä instant 
palestiinalainen." 'Hänen' asianajajansa keksi koko 
tarinan ja vei sen suoraan korkeimman oikeuden 
kaverilleen - takaovesta. Tukea toki hän saa jopa 
Suomesta tuomiojain lorottaessa verorahojasi 
tähänkin köyhäinavustukseen. Rooman EUagendan 
eteenpäinujutus - silkkaa ahneutta$$$$$$$$$... 
 



 
Ritarit keskenään ryöstävät rahvaan - kuin Pohjolassa ikään: siellä yhden ja saman a-sian-ajo-
looshin veljekset sopivat oikeusjutut keskenään kelohonkamajoilla. Syyttömät veronmaksajat eli 
rikostensa kohteet, pitää poliisiveljien väkivaltamuuri kurissa - 'oikeutta' et saa ellet liity 
rapparikerhoon... Kaikki tarkasti EUkkupaawin suojeluksessa. Kuva: Israelnationalnews/cartoons 
 
Lainvastaisesti: tätä oikeusistuinten solutusjuonta pyörittävä SM0M-kone on hiottu syyttömäin 
putsaamiseksi, vankilaan laittamiseksi vuosisataisen Adolp-kaavan mukaan. Sen apurina toimivat 
vatikaanin illuminaattilooshin perustajan Karl Marxin 'oppineet'. Niitä on lennätetty (jatkuu) pilvin 
pimein auttamaan alueelle jatkuvasti ilmestyvien uusien arabiperheiden kurjuutta helpottamaan... 
Tokihan tällä mielettömyydellä on logiikka: rooman verimessut ja juutalaisten maan kaappaus 
rooman suoraan ohjaukseen ... tähtäimessä Jerusalem. 
 
Saman sosiaalisen oikeuden SM0M variaatiot on levitetty kaikkialle maailmaan, se selviää 
näiden oikeuden irvikuvien, 'oikeusasiamiesten', ombudsman'ien tavasta kuceskella Lain kirjainten 
päälle omaisuuksia uudelleenjakaessaan. Vatikaanin illuminaattilooshin Marxilaismallien 
ohjaamana ja itseohjautuvanakin. SATANISTIriittien siivittämänä. Mitään merkitystä rahvaan 
kannalta ei ole sillä, miksi näitä nyansseja kutsutaan ja kuka on kulloinkin kiinni mikrofonissa: ääni 
on Eesaun ääni... 
 
 
 
Tässä Tarinassa Paljastuu Paavillinen tervehdys arabeille ja YK-rauhantoivotus vuodelle 2013: 
 

"Juutalaiset telttaan - Piece by Piece" 



 



 
 

"Netanyahu on Natsi" - kylttiä kantanut koditon vangittiin. (aihekuva) 
 

P.S. Arabit omistavat Lähi-Idästä 'vasta' 99.9%. Sehän ei riitä... Arabeille voisi riittääkin mutta 
höynäytettynä toimivat Rooman bulvaanina - kuin auttajanakin (esim. alk v. 70 hävityksessä.). 
Arabien ohjelmoidulla vihalla leivotaankin Roomam keisariPaaville istumapaikkaa. Kaipuu rooman 
jo kauan sitten miehittämille alueille on kova: Poliittisten pelureiden palestiinaksi Rooman yli 
2000v vuotta sitten ristimä alue toki kuuluu sen muinaisiin ja ainaisiin, verimessujen kansanmurha-
alueisiin. Omistanut se ei sitä ole koskaan. Että Epiphanuksen hampaita kiristää. 
 

Kansa on saanut tarpeekseen - ohjelma etenee vanhan Lenin-kaavan mukaan. 



Näistä mielenosoituksista ei täyssensuroitu 100% kontrolloitu lehdistömme saa hiiskuakaan: 
 

 

 
 
 
 
 
Kaasuasein ammutut, rooman valheilla karkoitetut - nyt kodittomat - yössä kyltteineen: 
 



Direktiivien vastaisesti = väärinajattelevat nuoret viedään ritarisosiaalilepakoiden 
muokattavaksi. 

 

 
 
 
 
Kaikesta huolimatta... 
 
"Rakennamme Uudelleen" - he sanovat. 
 

 



 



Olemiskiellossa olevia asunnottomia revitään - taas ikkunasta - putkaan pamputettaviksi. 

 
Olmert, ritari eli kassankavaltaja - ei 
häviä kotosuomen kavaltajakataiselle. Saa 
'kuulua bilderbergeihin' ... mutta ROOMA. 
Sitä ei tässä yhteydessä saa mainita.



Kipa. Se laukaisee takuuvarmasti rooman pamputtajaritarin pimeän viritetyn saalisvietin. 
 

 
 
Asunnottomain illanvietto - tapahtuu sekin kadulla. 

 



 
 



 
 
IDF - puolustusvoimain komentaja: "Pyydän kansalaisia rauhallisuuteen. Älkää menkö nyt 
Homeshiin. (kävelkää vaikka viikko Jerusalemin katuja, nehän ovat niin kauniita). Älkää menkö 
ettette häiritsisi (ritariemme) päätoimintaa eli terroristi arabien kiinniottoa ja vapaaksi laskemista." 
 

 
Täh!? Olet vankilassa kun et suostunut heittämään juutalaislapsia kodeistaan kadulle? 

...ja nyt taas, iso paha oranssi kipa. 



Amona - koko kaupunki telttoihin - hevosten kavioilla, pampuilla kyynelkaasuilla: 
 

 
 

 
Kansain kavalluksilla on aina suunnitelmansa, taustatoteuttajansa. Bongaa ne ✜ telkkariStasi:  

 

 
 

Kättä päälle ja käsiraha (jasser polonen $3mrd) ... vatikaani✜ritarit sopivat tonttikaupoista. 



Kauppasopimuksen totetus: Uskollinen orderi lähdössä toteuttamaan vatikaanin valtausta 
 

 
 

Iloinen poliisisetä-armeija lähdössä tuhoamaan koteja. 
 
 

 
Kierros umpeutuu - jos muistaa katolisAdolphin ✠✠✠✠käskyttäjän. Kansalle esitetäänkin siinä 
kohti Egyptin kultteja ja My Fair Lady -Hollywoodia. Sieltä Egyptistä Rooma varastikin isis-horus-
seth IHS -pakanajumalansa. 



Pian alkaakin orderin äksöni: naiset ja lapset ensin koppiin... 

 
 

Sitten kelataan kansalta kamerat, kännykät pois... 



 
 
Äiti Israel vastaan baalinpalvojat: paavin globaalit ritarirapparit aina kansain ryöstössä. 
 

 
 
 
GUSH KATIF, AMONA, MIZPEH, MIGRON, YESHA, BEIT EL, ITAMAR, ULPANA, YITZHAR... 
 
 



---> Kokonaisten kaupunkien väkivaltaisten SM0M tuhojen sarja. Katolis Adolph riemuitsi. 
 

 
 
Roomalaisella 'kulttuurilla' on syvä historia Judea-Samariassa: messumurhajuhlat jatkuvat... 
Oikealla ylh. Josephuksen joukkojen jäänne edellisestä satoja tuhansia surmanneesta pogromista. 
 

 
 
 
 
 
 

Vuosisataisen harjoittelun tuloksena SM0M tietää joukkojen johtajat - megafonia ilmiantoon ei 
tarvita. Joukkojen johtajat saavat aina spesiaalihoitoa, tällä kertaa 'opetus' tulee julkisesti... 



 
 

Rooman Ritarit - toimiwat warmuuden wuoksi molemmilla puolilla... 
 
 
 
 

Juutalaisen näkemys - juutalainen voitti 'juutalaiset'. 
 

 



 
 

Tässä on suomilaiselle käsittämätön ilonpito: koko kaupunki ritarien tuhoama -  ja asukkaat 
tanssivat! 

 
 
 

 
 
 
 
Rautalangasta tehty malli 
ymmärretään kyllä. Päälle 
pamppua ja putkaan! 



 
Antaisitko sinä tuhota kotisi? Lähtisitkö kiltisti YK-telttakylään SPR-itarien avustusten varaan... 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Näitä dokumenttikuvia riittää 
netissä kymmenin tuhansin. 
Laitankin loppuun erillisen 
kuvaliitteen jossa on joitain 
parhaimmista...  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUSH KATIF 
 
Vuonna 2005 Gush Katifin paratiisinkaltainen juutalaismerenrantakaupunki tuhottiin. Se oli 
erikoistunut tuottamaan salaatteja - ilman myrkkyjä. Sen tuotanto tyydytti EU markkinoista 70%. 
Tämä uhkasi EUkkulan orjien terveyttä: oli vaarassa että rahvas ei kuolisikaan pois rooman 
väestönvähennys suunnitelmain tahdissa.  
 
Kaikki puhdas myrkytön (=ei kasvisuojelu aineita) salaattituotanto loppui kun SM0M-ohjatut 
kaivinkoneet tuhosivat kaupungin 9000 asukaan kodit, elinkeinot ja tuotantolaitokset yhdessä 
päivässä. Nyt nämä satulinnoistaan väkivalloin poisajetut juutalaiset ovat asuneet siitä saakka 
teltoissa, vuotavissa parakeissa. Tänäänkin. 
 
 
 
 
 
 
Gush Katif paratiisi oli ennen tuhoaan jatkuvain verimessujen kohteena. Tässä alla esimerkki 
kuinka kotiarabit suolasivat Kalashnikov-uhrikaluilla neljä pikkutyttöä ja äitinsä - allahin käskystä 
Gush Katifin pikatielle... allah onkin eräs tärkeimmistä rooman isä terrorin verimessu-emiireistä. 
 
Kokeile josko jo on vakoilijasi go ogle tämänkin sensuronut, hae Gush Katif: 
www.youtube.com/user/Pakkaspyry/videos



 

 
...allahille salamurhauhrattu auto 
 
 
Eräänä juonen tärkeänä SM0M osana on huomioitava kuinka Gush Katif täystuhoa 
kypsytettiin myös 'rauhanneuvotteluin' useamman vuoden ajan. Nousi nk. isänmaallisia 
sionistiliikkeitä vastustamaan tuhotyötä. Näiden sisälle Shin Beth salainen palvelu - käytännössä 
SM0M - olikin heti alussa ujuttanut omat 'rebekkasisarensa'. Tuhotoiminnan alkaessa 
monikymmentuhantinen poliisiarmeija repi kaikki asukkaat kaupungista. Vapaaehtoiset oli 
johdatettu kavaltajiensa toimesta erämaahan = armeija eliminoi nämä aktivistit Gush Katifin tuho-
operaation ajaksi. He eivät siis olleet estämässä SM0M-operatiota, Katifin ✜ ryöstötuhoa. 
 
Katso tästä aiheesta viisiosainen Gush-Katif videosarha juutuubista, olen sinua varten sen 
suomentanut. Osoite ja tarkemmat tiedot aiheesta vuoden 2011 Israel uutisista.  
 
 
 
Ai et ole kuullutkaan. Jahas. Joko viimein tajuat kuinka aivopesukoneesi kattaa kaiken sinulle 
ohjelmoidun informaation, aina ja 100%. 
 



 
 
 
Päiväkirja tarinan fiktio koskee Israelin / Raamatun maita nimeltä Samaria ja Judea: fiktion 
erilaiset rooma-versiot toteutuvat  'viikoittain' näillä mailla.  
 
Judea ja Samaria. Alue jolle verinen miehitysvalta, Rooma keksi jo ajanlaskun alussa nimen 
palestiina - täysi fiktio ilman minkäänlaista historiaa ellei huomioi Rooman ritarien messumurhia.. 
Nyt aivopesukoneidensa käyttämäksi nimiksi on noussut "siirtokunnat", "Länsi-Ranta", "West-
Bank" jne. Erityisen rakas paavin termi onkin hesariensa 24/7 syöttämät "laittomat siirtokunnat".  
 
SM0M-tuhottu Gush Katif sijaitsee etelässä, 'Gaza-Strip' alueen reunassa... (kuvassa vasen 
alareuna) Tällä hetkellä paavillinen YK vaatii arabiritareidensa suulla kuvassa punaisia alueita 
arabeille, arabikevätvaltioita näet ei ole riittävästi. Lopullinen päämäärä on aina ollut vatikaanin 
valtaistuin Jerusalemissa. 



 
 
 

Gush Katif sijaitsee aivan Gaza Strip -nimetyn alueen sisässä, eteläreunassa, Egyptin rajalla. 
Ariel Sharon ritareineen sen myi Gush Katifin kasinomaailman paratiisiksi. Kuka sen hänelle kosti 
ja miksi; Sharonia on pidetty koomassa vuodesta 2005. Ehkä vielä nostetaan Josephuksen housuihin, 
Israel politiikan messias pelastajaksi? (Karttakuva käännetty;  etelä on vasemmalla) 
 
Aiemmin koko Sinai kuului Israelille estäen tehokkaasti rakettin, kranaattien ja muun juutalaisten 
salamurhiin käytettävät EU-lahjoituksien salakuljetukset. Jatkuvan mediamessun kautta painostus 
lissäntyi: Sinai luovutettiin, senjälkeen turvavyöhyke eli Philadelphi Road kaistale, sitten Gush 
Katif ja nyt 11/2012 Gazan rajan 300m turvavyöhyke (punaisella merkitty). Nyt Egyptin valvonnan 
alla rajan alitse rakennettujen satojen tunnelien kautta varmistetaan rakettisateiden jatkuminen. 
Sateen uutisoinnille tulikin täyskielto viimeisen 'rauhan' lopputuloksena... 



 

 
 

Kaikki eivät niele kaikkea, osa protestoi - ja saa sitten maistaa ritarien pamppua... 
 

 
 

"Mitzpe Shalhevet  on varastettu juutalaisilta! Palauttakaa varastamanne takaisin !" 



 
 

Arutz Sheva/cartoons 
 

 
Israelin 666-'tähti' ja pyramid Abbas, papal pappas 



 

 
 

Itse asiassa tuo kuvio on vapaamuurarien lempikuvio aina G-tä myöden. Kaiikki Paavilliset 
killukkeet pääkalloista palloihin...



Homesh'in YK-reservaatissa toteutettu yöllinen rooman Sosiaalinen Oikeus... 

 
 

'Pyykinpesua' Paavin YK-direktiivein putsatussa Judeassa:  



 
Judea pois juutalaisilta. Sehän alkaa nimiväärennöksellä: "länsiranta, palestiina... 



Tokihan Israel on jo Lähi-Idän suurin öljymahti [SALAINEN]. Luepa öljyeilopukaan -blogini. 
Tässäkin öljyalueiden kartassa näemme aukon Judea-Samarian kohdalla: sekin luovutetaan 
arabeille rooman jesuiittain kotiarabeillaan lietsoman vihanpidon lopettamiseksi!  
 
Veriuhrien makuun päässeltä kiihotetuilta naapureiltaan suojautumiseksi juutalaiset ovat 
väsänneet itselleen 5-20m korkean yli 1000km pitkän betoniaitalabyrintin. 'Länsiranta' Judea 
Samarian Vankileirin aitarakenteet näyttävät tältä: 
 

 
 
Paavin messumedian mässäilemä apartheid aita - kartassa punaisella, alla 'luonnossa'...  
 



Kartassa näkyy siis 'länsiranta, siirtokunnat', jne jesuiittamediamme nazi-israel -räikyväin 
hesarivalheotsikoiden alueet. Alueet jotka tullaan tuhoamaan kokonaan pirstaleiksi, 500.000 
juutalaista pakkosiirretään entistä pienemmälle rakettimaalitaulu alueelle. Kohta juutalaisten 
tuleekin seisoa varpaillaan etteivät tallaisi arabinaapuriensa kamelinläjien päälle.  
 
Tämä operaation pitikin alkaa jo, vuonna 2009 vuosi knessetistä tieto kuinka tihutyö budjetoitiin: 
Hintalappu silloin oli $110mrd... Liekö tuossa vaan poliisimerien ylityöpalkat ja mitalipokaalit? 
 
Apartheid aita estää muhametin lapsia eksymästä - uhrileikit epäonnistuvat heti alkuunsa. 
 
 
 

 
 
Tätä ei ylitä Awarthan uhripappikaan. Kiikarikauppiaiden rahoittaja Suomiritarit protestoivat YK-
ssa... Fogelien tekemiseen kyläläisten äly ei riitä... alalalah itkee. 
 
 
Näin muuten kävi viimeisen operaation jälkeen Joulukuun 2012 alussa. Ritarit poistivat yksissä 
tuumin (=rooma) turvavyöhykkeen jolloin vaeltelevat papit alkoivat terrorisoida jopa armeijan 
avuttomaksi riisuttuja sotilaita. No eräs uhripappi oli kiivennyt sisään aamupäivällä erääseen taloon 
tarkotuksen tehdä Fogelit. Iskikin yksin kotona lasten kanssa ollutta rouvaa puukolla selkään. 
Sattumosien rouva olikin taistelulajien asiantuntija, vielä puukotettunakin pinkkasi papin wessaan, 
soitti poliisi ja työnsi lapsensa pihalle. Nooh, Fogelpappimme kuoli sitten akuuttiin lyijyallergiaan 
pakoyrityksessään... 
 
 



Kaikki eivät luota että aita on pitävä; Punaisen Ristin ambulanssit ovat jääneet kiinni tämän tästä 
niin uhripappein kuin paratiisiliivien salakuljetuksista. Epäilen että Foglepappimme yrittäessä 
uhrata tämän rouvan lasta, syttyy nk. rahikaisen uhrituli. Lue se ensiviikon Hesari-Iltasatusanomista 
kissankokoisilla kirjaimilla: "juutalaisäiti murhasi kaksi avutonta palestiinalaisteiniä".  
 
(pst. Yölläh 02:30. Kotonaan. Mies puukotettuna jnejne muuta asiaan kuulumatonta 
jesusalaliittoa...) 
 
 

 
 

Allahin uhrikalut - juutalaisnaisen selässä.... Voih pappisparkaa joka hänet kohtaa.



Koko apartheid-sana on väärennetty marttyyrien -malliin. Rooman messumedia operaatio eli 
 

- Kansamurhaaja Guevarasta ja  -Arafatista erkkolehdistömme loihti 'sissin' - 
häväisten sotilaitamme.  
- Salamurhaaja räjäyttäjästä tehtiin 'marttyyri'. Rienaten kansan edestä uhrautujia. 
- Apartheid aita -sanan merkitys myös käännettiin ylösalaisin: juutalaiset suojautuvat 
niiden taakse -  verenhimoisen kultin messuilta. 
 

 

 
 

Revitty kirjanen - se pitää kostajain kostaa. Räjäyttämällä jotain... 
 
 

Heheh: Räjäytähän vaan jos kykenet: pommienrakentajat ovatkin vähissä nk. allahin koston eli  
luonnollisen poistuman  eli/tai ennenaikaisen (?) uhritulen syttymisen kautta. Hiukan samoin on 
rakettipappein laita: pula hyvistä sytyttäjistä on akuutti IAF uhritulien kulutettua papit alttareillensa.  



Pallywood on aiheen ympärillä ahkera. Josephuksen aivopesu kattaa kaiken jopa peräpohjolaa 
myöten: tässä näyte Iranilaisesta pilakuvasta. Vasemmalla Pallywood, oikeaan reunaa lisäsin pois 
'unohtuneet' faktat. 
 
 
---> Pallywood ? ...sekin selviää Israel Uutiset 2012 sivuilla. 
 
 

 
 

Pallywoodin vanki, mullahin lähetti itkee, uhrityöt estyivät. Hassu paavinmerkki rinnassaan... 
 
 

Välillä Pallywoodin VPK järjestää yleisöesityksiä. Näytelmät on jo maksettu: pääsylippuja et tarvitse... 
 

 



Josephuksen ritari Roomasta kuvailee seuraavasti. 

Arabikoulukkaat palestiinassa ’vaihtavat kortteja'  

– tietenkin marttyyrikortteja.  

- Israelilaisperhe ei saa korvauksia jos joku perheenjäsen salaa räjäyttää arabeja 
torilla; Abbas antaa äidille 2000$ per kuollut lapsi, 300$ haavoittuneesta. Aiemmin 
summan pulitti Saddam – voi sitä lehdistömme porua kun tämäkin voitelu loppui… 
- Israelilaissotilas ei pidä lasta tai invalidia kilpenään 
- Kesäleirit - vain palestiinassa ‘opintoihin’ kuuluu kiihotus syyttömäin sala-
massamurhaan. 
- Uskonnolliset johtajat Israelissa eivät puheissaan ihannoi messumurhia, EUn 
maksamien pommiliivejä räjäyttäneitä, arabien kärventyneitä suolenpätkiä 
palmupuissa… 
- Israelilainen ei kutsu salamurhaajaa marttyyriksi. 
- Israelin torit ja kujat eivät ole nimetty salamurhaajien nimillä. 

Palestinian Arab children trade “martyr cards” : This is a key indicator 
of the PA’s true intentions, By Giulio Meotti First Publish: 9/23/2011  

 
jne jne: lue lisää paavin palestiinasankarien tekemistä suolenkappaleista ja bussien ikkunoista 
heitettyistä ruumiisläjistä: Israel Uutiset 2011, 2012 
 
Välitunnit ovat rauhanharjoituksia varten. Muhamed sanoo opaskirjassa että rauha tulee kunhan 
ensin vääräuskot on listitty. Sitä rauhaa varten onkin kaikkien lasten harjoiteltava ahkerasti; putin 
toimittaa lapsille aidot kaulutusvälineet... Onneksi EU maksaa nämä koulujen kustannukset ja jihad 
kirjat, tuumii lylän muezzin. 
 

 



Kun jihad-koulukas tästä lasten rauhankoulusta valmistuu, alkaa palestiinan vankileirin 
teatterikoulu. Sen nimenä on Papal Pallywood Studios Inc. Päämenetelmänä isä terrorin pelko. 
Rahoitus otetaan verorahoistasi direktiivien sanelemana ...allah pari pikku näytettä:  
 
 
 

 
 
 
 
CNN 'uutisvideoon' kelpaa vain aito Israelilaisen lyöntijälki - tähän hollywood - korjaan 
Pallywood -studioon no. 7 on sitävarten hankittu oma meikkauskone... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yläluokkalaisten harjoitustyö CNN YLEnantoasi varten.



 
'Todisteiden' dokumentointi ja opiskelu on silminnähtävän hauskaa. 



 
 
 
Lehdistömme mukaan arkkipiispa Paarman ritarikirkkolaitoksen varmentamana, Jeninin 
Pallywood leirissä v.2002 massamurhattiin raunoihin 1000 'palestiinalaista'. Yhtään ei ole vielä 
tähän mennessä 4/2014 löydetty, olisiko tässä ensimmäisen ylsönousemus todistettuna? Puhtaat 
kääreet näytti olleen valmiina... 
Lue Lisää: jenin-jenin-2002 
 

 



'Israelin ilmavoimien siviiliuhria' kuljetetaan (teatterin taakse). 
 

 
 

Heehehehe... 
 

 
 

YLEn hauska dokumentti kurjuudesta. 
 
 
 
 



Oikeat erottuvat joukosta jo harjoitteluvaiheessa; 72 riisinjyvää odottaa... 
 

 
Arutz Sheva /cartoons 
 
Lastensarjassa olisi ollut hauskempaa? ... 100 euroa osuma. 
 

 
 



 
Israelnationalnews.com/cartoons + 'tietty' (shh) lisäys, yläp. 

 



 
 

Papal Pallywoodin menestyjät ylennetään Hizbollywoodiin. Siihen sisältyy ilmainen EU-siideri 
uima-altaan äärellä... 

 
 



Hizbollywoodiin päässeille seuraakin sitten aitoa äksöniä ja juutalaisverta. 
 

 
 

 
 
 



 
Ikävää että tila loppuu kesken. Suurin osa paavillisesta rauhanliikkestä (La Paz -jesuritarit) jäi 
näyttämättä... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Niin. Lopussa Kiitos seisoo. Ritarikunnan mitalienjako ahkerain öitten sankareille! 
 
 
 

 
 
 
P.S. Muistithan että ao. uutiskuvia on käytetty vain nk. aihekuvina, mikään ei liity mihinkään, 
erityisesti ei koske suomea tahi yhtään yksilöä. Paavin maillahan vastuussa olet vain sinä, syytön ri-
koslain alle tyrkätty autoilija CO2-rikollinen.  
 
Päiväkirjanäytelmän nimet ja kasvotkin ovat vaihdettu ettei SM0M paljastuisi. 
 
Sama näytelmä toistuu kaikkialla paavin globaali poliisi-loosheissa: Kiovan erikoispoliisin 
Berkut -osasto salamurhasi sata ihmistä kaduille - muun polisiijoukkion avustaessa aseillaan. Tässä 
vatikaanin looshin palkintojenjakoa hyvin suoritetusta tehtävästä - 3/2014. 
 



Tässä syy miksi suomexicossakin aseet pitää otta rahvaalta pois: kun salaa ja laittomasti tänne 
Leijona-looshien poliittisen koneistojen raahama vieras kansa ja sen vatikaaniohjattu islam alkaa 
vaatia 'häppälän moskeijan' takamaita itselleen koraaniinsa vedoten, laki ja poliisit auttavat: mikäli 
isännällä on pyssy, asian Laillinen Toteutus on aivan turhan monimutkaista... 
 

 
 
CCCP uutisoi 'Ukrainan keväästä': Berkut-murhaajille jaetaan  ritari-mitalit; Krim 3/2014, 
Kyivpost.com 
 

 
 
Kaikille ei mitaleita riitäkään. Israelnationalnews.com/cartoons



Kaikessa tietenkin apuna roomalaiskatolisen EUkkulan johtajat: "Kauheata" -sanovat kaikki 
kynnelle kykenevät - EUkuorossa, ohjelmoidun spontaanisti. "Kauheata" ... "Israelissa rakennetaan 
asuntoja teltoissa asuville! Ne on tuhottava" 
 

SiniEnkelten  Asuissa - LAIN Yläpuolella ... SINUN Auttavainen Poliisitätisi. 
 
 

 
 

 
 
Globaali Vatikaanin Looshi - POLIISI - paawi polkaisi poliisijärjestelmän tyhjästä 1800-luvun 
alussa - saavuttaen suvereenin maailmanvallan, tukipylvään terrorinsa suojelijaksi. Tietenkin 
kantavat vatikaanin vallan symboleja. 
 
Tämän sivun tarina/fiktio perustuu mm. Israel 2011 ja 2012 Uutissivustoihin ja muihin 
dokumentteihin joita olen ensin www.scribd.com/syottovasikka -linkkiin kasannut; sensuroinnin 
jälkeen tänne: www.slideshare.net/syottovasikka sensuroitu  
 



Hae Loput Sisällysluettelosta 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tämäkin ennustus on toteutunut, touteutuu jatkossakin: 
 

"Hänen tykönsä tulee paimenia laumoinensa, he pystyttävät telttansa häntä 
vastaan yltympäri, syöttävät alansa kukin. Paetkaa, benjaminilaiset, Jerusalemista, 
puhaltakaa pasunaan Tekoassa ja nostakaa merkki Beet-Keremin kohdalle; sillä 
pohjoisesta nousee onnettomuus ja suuri hävitys. Tytär Siionin, suloisen ja 
hemmotellun, minä hukutan. 
 
"Julistakaa häntä vastaan pyhä sota. "Nouskaa ja menkäämme puolipäivän aikaan! 
Voi meitä, sillä päivä painuu, sillä illan varjot pitenevät! Nouskaa ja menkäämme 
yöllä ja hävittäkäämme hänen linnansa." Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kaatakaa 
puita ja luokaa valli Jerusalemia vastaan. Se on kaupunki, jota on rangaistava; siinä on 
pelkkää väkivaltaa. Niinkuin kaivo pitää vetensä tuoreena, niin sekin pitää pahuutensa 
tuoreena; sortoa, hävitystä kuuluu sieltä, minun edessäni on aina kipu ja haavat.  
 
"Ota ojentuaksesi, Jerusalem, ettei minun sieluni vieraannu sinusta, etten tee 
sinua autioksi, asumattomaksi maaksi. Näin sanoo Herra Sebaot: Israelin jäännöksestä 
pidetään jälkikorjuu niinkuin viinipuusta; ojenna kätesi köynnöksiä kohti niinkuin 
viininkorjaaja. Kenelle minä puhuisin, ketä varoittaisin, että he kuulisivat? Katso, 
heidän korvansa ovat ympärileikkaamattomat, eivät he voi kuunnella. Katso, Herran 
sana on tullut heille pilkaksi, ei se heille kelpaa.  
 
"Minä olen täynnä Herran vihaa, en jaksa sitä pidättää; vuodata se lapsukaisiin 
kadulla, niin myös nuorukaisparveen. Sillä niin mies kuin vaimokin vangitaan, niin 
vanhus kuin ikäloppu. Heidän talonsa joutuvat vieraille, niin myös pellot ja vaimot; 
sillä minä ojennan käteni maan asukkaita vastaan, sanoo Herra. Sillä kaikki, niin 
pienet kuin suuretkin, pyytävät väärää voittoa, kaikki, niin profeetat kuin papitkin, 
harjoittavat petosta.  
 
Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä. Kuinka 
saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? 
 
"He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen:  
 

"Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole.  
 

Jeremia



 
Gennesaret: Hei! Tuonhan juuri näin kesällä teidän pellolla, tuo tuolla oikealla... 
 

 
 
Haikarakin taivaalla tietää aikansa; metsäkyyhkynen, pääskynen ja kurki pitävät vaarin 
tuloajastansa, mutta minun kansani ei tunne Herran oikeutta. Jer. 8 
 
Rooman rauhankyyhkyläisen Karmapyörä toimii: 'Palestiinan' jälleensyntyminen. 

 
 



Judea-Samarian kotien tuhoamiset jatkuvat edelleen 2014.  
 
Huijari-Kerryn jesuiitalliset 'rauhan' suunnitelmat toteutetaan - kuten aina - anarkiaa sokeasti 
palvelevan paavin globaalin poliisilooshi-väkivallan avulla. Kolmesataa poliisia kaivinkoneineen 
tuli ja tuhosi, hävitti kaiken tämän juutalaisperheen omaisuuden - vailla laillisia perusteita! 
Hämäyksessä hesarimme mukana nimipetoksissa: 'Länsiranta', 'palestiina'... 
 
Tänään 09.02.2014 tuhovuorossa oli vuorossa Sagi Kaislerin talo, Kida'ssa, muinaisen Israelin 
kaupungin Siloan vieressä.. 
 
...home was destroyed last week by authorities in an apparently politically-motivated incident, says 
he's down but not out. By Gil Ronen, Ari Soffer and Yoni Kempinski. First Publish: 2/9/2014, 3:42 
www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/177259#.UveLseKBS3g 
www.youtube.com/watch?v=gR-va-RYvrc 
 
 

 
Israel-Poliisit pieksivät tämän talon omin käsin rakentaneen äidin sairaakuntoon - katkaisivat 
käden. Katso video; miehensä tarinoi... 
 
Tämän anarkistinäytelmän toteuttanut poliisilooshi onkin vain yksi terror ismi-työkalun 
paikallisosanen, jonka Vatikaani polkaisi 'tyhjästä' kaikkeen maailmaan 1800-luvun alusta.



Juutalaiset Ulos Juudeasta! 
 
 

 
 
 



 
 
Boaz Albert - poliisi kielsi menemästä kotiinsa - aikaa sitten romutetun brittimandaatin ajan 1928 
lain perussteella. Eipä kumma kyllä totellut - niinpä poliisisloshin rohkiat menivät ja taseroivat 
hänet olohuoneestaan pakettiin lastensa edessä - ja vietti 2kk eristyssellissä... Tänään hetken vapaa... 

 
 
 



 
 
Maltan Ristin Keisarilta ei resursseja puutu - kun yksi mielivaltaansa kunnioittamaton uskaltaa 
kotonaan löhötä. Käynnissä keisaria uhkaavan Albertin kotitalon piiritys. Globaalia poliisirohkeutta 
vaatiikin aseista riisuttujen lasten ja naisten päällehyökkäys - yöllä. 
 



 
 

Hintalappusota - Pallywood Huijaus vailla vertaa. 
 
Pallywood: tutki se käsite  'Israel-uutisista'. 
 
 

 
 
Yeahuda ollut kuukauden vankilassa, perheelle pidätys pidettiin salassa. Syy näkyy alla... 



 



 

 
 
 
Tässä tuhojen junailiat - tietenkin rappariasennossa. 
 
Tähän tuhoseurueeseen on toki 'ilmoittautunut' myös koko suomen poliittinen ritarijohto 
sisäministeritärtä myöten... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Judea-Samariassa isän Terrori Ohjelma -  
- jatkuu Taukoamatta 2014 

 
 
Pojat viilsivät kotinsa tuhonneelta eversti Yoav'ilta autonrenkaat... 
 
...Poliisi tuli ja tuhosi kostoksi samalta kylältä neljä kotia - yöllä, paavin globaalien poliisilooshein 
tavan mukaan. Saman poltetun maan terrori taktiikan mukaan mitä Rooman katolis-Adolphin SS-
joukot miehittämillään mailla. Tai mitä NKVD-terrorijoukot teki jesuiitta Stalinin isä terrorin 
CCCP-piippolakkien nimessä. 
 
MK Slams 'Collective Punishment' in Yitzhar Demolitions. 'Price tag' vandalism does not justify 
punishment against an entire community, MK Orit Struk says. By Uzi Baruch  4/8/2014, 8:38 AM  
israelnationalnews.com/News/News.aspx/179393#.U0Oc0eKBS3g 



 
 



Ministeri Yitzhak Aharonovich : "Yizharin mellakoijat ovat irtipäässeitä rikollisia! Näitä emme 
tule sietämään!" Ritari  Aharonovich tarkoittanee että mellakoijat = 1kpl 16v kodittomaksi tehty 
poika joka puhkaisi pomoltaan autonrenkaat. Nyt putkassa. Tekonsa täytyy ritarillisesti kostaa 
syyttömille veronmaksajille ja monta kertaa. 
 

 Ahaa ronovitsi: iloinen ritarimme ja Roomansa aurinko. 
 
Näinhän se usein on että Roomansa valtuuksilla paikkakunnalle sotaa lietsomaan lähetetty  
jesuiittaeversti on suurempi viskaali kuin teatterin mini steri. Ilmeisesti renkaan puhkeaminen 
päästikin irti kaikki riivaaja-rikolliset eversti Yoav'in sielusta? 
 
Minister: Outraged Yitzhar Rioters 'Unrestrained Criminals'. Yitzhak Aharonovich vows 'zero 
tolerance' for 'price tag,' fires at outraged residents who clashed with Border Police overnight. 
israelnationalnews.com/News/News.aspx/179400#.U0PRJ-KBS3g By Oranit Etzer 4/8/2014, 10:57 
 
Puolustusministeri kutsuu Orderia apuun koska Yizharin asukkaat heittelivät kotiensa 
laittomasti tuhoavia aivottomia poliisikoiria kivillä. Väkivaltaiset elementit on laitettava telkien 
taakse, hän uhoaa kun pomonsa, eversti Yaovin renkaat oli niiin julmasti puhkottu. Kuulema jopa 
eräästä armeijan tihutyö-autosta on renkhas puhjennut. 
 
Defense Minister Calls for Order After Yitzhar Rioting. Ya'alon emphasizes the need to stop 
'violent elements' in Yitzhar, stresses that minority does not represent majority in Judea- 
Samaria. israelnationalnews.com/News/News.aspx/179401#.U0PRJeKBS3g 
By Ido Ben-Porat, Tova Dvorin 4/8/2014, 11:27  
 
Olisiko niin, että Yitzharin asukkailla, olisi käytössä väärät menetelmät? Jos renkaan puhkaisun 
sijaan heittäisivät everstiä palestiinalaisten uskonnon mukaan polttopulloilla, kyseessä olisi 
kulttuuria - josta ei saa rangaista. Yizharin kriminaali-veronmaksajat selvästikään eivät rakasta 
Rooman rauhaa, eli soskulinjan työttöminä teltassa asumista. 
 
 
Mitäkö me suomilaiset tästä opimme? Emme mitään, emme edes Berian kannunvalannassa (lue 
linkit alla) 
 
 
 
 

Loppuko jo? ei...



AMONA 2/2017 

 
 
 

 
 
 
Tuomiojain BDS joukkiot kiersivät jokaisen lain vaatiman menettelyn ja murtautuivat suoraan 
korkeimman 'oikeuden' ystäväritariensa eteen. Tietenkin Amona sai YK-suunnitellun tuhotuomion 
ja Netanyahu kiiresti pani sen täytäntöön... 
 
Suunnitelman mukaan wanhat rajat otettiin tietotekniikan käsittelyyn jolla wanhat rajat saatettiin 
oikaista 'kohdalleen'. Kuinka ollakaan osa Amonan taloista havaittiin olevan väärällä puolella uutta 
rajaa: mitään neuvottelua tahi oikeudenkäyntiä ei tarvittu: poliislooshien joukot kauhakuormaajat - 
kuten aina ennenkin. 



 
 
 
 
 

 





 
 
Heti kun kamerat olivat sivussa, mieletön paavin poliisilooshin väkivalta alkoi, teiniltä käsi poikki 
ja häkkiin... 
 
 
 



 
 
Lapsilta tuhottiin kodit. Nyt kiltisti telttaan mars mars -sanovat polliisilooshin auttavat 
rebekalepakot. 



"Emme saanet koskaan päiväämme oikeussalissa" ... miksipä olisimme: korkein oikeus on koko 
maailman kaikissa maissa jesuiittain anastama ilman mitään valvontaa. Tai oikiammin - suoraan 
johdettuna roomasta. 'Tuomarille' riittää että on ritarisysteemiin kiipinyt voideltu luottojuoppo - 
kuin suomexicossa ikään jossa korkeimman oikeuden tuomari saa nuhteet kännipäistappeluistaan 
taksijonossa ym. 
 
 

 
 
 
Amonan tuhon takana olivat EU rahoittamat ('ritari tuomiojain kaltaiset') ulkomaiset 
organisaatiot. 
 
 

 
 



NGO Non Governmental Organization 
 
NGO nimityksellä kutsutaan touhusäätiöitä, järjestöjä jotka imevät rahansa veronmaksajilta eri 
kierouksien kautta - mutta niittten takana piilottelevia poliitikkoja, päättäjiä ei saada vastuuseen 
mistään. 
 
Tälläisten järjestöjen kautta tuomiojat yms murhauttavat Israelilaisia eri keinoin ritarilliseen 
tapaan. Mm suomen kassasta tuomioja otti 150.000FIM jolla maksettiin vakoilulennot kibbutsine 
suojajärjestelmien paljastamiseksi: mm. sen avulla rohkiat islamistit surmasivat jutskusikojen lapsia 
sääntöjen mukaan... 
 
 
 
 



Kaikkien CNN yms vatikaanin omistamain hesariemme kunnioittamat naamat ovat mukana NGO 
messumurhissa - kuuluuhan se ritarilliseen toimintaan. 
 
Nyt tämä musta marxisti keniasta on jo joutunut sivuun - tilalle entistä kierompi Trump... 
 
 
 

 
 
'Radical' sadun aivopesijänä pilapiirtäjä: Vatikaanin vuonna 625 Portugalin Fatiman luostarissa 
keksitty, tyhjästä polkaistun uskonnon perustana ovat messumurhat ... näiden ja erityiseti ismiensä 
(tänään terror -ismi)  avulla kaikki kulta imetään kaanin laariin. 
 



Tämä menetelmä onkin vatikaanin ovelin systeemi - raivokkaasti mediasuojeltuna kukaan ei tajua 
mikä on kyseessä, mikä päämäärä: maailmahallitus. 
 
Hupun alla on paavin 100% hallitsema ismi, sitä ei intelligentsia tule tajuamaan edes 
polttomerkkien kivuissaan: 
 
 



BINGO 
 

 
 
Perustuksena corruption: Arvaapa tuomitsevatko pyhän isän ritarit pyhän isän ritarin? 
 
 
Tätä kirjoitettaessa 16.3.2017 Amonan asukkaat ovat olleet teltoissa huijari netanyahun pihalla 
2vko nälkälakossa. Bibi näet lupasi kameroiden edessä - ja taas tänään - että Amonan orjat saisivat 
uudet asunnot. Valehteli kameroille eikä tehnyt eikä ole aikomustakaan tehdä mitään - muuta kuin 
anastaa kaiken mitä asemassaan voi kähmiä...  
 
Aivan kuten täystuho Gush Katif ja 9000 asukasta - yhä 12v vuotta myöhemmin pidetään YK-
mandaatilla parakaissa työttöminä. 
 
Gush Katif tuotti 70% EU:n vihanneksista 2005. Se piti tuhota... selvitäpäs kuka ne tänään tekee. 
Zimbabwen vilja aitta pidetään myös paavin marxilaisessa kurjuudessa - ettei kilpailua 
rahasammolle tulisi. (katso Youtube Gush Katif -tuhovideot)



 
 
 
 
P.S. Tästä veljesten rakettibisneksestä paisui oma tarinansa. Lue se vielä hetken 
slideshare.net/syottovasikka -arkistosta (yli 40 eri dokumenttia, katso kaikki josko vielä tänään saat) 
 
 
 

Rakettisateiden Maat. 
 

- SENSUROITU - www.scribd.com/doc/117475389 - SENSUROITU - 
 

 
 
 

Rakettisateiden-maat 
 
 



 
28.04.2015 

 

Rakettisateiden Maat. 
 
 
 
 

 
 

..."YK viimein myöntää kouluissaan varastoidut kansanmurharaketit." 
28.04.2015 

 
 
 
 

 
Teepä testi, onnistuko: 20s tästä hetkestä alkaen aikaa  

pakata lapset, lopettaa ruoanlaitto ja  
juosta kadunpoikki pommisuojaan.



 
 
UN Admits: UN Schools and Facilities Used by Hamas Terrorists; Ban Ki Moon writes, 
" I am dismayed  jewishpress com/news/breaking-news/un-admits-un-schools-and-building-used-
by-hamas-terrorists/2015/04/27/ 
 
YK-n ylläpitämät koulut - joissa opetetaan juutalaisen ja uskottomain olevan sika-dhimmejä, 
sikojen lahtauksen johtavan paratiisiin jne - luokissa säilytetään raketteja. Konepistoolit, kranaatit 
säilötään moskeijoihin. Täällä ne ovat 'isän ismin' -turvassa, odottamassa Israelin siviilien 
salamurhia. Jos joku niihin koskee, kylla CNN-hesari pitää huolen että tiedät mitäkauheaa 
juutalaiset taas... 
 
Kaasunaamerit Israelin lapsille - jos ne alkaa vaikka EU-adolph jesuiittain kultturikaasua jakamaan? 



KAUHEAA! Israelilaiset taas tappoi lapsen! 
Oops BBC-vrheraketti: Israelilaislastenkotiin islamin tähtäämä 

 EU-raketti kääntyi ja räjähti Gazassa... 
 

 
 

BBC sai hesariin taas ihanan valheen - jäi valheistaan kiinni - ja tehtaili  uusia edellisten peitteeksi. 
 

 
 
"Tarttisin lisää raketteja!" ... "Joko kaikki suhahti? No laittann pikatilaukseen" 



 
 
 

 
Ohjuksella raketti palsiksi, palaset ja uraanipölyt siviilien keuhkoihin...



 

Israelissa arabit juhlivat koraaninsa käskyjä - joka kuulema kehoittaa salamurhaamaan 
jokaisen joka ei alistu.  
 
 
 

 
 
 
 

I Am Knife: Twitter Users Praise Palestinian Terrorist. 
israelnationalnews com/News/News.aspx/190328#.VMDNrThjPxk 

By Cynthia Blank First Publish: 1/22/2015, 12:05 PM 
 
EU virallisten kannanottojen mukaan juutalaisen kivitys on kulttuuria joka tulee hyväksyä.  

Sitä lienee salamurhapuukotuskin?  
Rakettisateet - EU:n lahja arabikansoille. 



Varoitusmerkki Israelissa: EU salamurhaajain lahjoja tippuilee taivahalta... 
 
 

 
 
 

Tuleeko 'Tikkurilaan' piankin vastaavat Sharia-alueesta varoittavat liikennemerkit?  
 

 
Tämäkin sivusto on tehty kopioitavaksi. Talleta. Lähetä eteenpäin...  
 

 



Vastaanotetut 'Lahjoitukset' 
 

Viikko 34 
 
 
 

 
 
allahin rakettiposti; tämänviikon saapuneet -hyllykkö.  
 
Kymmenen vuoden aikana (v.2010 mennessä) oli siviilien niskaan ammuttu yli 20.000 EUrakettia, 
kranaattia tai ohjusta. Onko luku nyt 12/2012 jo 30.000? 
 

 



 
 
Vasen yläreuna = välimeri. Gaza keltaisella. 2000-2011 rakettipajain 'vientituotteiden kantama oli 
lyhyt (pun). Sitten rahoitus ja salakuljetus systeemit modernisoituivat, käyttöön saatiin Katjushat 
jotka kantavat Jerusalemiin. 
 

 
 

Osta salamurhametalliromusta tehty rappariruusu-koru. Olethan sen EU-lähetyksen maksaja... 
Tarjoaako sama kauppa myös juutalaisten raadoista tehtyä katolis-Adolph-saippuaa? Tutkipa se.



Yli kymmenen vuotta Israelin kansalaiset Gazan lähellä ovat 'saaneet' elää jatkuvassa 
rakettisateessa. Murhanhimoisen rosvojoukon pyrkiessä salamurhin tappaamaan lapsia ja perheitä. 
 
Jatkuvat hälytykset, jatkuvat juoksemiset pommisuojiin, öiden valvonta pikkulasten, 
vanhuksien kera pommisuojissa. Tässä suhteessa ei voi ainakaan laiskoiksi haukkua Hamasin 
messumurhamiehiä. 
 
 
 
Muusikkoja ei Etelän sateitten mailla tarvita, EUrakettien, sireenien ulvonta riittää: 
 

 
 

Israelilaiskuoro ei ymmärrä laulunsa sanoittajaa. 
 
 
 
 
 
 
Joillekin $$$$infoniaa - toisille lähtökellot.



 
 
 

 
 
Ritari esittää rebekoille lajikkeita: "näillä pikkuisilla lahjat lentää vain 5km, tuossa toisessa 
reunassa jo Jerusalemiin asti..." Monikohan islamin uhrikalujen ihailija tässä joukossa näkee 
lahjojensa maksajat? 



Daavid ja Huilu: mitä soittaisin mä heille? Rakettien ulvonta ees kuulu ei teille... 
  

 
 
 
Turhaanko Hosun, Turhaanko Osun? Rakettia kotiini en mä sallis - jos kavaltaja istuis ei tallis. 
 

 



Rahoittajille myyntiesite:  
Sotatanssikuvaa harjoiteltiin Pallywoodissa pitkään. Lopputulos aika repäisevä, eikös juu? 

 

 
 
 

 
 

Vielä viisi sekuntia jäljellä. Kerkeätkö?



He eivät kerinneet: Kirjat Malachi - Gazan rajan yli lentänyt lasten rakettisalamurha ... 
 

 
 

 



 
Menneen talven rakettisateen lumet. Nyt EUlahjoitukset kantavat jo koko postimerkkimaahan. 
 

 
Terveisiä EU:sta! Ohjusten suora reitti Kairosta - rajatunnelien kautta.  

 
 
 
 

Torjuntavoittoko? 
 

 
 
- Poks ja Poks. Kaksi rakettia, kaksi DU-pakettia. DU-Depleted Uranium saasteet ovat levinneet 
myös pohjolan perille lasten keuhkoihin torjuntaraketin onnistuessa. Ihan ihanaa - ihailee isä 
terrori. 

 
- Lue Israel Uutisista miten jokainen poksaus siirtää 100.000$ maksavan ohjuksen 
myyntiprovisiot ja kenen tileille. Kannattava bisnes, kaikki toiminta riskivapaata verorahojen 
polttelua. 
 
- Iron Dome - Rautakupu suojaa vain 'omat'. Ohjelmassa määritetään kartalle suojeltavat palatsit 
ja veljeksien asunnot - ennenkaikkea SM0M varastot. Haaska Ohjelma: Kun IronDome-tutkan 
havaitseman raketin laskettu osuma-alue kuuluu karsittavien joutosuiden lohkolle, torjuntaohjusta 
ei edes haaskata. 



 
 
Miten systeemi toimii? Hyvin Hyvin: Tekniikka pelittää, voitelu pelaa, väestö vähenee. Kohta 1.b. 
pidetään salamurhan tavoin salassa: 1.b. Tietokone laskee osuma-alueen ja vertaa suojeltavien 
kohteiden karttaan. Syntyy torjuntapäätös, kyllä/ei. Veljesten tontit suojeltuna. 
 
Juutalaisten 'hyvinvoinnista' huolehditaan kaikin keinoin: SM0M järjestää sirkushuveja 
pommisuojiin: kuvateksti kertoo erityisesti lapsille suunnatuista pommisuojapelleistä 
 

 



Sotilaaita panttivankeina, rahvaan päälle raketit. 
 

 
 
 
 
Eikö kukaan tätä Protestoi? Ni tokihan, marssitaan ympäri Israelia - ja pamputetaan, sakotetaan 

ja pistetään koppiin... 
 

 
 



Stop It! 
 
 

 
 
 
 

'BAHAMAS': ritarijärjestöjä Breiviikin vatikaanilla onkin tuhansin, globaalit jesuiittaorderit. Tässä 
messumurha seminaarinsa 101 -opas kuinka jutskut ajetaan mereen. 
 

 



Rauhaa odotellessa: Juutalaisille 'kaikuputkihoitoa' jo 10v. "Betonisuojia kokemuksella" - 
mainostanee myös pian 'Vantaan Leijonaritarien Suojarakennus & betoniputkipojat OYj'.  
 

 
 
Laitokset, koulut työpaikat suljettu - viikko toisensa jälkeen. Yli kymmenen vuotta.... 
 

 



 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 



 
 
Kaverukset pille ja palle, myivät rakettejaan maailmalle. Aurinko paistoi, provisiot pojat 
haistoi... 
 

 





 
 
 
 

 
 

 
 
 

Raketti✜✜✜✜ilkamat Viemärikutsuilla; 

essee by Rachel Saperstein 
 

 
“Vietimme miljoonan muun tavoin perjantain ja lauantain kuunnellen sireenien ulvontaa. 
Istuimme isoissa betonirenkaissa jotka ovat pommisuojia… Viemärikylämme on nyt pakollinen 
ilkamointipaikka kaikille ympäristön asukkaille. Jokaisessa perheessä on erikseen nimetty lapsi jota 
tulee hoitaa ja kaapata kainaloon hälytyksen tullessa arvaamattomalla hetkellä. Pikkuiset kyykkivät 
kainalossa painaen päänsä hoitajaansa vasten. Kaikilla lapsilla on peitot; pitkät yöt ovat kylmiä… 
pelko täyttää vanhempien lasten silmät; istumme kahdella penkkirivillä kuin kanat orrella. Valoa ei 
täällä ole; katuvalo, silloin kun se on, näkyy hämärästi… 
 



Kääntäjän kommentti:  
 

Eikö olekin mielenkiintoista; samaan aikaan rakettien lähettäjät ja heidän 
kaupunkinsa saavat elää täysin rauhassa – poislukien silmänlumeeksi muutaman 
raketinlähettäjä juoksupojan IDF-täsmätäräys.  
 
Israel suojelee tarkasti kaikki raketti-isku-projektien ✜ylläpitäjät ja ✜suunnittelijat, 
hamasin ✜johdon. Jatkuva Gazaan menevä rekkaruljanssi syöttää, juottaa ja pitää ✜
rakettiteollisuuden paksuna … Sähköt tälle 2milj arabilaumalle annetaan ilmaiseksi. 
EU, YK jne syytää rahaa jopa 5milj perusteella - väestönlaskenta huijauskansalle ei 
tule kuuloonkaan... Tarkkaan ✜suunniteltu, etten sanoisi.” 

 
“Ne Gush Katifin telttoihin ajetuista asukkaista jotka ovat jo saaneet oman asunnon, asuvat 
huoneistoissa joissa aina yksi huone on teräksellä vahvennettu – hälytyksen tullessa ei tarvitse 
juosta pommisuojiin. Ikkunoissa on paksu metalliluukut, ilmanvaihto on suodatettu. Kommentoin 
ystävälleni joka pääsi sellaiseen: “eikös ole hienoa kun saa köllötellä kotonaan sillävälin kun me 
juoksentelemme eestaas pommisuojiin?” “Kaipaan tuota ihanaa yhteyttä” – hän vastaa ironisesti… 
Iron Domen Raytheon torjuntaohjuksen iskiessa päällemme tulevaan kassam rakettiin, pauhu on 
paljon pahempi kuin muslimien rauhanraketin osuma ja räjäys.” [ Raketti=tyhmä, ilman kontrollia, 
lentää ehken sinnepäin mihin lähetetään. Ohjus=suunnattavissa, ohjattavissa lennon aika ] 
 
 
 
" ‘S’ saapuu viemärikyläämme aina kissansa kassissa. Hän on masentunut, tarraamme toisiimme. 
‘A’ saapuu tyttärineen ja tyttärentyttärineen. Hänen miehensä mällää pähkinöitä ja sylkee jämiä 
ympäriinsä huudellen, “katsokaa, KAtsokaa!” kun raketit suhisevat ylitse ja Iron Dome DU-
plutoniumkärkien räjähtäessä päällämme. Eräs teini yrittää aina tukkia korvansa ettei kuulisi. ‘E’ 
tulee lastenlastensa kera ja tuo pikkuisen koiransa joka tietenkin räksyttää kissoille. Onneksi hän ei 
sentään tuo lihavaa kanaansa… Moshe? Hän tuli viemäriputkeemme vain yhden ainoan kerran. Hän 
lienee päättänyt ettei kannata juosta pakoon, allahin luodit kyllä löytävät hänet jos niikseen tulee.” 
 
 
 
“Me voisimme ihan hyvin tulla toimeen ilman näitä ✜✜✜✜pakollisia viemäri-ilkamiakin. Ja 
tietenkin, ilman ainaista varuillaoloa, unen puutetta… Vai onko tämä vain iranin sodan valmistelua? 
Muista silloisen Ashkelonin pormestarin (v.2005) luvanneen kuinka rauhallista elämämme 
tuleekaan olemaan kunhan vain luovutamme kotimme näille rauharabeille “(jotka joka päivä, niin 
silloin kuin nyt, huutavat “kuolema juutalaisille” muhamedin koraanin käskyjen mukaisesti). 
 
 
 
 



 
 

"oh allah, hajoita ne! 
 
"tee naisistaan leskiä! 
 
"tee lapsistaan orpoja! 
 
"anna meille voitto! 
 
Palestinina Media Watch 2007 
 
 
 

 
 
 
 
 
pääRitariministeri (ex. kavaltajaolmert). "Juuri kuten lupasin, Jerusalemi pysyy yhtenäisenä. 
Tokihan pikku huvilani vielä jää sinne..." 
 

 



 
 
 

Hyvää Joulua toivottaa pyramidin rakettipukki 
 



Sireenin soidessa on 15s aikaa juosta tuonne. Teepäs empiirinen koe kesken ruoanlaiton: Kerää 
perhe ja juokse. Aikaa enää 9s. Israelissa suunnitelmat muuttuvat kesken kauppareissun. 

  

 
 
 
. 
 
Edelläoleva " Meeting the Missiles in My Sewervilla " -esseen kirjoittaja Rachel Saperstein, 
Etelä Israel: Gush Katifista poiskarkoitettu yhteisön ‘puhemies’, asuntonsa ritarien lyttäämä – 
vuodesta 2005 pakko-asutettu huterassa väliaikaismajassa. Nyt viettänyt aikaansa iloisesti 
naapuriensa kanssa viemäriputkessa joka toimittaa muslimien rauhanrakettisuojan virkaa…” 
 
P.S. Nämä ilkamat ovat jatkuneet jo yli kymmenen vuotta; tämä viikonkestänyt kiivaampi 
rauhanrakettien lähettelyvaihe johtuu vain EUraketti-varastojen täyttymisestä. 
 
March 12, 2012 12:00 - israelnationalnews com/Articles/Article.aspx/11383#.T13_zflbySo 
 
 
 
Päälle Astridin hellät lastenkujeet: harmiton laakerinkuularitsa toimii kuin tussari... 
 



Joku kerkeää 'melkein'... 
 

 
 
Useinmiten 'ei synny vahinkoa'. 

 



Tätä hamasin lennokkia epäiltiin anthrax pommikoneeksi. Kouluttaahan se salamurhaajiaan 
laittamaan salamurhapommeihin nauloja yms myrkkyjen sekaan... 
 

 
 
 
Maanviljelijä poimii allahin uhrihedelmät aamuisin pelloiltaan. Halvat raketit näet ovat tyhmiä 
ilman kunnollista ohjausta, lähettäjiensä tavoin. 
 
 



 
 
Hälytyssireenin soidessa kaupunki halvaantuu. Hengenpitimiksi pitää jättää auto siihen ja 
syöksyä aidan suojaan. Kymmenen vuotta ja 20.000 kpl = 5 kertaa vourokaudessa, joka päivä, joka 
päivä, joka yö... 
 
Sireeni soi taas - Leikki loppui kesken kaiken.  

 



 
 
Viherpipo näkee aina (muiden) ihmisten kiusaamisen luonnonsuojelun kannalta, positiivisena: 
kas tuossahan pöllöille tuiki tarpeellinen kassam-asunto! 
 
 

 
 

allah - alistaja. pysyy vallassa vain syyttömäin salamurhain ja kauhun eli terrorin avulla. Toimintaa 
ohjaa itse isä terorri, vatikaaninsa valtaistuimelta. 



 
 

YK UNRWA mukana 'bisneksissä. 

 



Yliopistona toimii Papal pallywood, hesarien palestinateatteri: 
 

 
 
 

Papal Pallywood: "Pojat, eipäs liiotella, tämän täytyy vedota tunteisiin ja näyttää todelliselta..."



Pyhäin islampappien uhrivälineet, EUkassam ripitystelineet. Lienevät papit päässeet 
neizyittensaä hoiviin kesken uhritoimitusten kun yksi uhrilahja jäänyt toimittamatta? Vai liekö allah 

taas epäonnistunut = suutari. 
 

 
 

 
 

Oi jospa nämäkin kaksi rohkiaa (säkkipää)pappia, heti vetäis uhrikalujensa sokkatappia! ...allah 
ei tulekaan toimeen (uhritoimeen) ilman vääräuskojen toimittamaa ja maksamaa semtexiä...  



Nääswillen 'vahinko': Kuvassa Tampereen putkipommikeittolan rauniot. 
  

 
 
Iltasanomain mukaan "Irakilaistaustainen" Tampereen Pizzeria 2010 
 
Mikä vahinko: oikein annosteltuna olisi jo koko suomexico sekaisin. Oikiaoppisia itkettää... mutta 
ei hätää, pian, pian pohjolaankin koittaa oikiaoppinen 'rauha'...  
 
 
 
 
 

 

Päämäärä? 
Kyllä, tokihan taustalla keittolassa on tarkka suunnitelma. Paavin bulvaanit pyrkivät 
kirjoitustensa mukaan maailmanrauhaan. Sen on muhametti luvannut - kunhan kaikki vääräuskot on 
ensin alistettu tahi vaan listitty pois. Sen suunnitelman voi lukea 'opaskirjastaan' ... jonka agenda 
kirjoitettiin 600-luvulla Fatiman katolisluostarissa, Portugalissa. Aihe on tarkasti dokumentoitu - 
siihen linkit löytyvät näiltä sivuilta. Ja kaikki tiet johtavat Roomaan... 
 



 
 
 
Paavin Oma YK järjestämässä 'maanomistus todisteita'. Lompsat auki, arabi pakenee ... 
 

 
 
 
 
 
Lue Lisää; 'Kansa joka ei ole kansa' 
 



www.scribd.com/doc/75775026/ 
 

 
 
Jenin. Tuostapa tulikin mieleen Jenin'in tuhannen palestiinalaisen massamurha 2002. Tyypillinen 
arabietuho jossa ei ole vieläkään löytynyt ruumiita. Massamurha jota koko suomen ritaristo, Paarma 
piispaa myöten kailotti ikäänkuin olisi tiennyt etukäteen... 
 
Luepa pöyristyttävät vapaamurarikerhojen jesuiittatarinat - tuoksut tietenkin roomasta. 

 
 
 
 
 
Suomenkin punaiset 
konstantinusritari ministerit 
neuvottelevat hamasin paavin 
bulvaanien - messumurhaajain 
kanssa:  
 

"Emme jätä teitä 
rauhaan ennenkuin 

olemme sammuttaneet 
janomme verellänne,  

lastemme  
janon verellänne..." 



Ahmed veljineen toivottaa sinulle hyvää uutta vuotta - pakanallisten tapojesi loppumista 
odotellessa... 

Heippa. Nähdään Pian! 
 

 
 
Arutz shevan pilapiirtäjän näkemys oba✜✜✜✜ritarien vaatimasta tuhansien murhaajain 
vapautuksesta 2011. Vapautettaessa vannoivat murhaavansa lisää niinpaljon kuin kykenevät... 
 
Näistä, vangitut  massamurhaajat  paljastaneista oikeista 
'Palestiinan' marttyyreistä ei enää olekaan haittaa. Tässä  
Suomessakin jo 'voimassa olevaa' sharia katuoikeutta 
esimerkillisessä kuvassa.. 
 
Ei koske Suomea? 
 
“Voimakas lannan haju Vantaan Koivukylästä kerrostalon 
alakerran kellaritilasta paljasti uhrilampaan. Isännöitsijä hälytti 
poliisin, virka-apua kaupungin eläinlääkäriltä. … … pikkulapset 
juoksentelivat uteliaina kellarissa kuin maatilamatkalla, kertoo 
yksi silminnäkijä.  
Kokonaisuudessaan asian selvittely kesti viitisen tuntia. Hajun 
perusteella lammas oli asunut talossa jo tovin. Sen oleskelu olisi 
ilmeisesti päättynyt erittäin pian myös ilman virkavallan asiaan 
puuttumista [katuteurastukseen]. Perjantaina 26. lokakuuta 
islamilainen maailma viettää Eid al-Adha uhrijuhlaa. Eid 



tarkoittaa “onnen paluuta ja juhlailoa“. Juhlan ajankohta on 10. päivänä Dhu-I-Hijjah -kuuta 
Mekan pyhiinvaellusmatkan Hajjin jälkeen. Vantaan lampaanpidolla on pitkä 
kulttuurihistoriallinen taustansa. Kun profeetta Muhammed aikoinaan tuli Medinaan 
[myöh.Helsinkiin, Kiitos Åstrid, Tadja], hän havaitsi kaupungissa vietettävän monenlaisia juhlia.  
 
Muhammed poisti pakanalliset tavat ja kertoi Jumalan määränneen vain kaksi juhlaa, Eid al-Fitrin, 
joka on paaston päätösjuhla, ja nyt ajankohtaisen Eid Al-Adhan. Tapana on uhrata lammas yhtä 
perhettä kohden tai lehmä seitsemää taloutta kohden. Kolmasosan lihasta saa perhe, loput jaetaan 
sukulaisille, ystäville ja köyhille. Lampaan omistajaa kehotettiin hankkiutumaan lampaasta eroon. 
Myöskään (?) lehmää ei Suomessa saa pitää kerrostalomaisissa olosuhteissa. Kotona 
teurastaminen on kiellettyä Suomessa ja Ruotsissa. Tuomas Manninen  Julkaistu: IS 26.10.2012 
22:09″ 
 

 



Yllä nouee kansanjuhlien lippusalkoon hamasin päätön Sharia. 
 

 
 

Yllä: Väkijoukko lynkkasi erään kiinnisaamansa juutalaissotilaan tarkasti oppien mukaan: 
silmät päästä, sitten pää irti jne jne... Tyylinäyte sama kuin astridin omalla shkup0llilla espoossa. 
Onnellinen arabi tuulettaa veriuhrissa autuaaksi tulleita käsiaan - heiman ennekuin ruumis heitetään 
kadulle raahattavaksi. Kadulla päättömäin sikojen raahaaminen traktorein yms onkin kokokansan 
'huvi'. Kumpi lie onnellisempi raahattava, päätön vaiko vielä elossaoleva? 
 
 
Alla Ram allah 11/2012 - tässä rauhanuskonnon hedelmää, päättömän sian hinaus. Kukaan ei 
vaadi näiltä pahojen aseidensa luovutusta, kukaan ei kauhistele tätä perusoikeutta katkaista 
uskottoman tahi vääräuskon kaula  - instant 'oikeudessa' kadulla. Jompaan kumpaan jengiin sinäkin 
kuulut, joko oikiaoppisiin tai dhimmeihin. Miksi ei kauhistele: kas julkisesti julistamassaan opissa 
on luvattuna päivä jolloin kaikkia sikoja vedetään kaikilla kaduilla kaikkiallah. Se onnistuu vain 
silloin kun siolla ei ole puolustvalmiutta. Sinun aseesi on paha, allah näkyvän ✜ mopopojan 'hyvä'. 

 



Tässä näyte minkätakia rooman jesuiitat polttivat Raamatunkääntäjät elävänä rovioillaan: 
  
"Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat kaikki mykkiä koiria, jotka 
eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään. Ja näillä koirilla on 
vimmainen nälkä, ei niitä mikään täytä. Ja tällaisia ovat paimenet! Eivät pysty mitään huomaamaan, 
ovat kaikki kääntyneet omille teilleen, etsivät kukin omaa voittoansa, kaikki tyynni. "Tulkaa, minä 
hankin viiniä, ryypätkäämme väkevätä; olkoon huomispäivä niinkuin tämäkin ylenpalttisen ihana."  
 
"Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niinkuin pasuna, ilmoita minun kansalleni heidän 
rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä. Minua he muka etsivät joka päivä ja haluavat 
tietoa minun teistäni niinkuin kansa, joka tekee vanhurskautta eikä hylkää Jumalansa oikeutta. He 
vaativat minulta vanhurskaita tuomioita, haluavat, että Jumala heitä lähestyisi:  
 
"Miksi me paastoamme, kun et sinä sitä näe, kuritamme itseämme, kun et sinä sitä huomaa?" Katso, 
paastopäivänänne te ajatte omia asioitanne ja ahdistatte työhön kaiken työväkenne. Katso, riidaksi 
ja toraksi te paastoatte, lyödäksenne jumalattomalla nyrkillä.  
 
"Te ette nyt paastoa niin, että teidän äänenne kuultaisiin korkeudessa. Tälläinenkö on se paasto, 
johon minä mielistyn, se päivä, jona ihminen kurittaa itseänsä? Jos kallistaa päänsä kuin kaisla ja 
makaa säkissä ja tuhassa, sitäkö sinä sanot paastoksi ja päiväksi, joka on Herralle otollinen? Eikö 
tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat, ja 
päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle ja viet 
kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa 
lihaasi?  
 
"Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niinkuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen; 
sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä rukoilet, ja 
Herra vastaa, sinä huudat, ja hän sanoo: "Katso, tässä minä olen." Jos sinä keskuudestasi poistat 
ikeen, sormella-osoittelun ja vääryyden puhumisen, jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset 
vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä, ja sinun pilkkopimeäsi on oleva niinkuin 
keskipäivä. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa 
sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin lähde, josta vesi ei 
koskaan puutu.  
 
"Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa 
ja mutaa. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani. 
 
 
 
 
"Hän sanoo: Tehkää, tehkää tie, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Sillä 
näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun 
korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin 
nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi."  Jesaja. 
 
 
 
 

LOPPU. 



 
 

Allahinpalvoja lähti vahingossa neizytmatkalle - loppu sekin 
 



PS. Päivitys 20.11.2014 
 
Raketteja sataa alati ja jatkuvasti, 24/7/365 
 
Tänään suhahti neljä tuomi ojain EU lahjarakettia gazasta - mereen... 
 
Pikkupojan ensimmäinen koulupäivä Sderotissa, viherpipoäiti ohjeistaa: 
 

 
 
"Heippa Kulti! Älä välitä tuosta mususta joka seuraa sinua rakettinsa kanssa. Nyt on tulitauko ja 
hän on täysin harmiton tosirauhanuskova. Hyvää koulupäivää!" 
 
www.jewishpress.com/news/breaking-news/gaza-launches-4-rockets-in-24-hours/2014/11/20/



 
 
Toinen tarina hesareista, piispoista, SPR ritareista ja ohjelmoinnistasi... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JENIN - Massamurha jota ei saatukaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Päivitetty 25.03.2012 

Massamurhan lavastus, miinoitettu Jenin: 
Noobelsankarin, terroristi Jasser Arafatin köyhdyttämän ‘leirin’ joka talo miinoitettu: 

…kadut langoitettu pommeilla, täynnä ihmisiä, miinoja, mummoja, invalideja pyörätuoleineen, 
lapsia pommikasseineen. Sen kunniamurhaajajoukko valitsi taistelupaikakseen… Kaikki oli 
valmiina lavastukseen, jaSSerin elämän kohokohtaan, palsetiinan teurastukseen josta voitaisiin 
kiihoittaa koko maailma. Lehdistö oli evästetty, tyhmimmät jo julkaisivat esitäytetyt 
valhetuomiokaavakkeet. (Köyhäin kurjain leiri. Miksi? Hmm. Mistä tulikaan Jasserin henk koht 
omaisuus, €3mrd ??) 

MUTTA. Jasserimme epäonnistuu surkeasti. Ainoa mitä tapahtui että murhamiehet kuolivat 
– kun Israelin armeija lähti puhdistamaan näitä paa vin EUn salamurhaajien, torien, kahviloiden, 
hääjuhlien jne räjäyttäjien pommivarastoja… 

. 

. 

2002 Jeninin juuret: Oy EU-Salamurha Ab;  
Salamurhamissiot “kuuluvat nyt kulttuuriin” … joka kohtaa kaikkia lapsia. Salamurhaajalle on 
keksitty purevan irvokas ilmaisuväärennös: marttyyri… ‘Marttyyrius’ on mekasnismin ydin: Al 
Aqsa Brigades on viimeisen puolen vuoden sisään tehnyt 22 hyökkäystä tappaen 26 ja 
haavoittaen 613 siviiliä, lasta, vanhusta, äitiä… Yksi pommi maksaa noin 150$; maksajina EU ja 
esim Holy Land Foundation, USA … By Christopher Dickey NEWSWEEK www 
msnbc.com/news/735266.asp 

Jeninistä oli tullut pomminrakentajien kehto, hienoimman psy-op -aivopesun mekka: siellä 
koottiin EU:n maksamat pommit, siellä ohjelmoitiin ja huumattiin lapsiparat kauko ohjattaviksi 
roboteiksi. (Näitä huume ohjattuja robotteja onkin käytetty sittemiin mm. Suomessa, Arizonassa 
jnejne. Yllättäin venäläiset erikoisjoukotkin ‘avustavat‘) Jenin’in käärmeenpesästä latentarhoihin, 
toreille, kahviloihin lähetetyt kulttuuriohjukset räjäyttivät lasten, mummoin suolet palmupuiden 
latvoihin, salaa, yllättäin, missä tahansa milloin hyvänsä. Räjähtäminen juutalaisten hääjuhlissa oli 
‘erityistä’ herkkua jota 72 neitsyen tykö halajavat (!?) lapset kaipasivat… 



 

Cafe Hillel; Morsian josta ei tullutkaan vaimoa. Isä josta ei tullutkaan Iso-isää... 

Cafe Hillel Suicide Bombing 2003; 4vuotis muistojuhla. 
Paa vi inkvisitiolaitos haluaa haluaa alistaa koko maailman murhavaltaansa, 

terrorin kostonuskontoa käyttäen. Menetelmänä on kauhun kylväminen 
ja ihmismielten alistaminen terroriin. Älä hyväksy.  
Älä alistu. Älä pelkää – Älä Unohda. Astu Esiin. 

Julista. Anna kaikkien kuulla huutosi! 

"Jos he kiroavat, siunaa sinä, jos he nousevat, joutukoot häpeään, mutta palvelijasi saakoon iloita. 
Olkoon häväistys minun vainoojaini pukuna, ja verhotkoon heitä heidän häpeänsä niinkuin viitta. 
Minä suullani kiitän suuresti Herraa, ja monien keskellä minä ylistän Häntä. Sillä Hän seisoo 
köyhän oikealla puolella pelastaakseen hänet niistä, jotka hänet tuomitsevat." Ps.109. 

 

 

Uhrien muistoksi tehty video, suomitxt: www.youtube.com/watch?v=mmbu4KK0gUM 

 



. 

Mikäli haluat elää, Jenin pitää tyhjentää  
Mikäli haluat elää, Jenin pitää tyhjentää pommeista ja niiden rakentajista. Vaan pyytämälläkö 
poistuvat? Voisimme sinut kukkahattu Astr!d laittaa asialle… Mutta kas, yllättäen, rohkeasti 
pakenet kameroita, vastuutasi. Joten jäljelle jäi -varusmiehet- 

Jenin piti tyhjentää slalamurhaajista ja aseista – mikäli sinulle ei tämä asia ole selvä, 
LOPETA lukeminen tähän. Sensijaan vietä muutama päivä näiden massamurha uutisten ja niiden 
linkkien parissa. Tutki miten omaisensa tänään pärjäävät…. 

. 

. 

Uutisketju Jenin -ohjelmoinnista vuonna 2002: 

 

10.4.2002 Israel pelkää verilöylyn paljastumista Jeninissä 
Jeninin palestiinalaisleirillä käytyjen taistelujen tuhot “kauhistuttavat jopa Israelin armeijan 
upseereita.” (HALOO IltaSatu: kuka tämän sepitti ja miksi?) “Puskutraktorit yksinkertaisesti 
jyräävät kodit alleen ja aiheuttavat kamalaa tuhoa. Meille koituu valtavaa vahinkoa, kun 
maailmalla nähdään kuvia siitä, mitä me olemme täällä tehneet,” eräs upseereista kertoi 
israelilaisessa Haaretz-lehdessä. (Kuka selvittäisi erään upseerin taustan, liekö kokonansa 
virtuaalihenkilö?” 

Lehden mukaan myös Israelin ulkoministeri Shimon Peres on erittäin huolestunut odotettavissa 
olevasta kansainvälisestä reaktiosta Jeninin taisteluihin, joista hän yksityisesti (eli toimittajan 
sepitys) käyttää jo nimitystä “verilöyly”. Israel vakuutti kuitenkin eilen operaation jatkuvan. 
Pakolaisleirin tilanteesta ei ole vielä riippumattomia kertomuksia tai valokuvia. (iltasanomat.fi 
10.4.2002) www 
iltasanomat.fi/arkisto/uutishakutulos.asp?hakutapa=uutinen&hakusana=Jeninin&skip=0&sivu=0 

16.04.2002 Le Monde lietsoi hysteriaa vastoin faktoja: “ei voida näyttää toteen etteikö Israelin 
armeija olis tehnyt massamurhaa Jeninin 15.000 asukkaan leirissä” … vielä 5.5.2002 lehti toistaa 
samaa yhä linjaa: “mikään ei kiistä tapahtunutta massamurhaa” 
Näitä ohjattiin myös kotosuomen yhden omistaja 100% sensuurilehdistö kritiikittä kopioimaan… 
eikä korjausta ole tullut tänä päivänäkään, julkisesta anteeksipyynnöstä puhumattakaan. 

17.4.2002 Päivien ajan Palestiina, YK:n ja apujärjestöt (SPR jne) väittävät jatkuvasti 
kivenkovaan että Israelin joukot olivat tehneet hirvittävän kansanmurhan tunkeutuessaan Jeniniin. 
Oli selvää että Sharonin joukot olivat tehneet Kosovoakin pahemman verilöylyn… Maanantaina 
(kun kauhu ‘uutiset’ oli ensin saatu levitettyä joka maailman kolkkaan) lehtimiehet lsakettiin 
paikalle – eikä ruumiita löytynytkään vaan tarina oli Arafatin ansa. www 
nypost.com/postopinion/editorial/45844.htm 



 
Tätä tosiasiaa ei sitten enää kerrottukaan vaan vaiettiin kuoliaaksi – koska kyseessä oli vatik kaanin 
globaali mediahype ohjelmointi: sensijaan päivästä toiseen globaali media – meillä YLE, 
Builderberg-Hesari jne jatkoivat ruumiskasojen löyhkän takia nenäänsä pitelevien 
nahkatakkimiesten ‘onnettomia’ kasvojen esittämistä: paarma, tuomiojan ja kaikki 
silmäätekevät olivat varmoja 1000 mätänevän massamurhatun ruumiin löyhkästä... 
…….Ainoa oikea löyhkä tulikin paa vin paarmain ja tuomiojain suunnasta…. 

* UK Guardian (17.4.2002): Israelin teot Jeninissä olivat yhtä kauheat kuin Osama Bin Ladenin 
New York on 9/11. 
* London’s Evening Standard (15.4.2002): “Puhumme kansanmurhasta!” 
* Janine di Giovanni; London Times (16.4.2002): “Olen raportoinut Bosnia, Chechnya, Sierra 
Leone, Kosovosta mutten koskaan ole nähnyt tällaista julmuutta” 
* Phil Reeves; London Independent (16.4.2002): “Hirveä sotarikos, satoja ruumiita raunioissa…” 
* Canadian National Post: “Massamurhan ruumiitten kätkentä…” 
www honestreporting.com 

18.4.2002 Jenin: Sharonin uusi verilöyly 
Silminnäkijöiden kertomukset ja raunioiden alla maatuvien ruumiiden löyhkä vahvistivat eilen 
huhuja laajasta verilöylystä, jota Israel on ilmeisesti yrittänyt peitellä Jeninin pakolaisleirillä 
Länsirannalla.Israelin armeija käytti kuusi päivää Jeninin joukkomurhaan ja kuusi päivää jälkien 
siivoamiseen, syytti palestiinalaishallinnon edustaja Nabil Shaath. Jeninin tapahtumat toivat monien 
mieleen vuoden 1982 joukkomurhan Sabran ja Shatilan pakolaisleireillä Libanonissa.  

Tuolloin Israelin pääministeri Ariel Sharon salli silloisena puolustusministerinä kristityn 
miliisijoukon murhata jopa 2000 palestiinalaista. Kansainvälinen Punainen Risti vaati eilen 
avustusryhmilleen vapaata pääsyä Jeninin leirille selvittämään verilöylyn laajuutta. 
(iltasanomat.fi 18.4.2002) 

29.4. 21:37 Tutkijat: Ei verilöylyä Jeninissä 
Kahden hollantilaisen kuolinsyyntutkijan mukaan Jeninin palestiinalaisleirissä ei ole tapahtunut 
verilöylyä. He syyttivät kuitenkin Israelin armeijaa ihmisoikeusloukkauksista Jeninin hyökkäyksen 
aikana.- Israelin armeija ei aiheuttanut verilöylyä Jeninissä tai muissakaan 
palestiinalaiskaupungeissa. Se syyllistyi kuitenkin laajamittaisiin ihmisoikeusloukkauksiin. 

Kuolinsyyntutkijat tutustuivat lauantaina Jeninin sekä Ramallahin ja Nablusin tilanteisiin. Jeninissä 
he tutkivat yli 20 ruumista.Heidän mukaansa Israel oli kieltänyt kuolleiden ja haavoittuneiden 
siirtämisen sekä estänyt ruuan, veden ja lääkkeiden toimittamisen Jeniniin.Toinen tutkijoista sanoi, 
ettei hän kyennyt selvittämään, oliko suurin osa kuolleista siviilejä, kuten palestiinalaiset ovat 
väittäneet. Hänen mukaansa tarvitaan vielä lisää tutkimuksia. (STT-AFP) 

02.05.2002 Toukokuu: Toimittajilla oli hauskaa jaSSer propaganda Ltd:n “hauta” jaisissa: 
ruumis nousi kesken parhaitten juhlien paarilta pois kyllästyttään huolimattomaan kuljetukseen. 
Toimittajat eivät voineet nauruaan pidätellä. Thursday, May 2, 2002 by Aaron Lerner …Israel esitti 
videon palestiinalaisten “valehautajaisista” Jeninissä. 

3.5.2002 YK-Larsen, ensimmäinen linssilude Jeninin pommitehtaiden raunioilla: 
“Kauhistuttavaa joukkomurha, pöyristyttävää” 
Israel TV tänään 3.5.2002: Larceny: Yk-Larsen ja Norjan voiteluöljy 
Herra ja rouva Larsen saivat 100.000$ palveluksista simon peresille ja jasserille. Palveluksiin kuului 



mm. nobel-seuran “pikku painostus”. Kuinka ollakaan peres ja terroristi saivat nobel -palkinnon. 
Norjalaisia tietenkin keljuttaa omien rahojen takaisinkierto, erityisesti se, ettei Larsen ja vaimonsa 
(YK:n palveluksessa) maksaneet veroja tästä veronmaksajien verorahojen kierrätyksestä…  

Larsen toimii avustavana norjan enkelinä, vieden säännöllisesti PLO konttuuriin rahaa Norjasta, 
sillä muutenhan pommiliivitehtaat ei pyöri. Tyypillistä YK:n sääntöjen mukaista? toimintaa.YK 
lähi-idän lähetti Terje Roed-Larsen lausuu toukokuussa että Israelin terroristin etsinnät ovat 
hirvittäviä kuvottavia uskomattomia ja moraalisesti väärin. Haloo? Murhamiehen kiinniotto 
moraalisesti väärin? Entäpäs lahjuksiesi vastaanotto? 
Katso myös YK tutkimuslausunto www un.org/peace/jenin/ 

. 

. 

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

. 

 

04.05.2002 Aivopesumedian Pohjolassa kytee nyt Israel-boikotti: 

34 ruotsalaista media-alan, kirkon, kulttuuripiirien ja akateemikkojen vaikutusvaltaista edustajaa 
vaati eilen kansalaisia boikotoimaan miehitetyillä alueilla tuotettuja israelilaisia tuotteita. (näinkö 
vähän Ruåtsissa onkin jessuiittoja?) Se olisi heidän mielestään yksittäisten pohjoismaalaisten ainoa 
keino painostaa Israelia luopumaan sotatoimistaan palestiinalaisia vastaan. Boikottivaatimus 
esitettiin Dagens Nyheter -lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa. Myös Pohjolan suurimman 
elintarvikkeiden ostajan, Norjan, Tanskan ja Ruotsin osuuskauppojen yhteenliittymän Coop 
Nordenin, norjalaisjohtaja kertoi yrityksensä harkitsevan Israel-boikottia. Coop Norden tosin kiisti, 
että boikotista olisi jo päätetty. (iltasanomat.fi 5.4.2002) 

5.5.2002 Kiista Jeninin pakolaisleirin väitetystä verilöylystä ei ota loppuakseen, ja 
sekäpalestiinalaiset että israelilaiset syöttävät kiivaasti maailmalle omaa propagandaansa. Israelin 
mukaan sen tiedustelulennokin kuvaama videopätkä todistaa, kuinka palestiinalaiset lavastivat 
hautajaisia Jeninissä liioitellakseen kuolonuhrien määrää. Videossa näkyy selvästi, kuinka 
hautajaissaatto kuljettaa paareilla vainajaa haudattavaksi. Yhtäkkiä kantajat pudottavat 
vahingossa vainajan maahan, mutta “kuollut” nouseekin pystyyn ja hyppää paareille 
uudelleen, jonka jälkeen osa surijoista lähtee karkuun.-He eivät tienneet, että ruumis ei 
ollutkaan ruumis, sanoi Israelin tiedustelujoukkojen eversti Miri Eisin esitellessään nauhaa 
tiedotusvälineille. 
www iltasanomat.fi/uutiset/ulkomaat.asp www idf.il/english/news/funeral.stm www 
israelnationalnews.com/tv.php 

6.05.2002 YKn UNRWA virkailija kenraali Peter Hansen on antaunut kymmeniä 
haastatteluja Jeninistä, muistellen massamurhaa, katastrofia jonka omin silmin näki. Ruumiita 
kasattuina joukkohautoihin. Omin silmin… UNRWA on YK:n alainen osasto joka operoi Jeninin 
kouluja. Näissä kouluissa olevissa oppikirjoissa ei mainita Israelin valtiota. UNRWA sallii käyttää 
kouluja ja varastotiloja aseiden ja räjähteiden säilytykseen, ja UNRWA:n pommisuojien tilat 



toimivat pommiliivien valmistuksessa. (The Weekly Standard May 6, 2002)www 
weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/001/186drluv.asp 

. 

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

. 

Vat-i-canus Roma: K_nights of Ho spit allier – K_nights of Mal ta – K_nights of Red Cross … 

 

Pomminkuljetuslavetti 

06.05.2002 Punainen † Risti. 
Nk. Jenin tutkimuskomissio oli ojassa jo ennen lähtöään. Kolmimiehisessä ryhmässä oli ICRC:n 
entinen johtaja, Cornelio Sommaruga, joka aiemmin on verrannut Israelin kansallistunnusta 
Daavidin tähteä NaziSaksan hakaristiin. Tälläinen asennevammaisen “tutkijan” siis YKn Kofi 
Annan oli valinnut. Ehkäpä hän itse ajattelee samalla tavoin? Etukäteen voi jo tietää tälläisen 
“komission” löydösten tulokset, varsinkin kun salamurhaajien pidättämisen syitä ei haluttukaan 
selvittää, vaan rajoittaa nk. “tutkimus” pidättäjien toimiin, ilman ajatustakaan siitä että operaatiossa 
menehtyi parisenkymmentä IDF:n sotilasta mm. murhaajien räjäytettyä kerrostalon heidän päälleen. 
Nämä röykkiöt sitten myöhemmin “todistivat” IDF:n toimia… Kun sitten kävi selväksi ettei mitään 
kansanmurhaa ollutkaan tapahtunut, Arafatin järjestämistä epätoivoisista valehautajaisista 
huolimatta, koko käsiin lauennut operaatio sai häpeällisen lopun. Monday, May 6, 2002 … l’Affaire 
Sommaruga. by Charles Krauthammer 
The Weekly Standard 13 May 2002, Volume 007, Issue 34 

 

 

08.05.2002 Punainen † Risti.  
Jenin valheeseen osallistunut SPR:n Inhimillinen kädenojennus Paa vin Toveri Paarmalle: 
Arkkipiispa Jukka Paarma on saanut tänä vuonna Suomen Punaisen Ristin myöntämän Inhimillinen 
kädenojennus -huomionosoituksen ja siihen liittyvän Kai J. Warras -mitalin. Arkkipiispa Jukka 



Paarma on puhunut tänä keväänä paljon Lähi-idän rauhan puolesta (= aivopessyt myös sinut 
hyväksikäyttäen jesuMediamme palveluja). “Hänen kaltaisiaan oikeudenmukaisuutta korostavia 
vaikuttajia tarvittaisiin maailmaan huomattavasti nykyistä enemmän”, sanoi SPR:n pääsihteeri 
Markku Niskala tunnustuksen perusteluissa. Perusteluissa muistutetaan, että arkkipiispa on puhunut 
myös suomalaisen yhteiskunnan kahtiajaosta köyhiin ja rikkaisiin. Inhimillinen kädenojennus on 
jaettu vuodesta 1989 lähtien SPR:n työtä ja aatemaailmaa tukeneelle henkilölle tai yhteisölle. 
Tunnustus luovutettiin Punaisen Ristin päivän yhteydessä Helsingissä keskiviikkona. 
www iltasanomat.fi/uutiset/sahkeet.asp?id=336333 

Suomen ‘Operaatiopäällikön’, Paa viPaarman hyvävelimitaleita: 
* Turun Sanomat yhtymän johtokunta 1993-1999 
* Paul Harris Fellow Rotary ritari mitali 1997 
* Turun Rotaryklubin looshi 
* Belgian Kruunuritarikunnan ritarimerkki 1996 
* Keskuskauppakamari (päälooshi) mitali 2002 
* Suomen Sadankomitealiiton rauhanpalkinto 2002 [kommunistinen kristittyjä 
vainova] 
* Pietarin kaupungin 300-vuotisjuhlamitali 2004 
* S:t Petersburgs-Turku ystävyys 50-vuosimitali 2004 
* Venäjän tiede- ja taideakatemioitten liiton Pietari Suuren kultainen mitali 2007 
* Pyhän Kirill Turovilaisen kunniamerkki 2007 
* Minskin hengellisen akatemian kunniajäsen 2007 
* Suomen Mielenterveysseuran Pro Salutate Mentis -mitali 2007 
* Konstantinus Suuren Ritarikunnan kunniajäsen 
* Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden 
* Pyhän Lampaan/Karitsan Ritarikunnan jäsen (Order of Lamb) 
* Leijonien Suurristi 2002 (MAMUlan ansiot? Lue Leijonista) 
* SPR kädenojentelu Kaj Warras mitali – klikkaa katso mistä JENIN 2002 mitalin 
‘ansiot’ tulikaan… 

. 

. 

 

SITTEN. YHTÄKKIÄ. 

SUOMEN PÄÄORGANISAATTORILLE 
…lisä ✜MITALI ! …ja jesuMediassamme … 

…KUOLEMANHILJAISUUS.  
...eikä asiasta sen koomin ole suo mess kuultukaan. 

. 



 

osirisKapteeni messuamassa suomiritarikerhon daagoninpalveluksessa. Vieressä seisoo koko ex. 
Suomen Konstantinus kavaltajakööri. 

. 

psst. Joko ne Jeninin 1000 ruumista ovat löytyneet? …10-vuotis juhlakin oli ja meni… tekeekö 
Äitikirkko piankin paarmasta pyhimyksen? 

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

Vapaa muurarien järjestyksen mukaan “0rder 0f the Red Cross“ on Paa villisessa järjestyksessä 
kolmantena S0vereign Military 0rder of M alta (SM0M) ja “0rder of the K nights Templar.” -jälkeen:  

Eikä pidä unohtaa että Punainen ✜ Risti on kautta maailman jäänyt kavalluksista kiinni. Hyvän 
‘saaliin’ aiheesta saat sanoilla “red cross embezzlement” www 
tetrahedron.org/articles/apocalypse/red_double_cross.html 



 

Herrat Tänään Temppelissä 

Rooman ensimmäiset Ritarit: K_nights of Hospital_lier… 

…vaihtoi nimensä Maltan Ritareiksi …Lue Lisää lisää www.scribd.com/Syottovasikka 

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

. 

. 

Jenin ‘tutkimuskomissio’ -fiasko 
Nk. Jenin tutkimuskomissio oli ojassa jo ennen lähtöään. Kolmimiehisessä ryhmässä oli ICRC:n 
entinen johtaja, Cornelio Sommaruga, joka aiemmin on verrannut Israelin kansallistunnusta 
Daavidin tähteä NaziSaksan hakaristiin. Tälläinen asennevammaisen “tutkijan” siis Kofi oli 
valinnut. Ehkäpä hän itse ajattelee samalla tavoin. 

Lue Jenin Jenin: www.slideshare.net/syottovasikka/jenin-jenin-2002-002 

 
Etukäteen voi jo tietää tälläisen “komission” löydösten tulokset, varsinkin kun salamurhaajien 
pidättämisen syitä ei haluttukaan selvittää, vaan rajoittaa nk. “tutkimus” pidättäjien toimiin, ilman 
ajatustakaan siitä että operaatiossa menehtyi parisenkymmentä IDF:n sotilasta mm. murhaajien 
räjäytettyä kerrostalon heidän päälleen. Nämä röykkiöt sitten myöhemmin “todistivat” IDF:n 
toimia… 

 
Kun sitten kävi selväksi ettei mitään kansanmurhaa ollutkaan tapahtunut, Arafatin epätoivoisista 
valehautajaisista huolimatta, koko käsiin lauennut operaatio sai häpeällisen lopun. 

. 



Jessuiitta Ted Turnerin CNN kenguru-uutiset saavat ‘palautetta’ 

Kun jessuiitta operaatio romahti, valhettan kaupannut CNN sisäinen sähköposti meni sekaisin kun 
ihmiset alkoivat valittaa Jeninin PLO pelleuutisista – päivittäin toimittajat saivat jopa 6000 e-mailia 
törkeästä uutisoinnistaan… When CNN is the Story; HonestReporting’s efforts are recognized in 
articles by The New York Times and Jerusalem Post. 
www honestreporting.com/Critiques/2002/55_jordan.asp 

17.5.2002 Massamurha jota ei ollutkaan – ensimmäinen totuudellinen uutinen: …mystisesti 
kadonnut artikkeli…Massacre that was NOT: www nypost.com/postopinion/editorial/45844.htm 
April 17, 2002 

08/2002 Myytti ja kuinka se tehtiin; Dokumentti. … kadonnut mystisesti … 
Part One: Documenting the Myth http://www.upi.com/view.cfm?StoryID=22052002-085307-9694r 

1.8.2002 06:53 YK: Ei joukkomurhaa Jeninissä 
YK:n raportti Israelin armeijan tunkeutumisesta Jeninin pakolaisleiriin ei tue palestiinalaisten 
väitettä, että leirissä olisi tapahtunut joukkomurha. 
Raportissa kritisoidaan Israelia liian järeiden aseiden käytöstä sekä siitä, että sotilaat estivät 
avustustyötekijöiden työn. Palestiinalaistaistelijoiden taas todetaan tietoisesti piiloutuneen tiheän 
siviiliasetuksen keskelle. Raportin mukaan Jeninissä oli noin 200 palestiinalaistaistelijaa.  

Palestiinalaishallinnon mukaan leirissä olisi kuollut 500 palestiinalaista. YK:n raportin mukaan 
Jeninissä kuoli 52 palestiinalaista, joista puolet saattoi olla siviilejä. Israel menetti 23 sotilasta. 
Israel aloitti hyökkäysoperaation palestiinalaisalueille 29. maaliskuuta, sen jälkeen kun 28 ihmistä 
oli saanut surmansa ja 140 haavoittunut itsemurhaiskussa Netanyan kaupunkiin kaksi päivää 
aikaisemmin. (STT-Reuters). Täsmää myös 'palestiinan' väestömääräkuplan kanssa - 
'väestönlaskenta' laskenta onkin kielltyyä puuhaa - etteivät tuet romahtaisi. Siis pallywoodia 
pyörittävän vatikaanin mafian tuet... 

. 

-varusmiehet- … niin varusmiehet. Poikaset. Kuolivat kun nuo paarman urheat ‘marttyyrit 
räjäyttivät talon päälleen… 

 

MISSÄ Kunniaosoitus, Mitalit? 
Te hoisitte uljaasti tehtävänne. Ei ole toista sinun rinnallasi Israelin sotilas… Elossa selvinneet nyt 
paarmain obamain hännystelijäin pilkkaamina, työttöminä, Gush Katifista ulosheitettyinä, koko 
jessuiittaysteemin hylkimänä… 

. 

“Rawhiyya Illayan oli seitsemän lapsen äiti, nyt kuuden. Saddam Hussein maksoi hänelle 
10.000$ yhden lapsensa räjähdettyä Israelissa; hän aikoo käyttää sen Rafahin kotinsa 
koristelemiseen…” Monday, July 8, 2002 Saudi, Iraqi “money for ‘martyrs’” The Jerusalem Times 



(A Palestinian Publication) 4 July 2002 www jerusalem-
times.net/article/news/details/detail.asp?id=1584 Palestiinan virkamiehet sanovat että Saddam on 
lahjoittanut $5milj salamurha pommittaja ‘marttyyrien’ perheille. 

Jihad aamuisen pommi-iskun takana 
05.06.2002 11:22 Ainakin 18 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut tuhoisassa pommi-iskussa 
Pohjois-Israelissa. Monien haavoittuneiden vammat ovat erittäin vakavia. 
Räjähdys sattui aamulla Megiddon risteyksessä Länsirannan kupeessa, lähellä Haifaa ja Jeniniä. 
Poliisi epäilee, että kyseessä oli autopommi, joka räjähti täynnä matkustajia olleen linja-auton 
vieressä. Silminnäkijöiden mukaan räjähdys oli erittäin voimakas. 
Palestiinalaisen ääriryhmän Jihadin aseellinen siipi Jerusalemin prikaatit on ilmoittanut olevansa 
iskun takana. 
Välittömästi iskun jälkeen Israel syytti Jasser Arafatia terroristiryhmien rohkaisemisesta. 

. 

. 

YK TIPH -ajoneuvo konepistoolilla seulaksi, media vaikenee: 

“palestiinalaispoliisi” seisoi keskellä katua. YK TIPH ajoneuvo (tarkkailijat) lähestyi. 5m päässä 
“poliisi” avaa sarjatulen suolaten kylmäverisesti YK-tarkkailijat autoonsa. Huudot eivät auta, mies 
ampuu lippaansa tyhjäksi. Kummasti PLOiisi pakenee paikalta (PLO perusominaisuus) tekosensa 
tehtyään. Onneksi ne oli sveitsiläisiä ja turkkilaisia, niistähän EU:n ja tuomio janin tarvitse 
kommentoida tai selitellä.  PA Cop Murdered TIPH Observers www 
israelnationalnews.com/news.php3?id=20825 

Epäonnen päivä jaSSeripalvojalle: pommiliivi poksahti osittain, ja vielä ennen aikojaan, 
bussipysäkillä. Pommilla tahdottiin ? vahvistaa jaSSerin rauhanpyrkimykset, ja alleviivata taas 
miltä näyttäisi tulevaisuus hänen valtakunnassaan. Kituva pommityrää riepotettiin julmasti robotilla 
pitkin katua pois pysäkiltä, hänen yrittäessään räjäyttää koko loppupommiansa, ja taistellessa 
robotin rautakouria vastaan. Tällä kertaa jaSSerin kuvaajat eivät olleet vielä kerinneet paikalle 
todistamaan moista raakuutta, eikä jan tuomio siten antane EU-lausntojaan? May. 9, 2002 Work 
accident foils would-be suicide bomber; By DAVID RUDGE 

Presidentti Jasser Arafat matkusti eilen ensimmäistä kertaa lähes puoleen vuoteen 
tukikohtakaupunkinsa Ramallahin ulkopuolelle. Tuhansien palestiinalaisten pettymykseksi Arafat ei 
kuitenkaan vieraillut Jeninin tuhotulla pakolaisleirillä. Käynti peruutettiin “turvallisuussyistä” viime 
tipassa. Peruutus aiheutti raivoa kovia kokeneissa jeniniläisissä. -Olen hyvin vihainen ja pettynyt, 
sanoi työtön jeniniläinen Mohammed Abu Ghalyoun eilen. -(Arafat) ei puhunut tavallisille ihmisille, 
ei halunnut tavata poikiaan menettäneitä ihmisiä eikä halunnut kuunnella heidän tarpeitaan. Jos hän 
ei ole kiinnostunut meistä, me emme ole kiinnostuneita hänestä. Kestämme taakkamme ilman 
häntäkin, sanoi Ghalyoun. IS 15-04-2002 

. 

. 



“Nobel-Arafatin henkilökohtainen hyväksyntä oli kaikilla murhaiskuilla” 

…kertoo pidätetty Nasser Abu Hamid, Fatah Tanzin johtaja. Palsetiinalaiset PLO johtajat 
närkästyivät viime vuosien trendistä, jossa PLO:n paikallisjohtoon ei enää valittukaan paikallisia, 
vaan johtajiksi säännönmukaisesti istutettiin ulkomailta päälliköt. Tämän estämiseksi PLO:n 
paikalliset näkivät ainoaksi vaihtoehdoksi alittaa terroriteot Israelissa, ja pitää ne yllä niin kauan että 
järjestelmä luhistuisi. Eipä ihme ettei pupujaSSer halunnutkaan Jeniniin mennä “kadonneita” 
massamurhattujaan etsimään… Jeniniläisten viesti: Elham Mahamid Kabahah, 34, 
palestiinalaispoliisin leski sanoo tuskastuneena: “Arafatin tulisi uskaltaa tulla omiin 
pakkolaisleireihinsä näkemään kärsiviä perheitä. Hänen tulisi vaihtaa koko johtajisto ympäriltään, 
tuoda ihmisiä jotka ovat kykeneviä auttamaan meitä. Emme tarvitse vastuuttomia ja korruptoituja 
johtajia!”. 

Tanzim terroripäällikkö Abdullah Abu-Hadid paljasti Jasserin suunnitelmallisesta Kristittyjen 
kirkkoon hyökkäämisestä kansavälisen punateatterin parrasvaloihin: Paikka oli huolella valittu 
huomion maksimoimiseksi. Tiesimme että paikassa on 50 munkkia ja heille ruokaa kahdeksi 
vuodeksi, vettä, puutarha, toiletit ja mukavuudet joita edes Arafatin pakkoleireissä ei ole. Siellä oli 
kaikkea, sinne oli hyvä luoda maailmaluokan selkkaus ja piilottaa murhaajamme… BBC interview 
with Douad at: 

bbc co uk/hi/english/world/middle_east/newsid_2006000/2006684.stm 

. 

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

2001: Tuomioja hämmästyttää taas Israel-puheilla 
Israelin Suomen-suurlähettiläs Miryam Shomrat vaatii Suomelta ensi viikon alussa virallisen 
selvityksen ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd) lausunnoista. 
Tuomioja sanoi torstaina Suomen Tietotoimiston haastattelussa, että Israelin toimista 
palestiinalaishallintoa vastaan ei voi olla mitään muuta seurausta kuin väkivaltakierteen jatkuminen 
ja syveneminen Lähi-idässä. Miryam Shomratin mukaan Tuomiojan uudetkin puheet poikkeavat 
EU:n yleisestä linjasta. -Näyttää siltä, että Tuomioja on palaamassa takaisin ajattelutapaan, jollaista 
en olisi toivonut enää näkeväni Suomessa, suurlähettiläs Shomrat sanoo. -Kuluneen viidentoista 
kuukauden aikana ääriryhmille on antanut vapaat kädet nimenomaan Jasser Arafat. Hän se on 
aiheuttanut Oslon rauhanprosessin pysähtymisen eikä Israel. (iltasanomat.fi 15.12.2001) 

Tuomiojan kohuhaastattelun rajumpi versio siivottiin netistä 
Ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd) Israel-haastattelusta on ollut julkisuudessa kaksi eri versioita. 
Suomen Kuvalehden nettisivuilla oli vielä alkuviikosta nähtävissä 24. elokuuta julkaistusta 
haastattelusta versio, joka oli jyrkempi kuin lehden painetussa versiossa julkaistu teksti. Tekstien 
vertailu osoittaa, että nettiversiossa Tuomioja esittää Israelin palestiinalaispolitiikasta vieläkin 
jyrkemmän arvion kuin painetussa versiossa. 

 
Suomen Kuvalehti korjasi haastattelun nettiversion identtiseksi painetun haastattelun kanssa vasta 
tämän viikon puolessa välissä. Omalla kotisivullaan internetissä Tuomioja kiistää, että hänen 
mielessään olisi edes käynyt verrata Israelia missään suhteessa natsi-Saksaan. 
Erkki Tuomiojan kotisivu Lue IS-keskustelu aiheesta (iltasanomat.fi 6.9.2001) 



. 

. 

Brysselistä muodostunut Al-Qaedan värväyksen päämaja. 

. 

13.07.2002 The Spectator July 13,2002: FEATURES “Perfidious Belgium” 
- Brysselistä muodostunut Al-Qaedan värväyksen päämaja. 
- Walloonin johto myöntää kansalaisuuden kenelle hyvänsä maahan tulleelle rikolliselle tai 
muslimiterroristille joka vain voi väittää osaavansa Ranskaa. 
- New York Times 10.02.02 kertoo 19.050kpl kadonnesta tyhjästä belgian passista vuoden -90 
jäkeen. 
- Äärimuslimit ovat rakentamassa valtiota valtion sisään. 
- Afganistanissa viime sysksynä murhattu Afgaanikenraali Ahmad Shah Massoudin murhaajat 
käyttivät belgian passeja ja työ ja muut murhasuunnitelmat toteutti Tarek Maaroufi, Tunisialainen 
Al Qaedan johtaja jota on turhaan yritetty saada oikeuden eteen: hän on kuulemma Belgian 
kansalainen ja siten ei voi tehdä mitään väärää… 

. 

Die Zeit : “Arafat räjäyttelee, EU maksaa”  

07.07.2002… Arafatin henk. koht “avustukset”: 60.000.000mk/kk =60miljoonaa kuukaudessa! 
Sunday, July 14, 2002 EU maksanut 4mrd Euroa Arafatin rosvoille vuodesta 1993. Joka kuukausi 
viimesien vuoden ajan, Jasser on saanut henkilökohtaisesti 10 miljoonaa euroa kuukaudessa. 
Arafatin vaimo sai juuri miljoona euroa sveitsiin tyttären elintason turvaamiseksi. (Arafatin henk 
koht omaisuus €3mrd) 

18.07.2002 www foxnews.com/story/0,2933,58025,00.html 
Saudiprinssi jäi kiinni 2200kg kokaiininlastin salakuljettamisesta Venezuelasta Pariisiin. Prinssi 
käytti salakuljetukseen omaa lentokonettaan ja nauttii diplomaattista koskemattomuutta, eikä häntä 
siis voida asettaa syytteeseen. 

. 

“Ei käy nyt, kuolen tänä iltana”: 

18.07.2002 “Tarjoan sulle seksiä” sanoi Naomi Tel Avivin kadunkulmassa nuorella arabipojalle. 
“Ei käy nyt, kuolen tänä iltana” se vastas. Viisi minuuttia myöhemmin kaksi räjähdystä. Kolme 
syytöntä siviiliä kuoli, 40 vammautui lopuksi iäkseen. Kahden uhriteuraan päät sinkoutuivat 50m 
päähän, jalat vastakkaiseen suuntaan. Jul. 17, 2002 Jerusalem Post; ‘I offered the suicide bomber 
sex, he replied – no I am going to die tonight’ 
By MATTHEW GUTMANSaksalaisen Al Quds moskeijan imami Mr. Fazazi saarnasi v.2001 
Attalle ja muille massamurhaajille: “Kristittyjen kurkut pitäisi leikata auki…” 

16.07.2002 Saksan poliisi kuunteli ja kuulustelikin osaa moskeijassa hääriviä kiihkoja jotka ovat 
omien sanojensa mukaan valmiita murhaiskuihin missävaan. Tietenkin nuo kiistivät kaiken, joten 
heidät laskettiin vapaaksi suunnittelemaan ja toteuttamaan massamurhia… (jonka jälkeen? heidän 



ruuminsa? silput voitaisiin joukkohaudtata uhrien kanssa?) 
July 16, 2002 www nytimes.com/2002/07/16/international/europe/16GERM.html 
Imam at German Mosque Preached Hate to 9/11 Pilots 
By DOUGLAS FRANTZ and DESMOND BUTLER 

02.07.2002 23:09 Väärensi kidustustodistuksia 
Norjalaisen asianajajan epäillään myyneen väärennettyjä papereita sadoille turvapaikanhakijoille, 
joiden tapaukset otetaan nyt uudelleen käsittelyyn. Asiasta kertoivat Norjan siirtolaisviranomaiset 
tiistaina. Miehen epäillään myyneen turvapaikanhakijoille kidutuksista todistaneita väärennettyjä 
dokumentteja, jotta näiden turvapaikkahakemukset hyväksyttäisiin. Maahanmuuttovirasto aikoo nyt 
käydä uudelleen läpi kaikkiaan 209 tapausta. 

26.07.2002 Palestiinalaisten rakentama räjähteiden ja aseiden salakuljetustunneli Egyptiin on 
löydetty ja tuhottu eilen. Weapons Tunnel Discovered in Rafiach Jun-26-02 12:11 

. 

Mistä tulivat EUn maksamat Jenin ansoitukseen käytetyt räjähdetonnit? 

15.05.2002 IDF arvioi 40 tunnelin parhaillaan olevan käytössä aseiden ja räjähteiden 
salakuljetuksessa. 11 tunnelia on löydetty viimeisen 3kk aikana. May. 15, 2002 IDF blows up 
weapons tunnel to PA By MARGOT DUDKEVITCH ; Keskiviikkona IDF räjäytti 250m pituisen 
tunnelin jota käytettiin aseiden salakuljetukseen Egyptistä Palestiinan Rafahiin. Se on kahdeksas 
löydetty aseiden salakuljetustunneli Tänä vuonna. Tunneli oli tuettu ja sisälsi sähköistyksen, 
puhelin, tavaroiden vetolavetti systeemin. Aika ajoin Egyptin viranomaiset ilmoittavat myös 
tuhoamistaan aseiden salakuljetustunneleista. www 
jpost.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=JPost/A/JPArticle/Full&cid=1021464444424 

. 

Hamas Chat: Kuinka tapat jenkkejä: 
www israelnationalnews.com/news.php3?id=26111 
Amerikkalaisten tappamiseksi Hamasin chattisivut ovat parhaita: 
Al-Awsad: “Kerran viikossa ryhmä amerikkalaisia koiria tulee lähellemme meren rannassa. Olen 
seurannut niitä jo pitkään, ja kysyisin neuvoja kuinka niistä pääsee eroon” 
Salam: ” Jos ne tulee yksityisautossa, laita niiden bensatankkiin runsaasti sokeria. Paluumatkalla 
niiden auto pysähtyy, ja niiden päälle on helppo hyökätä. Sitten on monta tapaa tappaa ne. Niiden 
yli on helppo ajaa kun ne jättävät auton. Jos ne näyttää kävelevän pitkin rantaa, niiden eteen voi 
laittaa ansan. Jos käytettävissä on neljä autoa, ne on helppo ympäröidä esim. liikennevaloissa ja 
heittää polttopullo auton päälle; ne ei pääse ulos…” 
MSKZ: “Lue koraanin säkeitä ja tapa ne yksitellen senjälkeen kun olet varma että ne on 
jenkkityranneja.” 
Al- Awsad: “Kiitos vaan, mutta haluaisin päästä eroon niistä hiljaisesti. Niillähän on puhelimet… 
Ne asuu rantamökissä johon on helppo mennä. Haluaisin tehdä oikosulun tai kaasuttaa tai myrkyttää 
ne…” 
Habib Allah: “Parasta olisi käyttää nopeaa myrkkyä, levittää sitä joka paikkaan, ovien kahvoihin, 
puhelimiin, kuppeihin, lautasiin. Tee tämä kun ne ovat poissa… Myrkynteko-ohjeet saa forumilta. 
Mutta ole varovainen, kysy neuvoja” 
Al- Awsad: “Tuntuu hienolta. Mitä nopeita myrkkyjä on saatavissa? Vai myrkyttäisinkö 
vesisäiliön?” 



Palsetiinan perhealabum bum: Vauva pommiliiveissä. Nalle myäs… 
www news.bbc.co.uk/hi/english/world/middle_east/newsid_2071000/2071561.stm 
www helsinginsanomat.fi/tuoreet/juttu.asp?id=20020628OL19 
JERUSALEM. Israelin armeijan julkistama kuva Hamas-järjestön itsemurhapommittajaksi 
pukeutuneesta pikkulapsesta herättää suurta huolta ja keskustelua Israelissa, kertoo BBC 
verkkosivuillaan. Armeijan mukaan kuva löytyi Hamas-taistelijaksi oletetun miehen kotoa 
Hebronin kaupungista Länsirannalla. Kuvaa asepukuun pukeutuneesta ja räjähteitä vyötäröllään 
kantavasta pikkulapsesta pidetään Israelissa aitona. 
PLO perheen mielestä kuva on “hassu vitsi” kuten ruumispinotkin; sensijaan palsetiinan 
päävenkuilja Saeb Erakat “tiesi” sen olevan väärennös, -oho- vastoin perheenjäsenten käsitystä. — 
A photo of a Palestinian baby dressed as a suicide bomber that family members say was a joke… 
www cnn.com/2002/WORLD/meast/06/28/baby.photo/index.html). 

 
Palestiinan Työministeri Minister Ghassan Khatib puolestaan pussitti Erakatin ja sanoi ettei kuva 
häntä ihmetyttänyt, ja olihan ymmärrettävää että palestiinalaiset lapsiaan kouluttavat pienestä… 
www abcnews.go.com/sections/world/DailyNews/mideast020628_bomber.html 
Vauva ja Nalle. Tietenkin pommiliivit. Cartoons: www 
haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=181829&contrassID=2&subContrassID=17&sb
SubContrassID=0 

Kuinka Arafat lavasti vaalinsa (ottiko oppia suo malisista?). Wednesday, June 26, 2002 
Daniel Polisar: How Arafat rigged the 1996 Palestinian elections 
Excerpts : Yasser Arafat and theMyth of Legitimacy 
www imra.org.il/story.php3?id=12641 

. 

09.07 2002 YK toimittaa palestiinalaisille antisemitistisiä oppikirjoja.  

Kun yhteistyö on näin tiivistä, ei ole ihme että kyseisen UNRWA konttorin Pomo Peter Hanssen 
innoissaan “löysi” keväällä Jeninistä satoja IDF:n massamurhaaamia ruumiita. Vaan minne joutui 
huijarien vastuu huijauksista. Todennäköisesti tullee ylennys “massamurhan tarkastajan”, 
Sahtivaarin konttuuriin? Siellä on huva sepitellä lisää… Naveh to UNRWA: Stop providing 
Palestinians kids with anti-Semetic textbooks By MELISSA RADLER 
www jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/A/JPArticle/Full&cid=1025787733453 

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

. 

Gang-Rape Trial Begins in Pakistan By REUTERS Filed at 10:56 a.m. ET 
www nytimes.com/reuters/international/international-pakistan-rape.html 
“Tälläinen naisten väkivalta on aivan normaalia islamia, mutta joka kerta kun sitä valaistaan, 
naisten raiskailut ja murhat loppuvat ainakin väliaikaisesti. Onhan se parempi kuin ei mitään” 
valtionsyyttäjä Ramzan Khalid Joiya sanoo Reutersille. 

Islamin paikallisneuvostot määräilevät joukkoraiskauksia Pakistanin Punjabissa. Tämän 
puolivuotiskauden aikan on ilmitullut (suurin osa salataan kuolemanpelosta) jo 72 joukkoraiskausta 



ja 93 muuta pakistanin ihmisoikeusjärjestön raportin mukaan. Raiskaajat ova ylemmän kastin 
islamisteja, ja uhrit islamin orjuuden köyhiä. New York Times 17.7.2002 

Tytön joukkoraiskaustuomio kuohuttaa Pakistanissa 
04.07.2002 15:43 Ihmisoikeusjärjestöt ovat protestoineet kiivaasti nuorelle pakistanilaisnaiselle 
langetettua joukkoraiskaustuomiota vastaan. 

 
Heimoneuvosto päätti Mirwalissa Punjabin maakunnassa antaa 18-vuotiaan naisen neljän miehen 
raiskattavaksi, koska tytön veljellä oli tiettävästi suhde toisen heimon naiseen. Ihmisoikeusjärjestöt 
ja paikallinen poliisi ovat kertoneet, että tuomio pantiin täytäntöön kesäkuun viimeisellä viikolla. 
Joukkoraiskauksen jälkeen tyttö lähetettiin alastomana kotiinsa satojen kyläläisten silmien edessä. 
Pakistanin korkein oikeus on ilmoittanut olevansa tapauksesta järkyttynyt ja tutkivansa asiaa. -
Tällainen on raakalaismaista. Aivan kuin eläisimme pimeintä keskiaikaa, kommentoi 
ihmisoikeusaktivisti Rashid Rehman BBC:lle. (MTV3-STT) 

Raiskauksen uhri tuomitaan islamin kostonlain mukaan kuolemaan. Kivitys kuolemantuomion 
saanut raiskattu nainen, Zafran Bibi, päästettiin vapaaksi !? vankilasta yleisen painostuksen vuoksi. 
Nainen syyttää lankomiestään raiskaajaksi: islamin kostolakien mukaan todistaminen on 
tarkoituksella tehty mahdottomaksi: tarvitaan NELJÄ MIESTODISTAJAA jotta raiskaus voidaan 
toteennäyttää. 

 
Nyt RAISKATTU NAINEN Zafran Bibi on painostuksen vuoksi VAPAUTETTU! Oksettavaa 
islamia… Ei puhettakaan että lankomiestä rangaistaisiin; Zafran Bibiä odottaakin nyt kotikylän 
häpean tähden kunniamurhan kautta kuolema… Sentenced to Death, Rape Victim is Freed by 
Pakistani Court By SETH MYDANS www 
nytimes.com/2002/06/08/international/asia/08RAPE.html 

George W. Bushin puoliso Laura Bush: Taleban uhkaavat vetää irti naisten kynnet 
STT 19.11.01 George W. Bushin puoliso Laura Bush piti eilen Yhdysvaltain presidentille varatun 
viikottaisen radiopuheen ja nosti voimakkaasti esiin Afganistanin naisten kärsimykset Taleban-
hallinnon alla. -Vain terroristit ja Taleban voivat kieltää naisilta koulutuksen. Vain terroristit ja 
Taleban uhkaavat vetää irti naisten kynnet, jos nämä käyttävät kynsilakkaa, ykkösrouva sanoi. 
Lontoossa puolestaan pääministeri Tony Blairin puolison, asianajaja Cherie Blairin on tänään määrä 
tavata viisi Afganistanista paennutta naista ja keskustella heidän kanssaan maan tilanteesta. 
Talibaanikaudella Kabulin naisten joukossa tehdyn tutkimuksen mukaan 21% naisista haluaa tehdä 
itsemurhan, 99% potee syvää masennusta. (MSNBC) 

. 

Kristitty nainen saanut oikeaoppisesti kuolmantuomion pilkasta rohveettaa kohtaan. 
Todisteita ei ole, kuolemantuomio odottaa toimeenpanoa - vapaa muurarien hallitsema 
aivopesulehdistö kuten komukka YLE vaikenee 24/7 … A Christian woman has been sentenced to 
hang in Pakistan after being convicted of A CRIME SHE DID NOT COMMIT: defaming the 
Prophet Mo0hammed. www telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/8120142/Christian-woman-
sentenced-to-death-in-Pakistan-for-blasphemy.html … Afg@nistanissa m0niosaajan monet rskatut 
vaimot = tyyt öt mielummin polttavat itsensä kuin jatkavat rohveetallisessa sadismissa, katso tästä 
NYTimesin video nytimes.com/video/2010/11/07/world/1248069290784/burning-desperation.html 



. 

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

. 

. 

Is lamin orjuus – jatkuu sukupolvesta toiseen 

MANZOORABAD JOURNAL; Bondage’s Load: Heavy Bricks, and Crushing Debt 
By RAYMOND BONNER http://www.nytimes.com/2002/06/12/international/asia/12LABO.html 
ANZOORABAD, Pakistan. Auringon käristävässä paahteessa, naiset kyykkivät ja käärivät savea 
läjiin joita pyörittelivät aviomiehilleen. Miehet muotittavat käsin saven suorakaidemuotteihin, ja 
kaatavat ne kovettumisen jälkeen pois. Senjälkeen pikkulapset kantavat paahtamattomat tiilet aasin 
karryihin, vietäviksi uuniin. Noen ja hien peittämät teinipojat ja ukot kuumentavat uunia, 
työskennellen käytännön helvetin infernossa nostaen välillä kannen hiilen lisäämistä varten. Tässä 
Pakistanilainen orjatyövoima. Työnantajat “antavat” työntekijöille korkeakorkoisen lainan, ja koko 
perheen 3v. lapsista lähtien on maksettava lainaa työllään, joka ei koskaan riitä edes korkoihin.  

3vuotiaat kantaa tiiliä ja vesiämpäreitä… jalat epämuodostuu, lapsi on loppuunajettu jo ennen teini-
ikää. Velka sensijaan kasvaa ja vahvistuu, ja periytyy, ja seuraava sukupolvi kantaa vielä 
suurempaa velkakuormaa. Perheen kuukausitulot 50$ kuussa. Tässä käytännön islamin ihanuutta. 
Pakistanin laki tosin on tätä vastaan, ja määrää 900$ sakon asiasta ja vankilatuomion, mutta lakia ei 
koskaan ole käytetty, hehe. 80 työläistä täällä, mihet, naiset, lapset, yht. 17 perhettä, ei ole koskaan 
ollut päivääkään koulussa.  

He eivät osaa lukea, laskea, kirjoittaa. He eivät tiedä kuinka vanhoja he ovat, tai edes käsitettä 
kuinka monta työtuntia heillä päivässä on. Tiilentekijä Khizar Hayatilta kysyttiin montako tuntia 
hän päivässä työskentelee. “viisi tai kuusi” oli vastaus. Milloin alkaa ja päättyy?; kysyttiin. 
Aamuviidestä iltaviiteen… 
Oikeaoppiset naureskelee orjiensa typeryyttä… 

. 

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

. 

. 

Is lamin lapsiorjat NY-Times 18/10/01 

Fatima Sakhin pienet sormet liikkuivat nopeasti loimella, asiantuntevasti sitoen ja solmien. Fatima, 
9-vuotias tyttö työskemteli pakkohiljaisuudessa penkillä viiden muun 8-12 vuotiaan kanssa. 
Tässä pienessä huonosti valaistussa huoneessa oli neljä lapsiryhmää kutoen mattoja myytäväksi 
basaareissa. Pakolaislapset työskentelevät 5-10 tuntia päivässä ansaiten 30-40mk kuukaudessa. 
Fatimaa on onnistanut:Hän tulee klo 8, mutta lähtee kouluun klo 1. Loput 23 lapsesta työskentelee 
iltaan asti. 



 
Newsweek raportoi joku vuosi sitten miljoonista maaorjista islamilaisissa valtioissa: Perheen jotka 
ovat vuosisatoja olleet maatyölaisinä vuokramaalla, vuokra-asunnoissa ostaen kaiken 
feodaaliherraltaan ovat kasvattaneet itselleen valtaisan velkataakan. Feodaaliherran ja islamin 
siunaamana työn palkka ei koskaan nouse yli kulujen: systeemi varmistaa ikuisen velkavankeuden. 
Orjuus varmistetaan islamin saneleman velan siirtymisenä isältä pojalle. Pakenijat tuskin selviävät 
hengissä… 

 
Pakolaisleirit: Nokkimisjärjestys on tarkka. Se riippuu leirilläoloajasta, työmäärästä ja siitä onko 
avustavia sukulaisia. Kurjuus kaikin eri tavoin vallitsee. Uusilla pakolaisilla on etu: He voivat 
rekisteröityä YK:n ruoka-avulle. Muut taas eivät saa mitään elleivät he ole leskiä tai orpoja. 
Avustustyöntekijät sanovat jo tunnistavansa useimmat avunhakijat jotka viikko toisensa jälkeen 
tulevat hakemaan avustuksia väittäen aina olevansa uusia pakolaisia. 

Leijumisen kohokohtana he pitävät erästä kertaa jolloin vanha mies saapuu naisen 
seuraamana. “Tämä on vaimoni” mies kertoo. “Hän on leski“. 
http://www.nytimes.com/2001/10/18/international/asia/18NOTE.html 

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

Tietolähteet: 

- EU €2mrd rahankäytön selvitys, 167MEPin vaatimuksesta ei tuota mitään tulosta: Managing 
European Taxpayers’ Money; Supporting the Palestinian Arabs – A Study in Transparency 
EU study 2004; The Funding for Peace Coalition, P.O. Box 2009. Rochford, Essex SS4 1DB, 
United Kingdom info@eufunding.org http://www.euFunding.org 

- Oy Salamurha Ab:n sisällä: lapset on aivopesty kaipaamaan itsemurhaa ennekuin tietävät edes 
mitä sana merkitsee. Inside Suicide, Inc. Death wishes: By Christopher Dickey NEWSWEEK April 
15. Dan Ephron, John Barry, Mark Hosenball, Michael Isikoff 

- Massacre that was NOT: www nypost.com/postopinion/editorial/45844.htm April 17, 2002 

- Yllätys? … Page Not Found – Sorry, the page you requested could not be found. 

- Part One: (UPI) Documenting the Myth WASHINGTON, May 20. Analysis: Why Europeans 
bought Jenin myth By Martin Sieff UPI Senior News Analyst, Published 5/21/2002 3:14 PM 
Kuinka kaikki söivät yhdessä vuosisadan valheen: www upi.com/view.cfm?StoryID=22052002-
085307-9694r 

- EUn salainen antisemitismi -raportti. www crif.org/index.php?menu=5&dossier=33 
Dossiers Exclusif: Le rapport non publié sur l’antisémitisme en Europe 01-12-2003 
Synthesis Report on behalf of the EUMC European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
by Werner Bergmann and Juliane Wetzel. Zentrum für Antisemitismusforschung / Center for 
Research on Antisemitism Technische Universität Berlin. Vienna, March 2003 

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

. 



. 

25.3.2002 Newsweek, March 25 2002 issue; Uusnazipiireissä, 74-vuotias Albert Huber on 
juhlittu sankari (paa vin kontrolloima). Eläkkeellä oleva Sveitsiläinen journalisti pitää puheita 
äärioikistolaisille ryhmille ympäri maailmaa. Hän tuomitsee sionismin väittäen Hitlerin teettämää 
kansamurhaa liioitelluksi. Parin viime vuosikymmenen ajan, hän on matkustellut USA:n, pitäen 
oppitunteja Arjalaisten nuorten ja Islamilaisten kokouksissa… Huberin kerskumiset ovat erityisen 
suosittuja muslimiradikaalien seassa…. Suora linkki löytyy myös Osama bin Ladeniin… 

05.06.2002 09:36 Yli kymmenen kuollut pommi-iskussa Israelissa  
Ainakin 12 ihmistä on kuollut ja jopa 50 loukkaantunut tuhoisassa pommi-iskussa Pohjois-Israelissa, 
kertovat poliisi ja Israelin radio. Räjähdys sattui aamulla Länsirannan kupeessa, lähellä Haifaa ja 
Jeniniä. Poliisi epäilee, että kyseessä oli autopommi, joka räjähti täynnä matkustajia olleen linja-
auton vieressä. Eri lähteiden tietojen mukaan räjähdyksessä on kuollut 12-14 ihmistä. Poliisi arvelee 
iskun tekijäksi palestiinalaisten ääriryhmiä. Välittömästi iskun jälkeen Israel syytti Jasser Arafatia 
terroristiryhmien rohkaisemisesta. 
Palestiinalaismies kuoli ja toinen haavoittui vakavasti kanafarmilla sattuneessa räjähdyksessä 
Qalqilyan kaupungissa Länsirannalla, kertovat palestiinalaiset turvallisuuslähteet. Räjähdyksen 
syytä ei toistaiseksi tiedetä. www jippii.fi/uutiset/ulkomaat/ (STT) 

10.06.2002 Jebaliyan pakkolaisleirillä räjähti rakennus ja 25 ‘marttyyria’ haavoittui ennenaikaisesti. 
Palsetiinan “viran omaiset” eivät kertoneet syytä yrittäen estää lehtimiehiä pääsemästä paikalle. 
Uuden kanafarmin paljastuminen ei ehkä olisi Jeninin häpeän päälle suotavaa? Unexplained blast 
injures 25 in Gaza refugee camp, By ASSOCIATED PRESS 

10.7.2002 IDF arvioi 40 tunnelin parhaillaan olevan käytössä aseiden ja räjähteiden 
salakuljetuksessa. 11 tunnelia on löydetty viimeisen 3kk aikana. 
May. 15, 2002 IDF blows up weapons tunnel to PA By MARGOT DUDKEVITCH 
Keskiviikkona IDF räjäytti 250m pituisen tunnelin jota käytettiin aseiden salakuljetukseen Egyptistä 
Palestiinan Rafahiin. Se on kahdeksas löydetty aseiden salakuljetustunneli Tänä vuonna. Tunneli oli 
tuettu ja sisälsi sähköistyksen, puhelin, tavaroiden vetolavetti systeemin. Aika ajoin Egyptin 
viranomaiset ilmoittavat myös tuhoamistaan aseiden salakuljetustunneleista. 
www 
jpost.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=JPost/A/JPArticle/Full&cid=1021464444424 
IDF Upotti viime viikolla aselaivan matkalla Libanonista Rafaan, Palestiinaan. 
www 
jpost.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=JPost/A/JPArticle/Full&cid=1021464444424 

. 
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On olemassa laaja vastarintaliike Palestiinassa 

16.07.2002 The American Prowler, Published 7/16/02; otteita: 
Lawrence Henry American Prowler -aikakauslehdessä kertoo palestiinalaisista yhteistyöntekijöistä 



jotka auttavat Israelin demokraattista valtiota taistelussaan verisiä siviilien massamurhia vastaan. 
Lukemattomia määriä murhia jää toteutumatta näiden rohkeiden vastarintaliikkeen sankarien 
toimesta. 
On olemassa laaja vastarintaliike Palestiinassa joka taistelee järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan; 
kooltaan siinä on kyse sodasta. MUTTA. Ei se vastarintaliike ei ole Hamas, Hizbollah, Al Aqsa 
Martyrs’ Brigade yms. marxilaisliikkeet. NE EIVÄT OLE vastarintaliikkeitä. Vaan juuri ne 
edustavat ennennäkemätöntä veristä diktatuuria jota vastaan vastarintaliikkeen sankarit ovat 
nousseet. Todellinen vastarintaliike on nimetön, sitä ei ole mitenkään määritelty, ja se taistelee 
Länsirannan ja Gazan sisällä viidentenä kolonnana Israelin ystävien kanssa. 

 
Henry esittää että historia tulee muistamaan näitä Palestiinalaisia, ei ilmiantajina vaan rohkeina 
vastarintataistelijoina jotka yrittävät lopettaa omien kansalaistensa ja Israelilaisten silmittömän 
teurastuksen samoin kuin aikoinaan osa saksalaisia piilotteli Hitlerin vainoamia Juutalaisia. 
Henry kirjoittaa: ” Sankarit kuolevat täällä, sankarit joiden vapaustaistelun rohkeus ylittää 
mielisairaan hulluuden joka on syövytetty heidän omaan kansaansa terrorisoivan järjestäytyneen 
rikollislauman aggressioiden ja systemaattisen vihanpidon kautta. Ehkäpä joku historioitsija 
tulevaisuudessa tekee sen. Paitsi tällä hetkellä sitä ei kukaan tee… www 
theamericanprowler.org/article.asp?art_id=2002_7_15_23_3_11 

27.072002 Abu Mazen: Ainakin 40 lasta vammautunut putkipommeista joita heidän 
käskettiin heittää. www idf.il/hebrew/announcements/2002/june/mazen.stm 
“Vastustan pikkulasten kuolemaa. Se on kauhistuttava asia. Ainakin 40 lasta Rafahissa on 
invalideina senjälkeen kun heidän kätensä räjähti putkipommien takia. He saivat viisi sekeliä 
(KUVITTELE! JaSSer maksaa viisi sekeliä -n.1€- käsiparista!) . Kuka on valmistautunut sellaiseen 
lapsensa kohdalla? Sitten oli se meteli niistä kuolleista 13v. pojista jotka lähetettiin 
itsemurharetkille … kuka ja miksi?” Abu Mazen, Arafatin varaministeri,  Kuwaitilaisen 
päivälehden Al-Zaman, haastattelussa 20 Kesäkuuta 2002 
PLO Lapsisotilaat juhlii verisine käsineen, kalashnikov harjoituksineen. 
www jislamia.org/news/new04.htm 

30.07.2002 Palestinian ‘baby bomber’ picture stirs anger By THE ASSOCIATED PRESS 
Vaikka PLO (ja IL-PLO palstavahdit) kiistävät kaiken, perhe joka otti kuvan lapsestaan 
itsemurhapommittajan varusteissa, sanoo itse että tottakai se on aito… 

. 

. 

. 

Rauhanajan Rauhanohjusten ja kranaattien määrä ylitti 10.000 

. 

16.12.2008 Israelin siviilien, lastenkotien sairaaloiden, koulujen, torien päälle rauhan uskonnon 
ampumien rauhanajan ohjusten ja kranaattien määrä ylitti 10.000: by Tzvi Ben Gedalyahu 
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/128897 



Ahtisaari rauhanneuvvottelijaksi? Riippumatta tuloksista, Ahtisaaren pelkkä käynti YK-
ominaisuudessa olisi avannut oikeusprosessikäytävän EU:n vastamuodostetun kansainvälisen 
“jenin” oikeusistuimen prosessiin. Siihen Arafat tähtäsi… vaan juoni katkesi kesken. 
Valehautajaisetkin epäonnistui, ruumiit “suuttui” kesken “suru”marssin ja nousi ylös… 

——————————————————————————————– 

. 
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YK-raportti: Vapaus arabimaissa vähentäisi köyhyyttä 

02.07.2002 05:07 YK: Vapaus arabimaissa vähentäisi köyhyyttä 
Arabimaat pystyisivät nostamaan nopeasti kansansa köyhyydestä, mutta siihen tarvittaisiin 
vallankumous, joka vapauttaisi naiset ja poliittisen elämän sekä parantaisi koulutusta. Näin sanoo 
YK:n kehitysohjelma UNDP tiistaina julkistamassaan raportissa. 
Öljyvarojensa ansiosta arabimailla ei ole puutetta rahasta. Siitä huolimatta niiden työttömyysluvut 
ovat maailman korkeimmat. Talouskasvu on niin hidasta, että kansalaiselta menee 140 vuotta 
tulojensa kaksinkertaistamiseen – muualla maailmassa tämä tehdään keskimäärin 10 vuodessa. Kun 
vapaudesta on kyse, arabimaat sijoittuvat köyhintä Afrikkaakin huonommin. Heikoin on naisten 
tilanne. Raportin mukaan puolet arabimaiden nuorista haluaisi muuttaa ulkomaille. Raporttia on 
koostettu puolitoista vuotta. Arabiliiton 22 jäsentä saavat siinä kehuja siitä, että ne ovat pystyneet 
nostamaan kansalaistensa elinajanodotetta sekä vähentämään lapsikuolleisuutta ja äärimmäistä 
köyhyyttä. 

 
Samalla selonteko kuitenkin syyttää arabimaita poliittisten vapauksien tukahduttamisesta ja naisten 
alistamisesta pimeän keskiajan tyyliin. 

Koulutuksenkin on annettu rapautua. Yhä useammat tosin pääsevät kouluun, mutta koulutuksen 
laatu on heikentynyt. Se on johtanut siihen, ettei ihmisillä ole mahdollisuutta päästä eteenpäin. 
-Ihmisten kyvyt ja tieto on otettava käyttöön ja hyvää hallintoa pitää edistää, raportissa suositetaan. 
Arabimaissa – Pohjois-Afrikasta aina Persianlahdelle asti – on 65 miljoonaa luku- ja 
kirjoitustaidotonta. He ovat pääosin naisia. Kymmenen miljoonaa lasta ei käy minkäänlaista koulua. 
Työttömyys on keskimäärin 15 prosenttia eli kolme kertaa maailman keskiarvoa korkeampi.  enkeä 
kohti laskettujen tulojen kasvu jäi keskimäärin 0,5 prosenttiin kahden viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana. Luku oli maailman alhaisin, jos Saharan eteläpuolista Afrikkaa ei oteta 
lukuun. Työn tuottavuus laski keskimäärin 0,2 prosenttiin vuodessa. Arabiliiton 22 jäsenmaan 
yhteenlaskettu bruttokansantuote oli pienempi kuin keskikokoisen eurooppalaisen maan, 
esimerkiksi Espanjan. 

 
Arabeilta arabeille 
Poliittinen oppositio on arabimaissa yleensä tukahdutettu, rikkaiden ja köyhien välinen kuilu 
esimerkiksi terveydenhuollon ja koulutuksen saralla vain kasvaa kasvamistaan, ja jäykät 
työmarkkinat pitävät huolen siitä, ettei mikään muutu, UNDP sanoo. Selonteon vahvuuksia on, että 
sen ovat laatineet arabit arabeille. Siinä arabit esittävät omia näkemyksiään siitä, millaisia haasteita 
arabimailla on edessään ja miten ongelmia tulisi ratkaista. 



 
-Raportin sisältämät viestit loukkaavat varmasti monia arabeja, mutta arabijohtajien on silti vaikea 
suhtautua niihin torjuvasti, koska selonteko ei syytä ongelmista kulttuurisia ja uskonnollisia oloja, 
sanoo Kööpenhaminan rauhantutkimuslaitoksen tutkija Ulla Holm. 

. 

‘Tutkijat’ menettäisivät työnsä jos he tutkisivat oikeat syyt, esim pelin vatik aani taustat… 
www. maalli kko apuri .blogs pot.com 
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USA Today; 28 salamurhaiskussa kuollut 190, loukkaantunut tuhansia. 

Palestiinalaisilla ääriryhmillä Jihadilla ja Hamasilla on pitkä perinne itsemurhapommien 
tekemisessä. USA Today -lehden kesäkuisten laskujen mukaan vuodesta 1993 lähtien Israelissa 
tehdyissä 28 itsemurhaiskussa on kuollut 190 ihmistä ja loukkaantunut tuhansia. 
Itsensä räjäyttävän marttyyrin kouluttaminen alkaa jo ääriryhmien lastentarhoissa, joissa lapsille 
ujutetaan juutalaisvastaisia asenteita. Hamasin johtamien lastentarhojen seinillä lukee muun muassa 
“lastentarhan lapset ovat tulevaisuuden pyhiä marttyyrejä”. Länsirantalaisen Al-Najahin ja 
gazalaisen muslimiyliopiston luokkahuoneen seinällä muistuttaa puolestaan lause “Israelilla on 
ydinpommeja, meillä ihmispommeja”. “Teen kehostani pommin, joka räjäyttää sionistit, nuo 
apinoiden ja sikojen lapset”, 11-vuotias palestiinalaispoika Ahmed sanoi USA Today -lehden 
haastattelussa. 

 
Israelin viranomaisten mukaan Hamasilla on kaiken aikaa valmiina 5-20 nuorta miestä räjäyttämään 
itsensä. Potentiaalisia marttyyrejä yksin Hamasilla saattaa olla tuhansia. Karismaattiset johtajat 
valitsevat tulevat marttyyrit lähinnä kahden kriteerin perusteella: miehen tulee olla islamille syvästi 
uskoutunut eikä hänellä saa olla rikosrekisteriä, koska voisi jäädä herkemmin kiinni. Helpompaa 
myös on, jos marttyyri on naimaton. “Valmis” marttyyri saatetaan valita vain tunteja ennen iskua. 
Hamasin rituaaleissa valittu valmistautuu iskuun pukeutumalla valkoiseen käärinliinaan ja 
viettämällä aikaa hautausmaalla. 

 
Marttyyristä otetaan myös video, jota näytetään iskun jälkeen sekä valokuva, jota levitetään 
Gazassa ja Länsirannalla. Nuoria miehiä houkutellaan iskuihin tavallista paremmalla taivaspaikalla: 
marttyyreille luvataan määrättömästi seksiä 72 neitsyen kanssa. Koraani vertaa neitsyiden kauneutta 
rubiiniin, timantteihin ja helmiin. Marttyyreille luvataan myös, että heidän perheistään huolehditaan 
taloudellisesti kuoleman jälkeen. 

 
Kesäkuussa Israelissa kuoli 21 ihmistä palestiinalaisen, 22-vuotiaan Saeed Hotarin tekemässä 
itsemurhaiskussa. Hotarin isä oli lehtihaastattelussa erittäin ylpeä pojastaan. “Olen erittäin 



onnellinen ja ylpeä siitä mitä poikani teki. Rehellisesti sanottuna, olen hieman kateellinen . . . 
Poikani on täyttänyt profeetan toiveet. Hänestä on tullut sankari. Kerro minulle, mitä muuta isä 
voisi toivoa?” isä Hassan Hotari kertoi. 

 

 

K0raani: 
Kosto 
“Teille, jotka uskotte, säädetään, että te voitte kostaa surmatun puolesta….” Suura 2:178 
“Kosto suojelee teidän elämäänne”. Suura 2:179 
“Jos kostatte, kostakaa sen mukaan, mitä teille on tehty, mutta parempi teille on olla kärsivällisiä.” 
Suura 16:126 
Sota 
“Taistelkaa Jumalan tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan, mutta älkää sortuko tekemään 
väärin: Jumala ei rakasta väärintekijöitä. Surmatkaa heidät, missä heitä kohtaattekin, …” Suura 
2:190-191 
“Jos he eivät pysy teistä erossa eivätkä tarjoa rauhaa ja pidättäydy taistelemasta, ryhtykää taisteluun 
heitä vastaan, missä tapaattekin heitä. Heitä vastaan me olemme antaneet teille selkeän luvan 
taistella.” Suura 4:91 
Nainen 
“Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja 
lyökää häntä, mutta jos hän sitten tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää.” Suura 4:34 

Palestiinan Häävideo: 
Nyt 22v nuorimies, islamin urho pääsee häihin. Hän on Arafatin Lastenkoulun kasvatti, 
pommiliivileikkien paras. Video alkaa muutama tunti ennen itsensä räjäyttämistä. Poikaa 
haastatellaan mutamurjussa kotonaan. Hän kertoo tyynesti halustaan päästä marttyriksi. Mies lähtee 
saateltuna autoon, toteuttamaan perheensä unelmaa. 

 
Video jatkuu ambulanssien tullessa hääpaikalle ja keräillessä sulhon suolenkappaleita mustuneiden 
talojen katoilta ja oliivipuiden oksilta. Mutta eihän se tähän pääty… 
Perheenäiti, säkkiinkääriytyneenä islamin onnellisena kertoo kuinka vanhin poika on nyt neitsyitten 
kanssa. Pojan perhe onkin nyt koko yhteisön sankari: videosta nähdään kuinka perhe ei enää 
asukaan mutamurjussaan mustia kattiloita tulella hämmentäen – tilava uusi asunto kaikkine 
(länsimaisine!) mukavuuksineen on Afaratin valtionpalkinto onnistuneesta toripommituksesta -.. 
eläköön ikuinen viha! 

 
Kuinka ollakaan, nykyisin ongelma ei ole saada valiomiehiä marttyyriksi. Yksi kun on mennyt, 7-
10 on pyrkimässä tilalle. Ongelmana onkin valittavien määrä ja pommitehtaiden kapasiteetti… 
(Sisälsi Otteita JOSEPH LELYVELD/Times artikkelista) 
www nytimes.com/2001/10/28/magazine/28TERRORIST.html?pagewanted=1 
www worldnetdaily.com Kirjoittanut Arabi, Joseph Farah, WordNetDaily internet lehdestä 
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Joseph Farah, WordNetDaily 

Pidä mielessäsi että arabeilla on 99.9% Lähi-Idän maista. 

Ei ole kieltä jota kutsuttaisiin palestiinan kieleksi. Ei erottuvaa kulttuuria. Koskaan ei ole ollut 
maata nimeltä palestiina, jota palestiinalaiset olisivat hallinneet. Israel edustaa 1 promillea 
(ISRAEL 1/1000 osa lähi idän alueesta) Mutta tuokin on liikaa arabeille HE HALUAVAT 
KAIKEN! Ja siitä lopulta on kyse nykyisessä mellekoinnissa Israelissa. Ahneus. Ylpeys. Kateus. 
Himo. Miten paljon myönnytyksiä Israelilaiset tekevätkin, mikään ei riitä. 

Totuus. Tässä on paras selitys jonta olen lukenut. Sen on kirjoittanuta Arabi, Joseph Farah, joka on 
WordNetDaily internet lehden kantavia voimia. Tämä artikkeli on todella mielenkiintoinen, 
myöskin johtuen kirjoittajan etnisesät taustasta. Ikävä kyllä, ei ole paljonkaan ihmisiä jotka Farahin 
näkemykset jakaisivat. 

 
Olen ollut hiljaa senjälkeen kun Israelissa tilanne nyt viimmeksi kiristyi. Aivan. Saatoin sen arvata. 
Ok. Älkää taputtako. Sillä toivoin olevani väärässä. Enemmän kuin 80 henkeä on surmattu 
Jesrusalemin taisteluissa. Ja minkä tähden? 

Jos uskot mitä saat lukea suurimmasta osasta uutislähteitä, palestiinalaiset haluavat kotimaan ja 
muslimit haluavat kontolloida paikkoja jotka he itse määrittävät pyhiksi. Yksinketaista eikö totta? 
Journalistina (Arabi / Amerikkalainen) joka on viettänyt kohtalaiseti Lähi-Idässä väistellen 
enämmän kuin määrä-osani kiviä ja kranaatteja, minun täytyy kertoa näistä valheellisista väittämistä 
joilla perustellaan kapinointia, pahantekoa ja maan anastusta. 
Eikö olekin mielenkiintoista että ennen 1967 sotaa, ei ollut vakavasti otettavaa liikettä palestiinan 
kotimaaksi? 

No niin Farah, saatat sanoa, se oli ennen kuin Isralilaiset ottivat Länsirannan ja Vanhan Jerusalemin. 
Totta. Kuuden päivän sodassa Israel otti Judean, Samarian ja Itä Jerusalemin. MUTTA 
ISRAELILAISET EIVÄT OTTANEET NÄITÄ MAITA JASSER ARAFATILTA. Ne otettiin 
Jordanian kuninkaalta, Husseinilta. Ei voi kuin hämmästellä miksi nämä kaikki ‘palestiinalaiset’ 
löytävät kansallis-identiteettinsä Israelin voitettua sodan. 

 
Totuus on, että palestiina ei ole todellisempi kuin satumaailma. Ensi kerran tuota nimeä käytettiin 
70jkr, ensimmäisessä Juutalaisten kansanmurhassa kun roomalaiset surmasivat juutalaisia, 
hajoitivat Temppelin ja julistivat ettei Iraelin maata enää olisi. Tästä eteenpäin ROOMALAISET 
LUPASIVAT että maa tunnettaisiin nimellä palestiina. 

Nimi saatiin filistealaisilta, Goljatin ihmisiltä jonka juutalaiset valloittivat vuosisatoJa aiemmin. 
Tällä tavoin (uudelleen nimeäminen) roomalaiset yrittivät lisätä vahingon määrää. Roomalaiset 
yrittivät myös muuttaa nimen Jerusalem, Aelia Capitolina:ksi, mutta se ei pysynyt. (Sensijaan 
Rooman Kirkon jessuiitat saivat Vati kaaniin Capitolinon, Washingtoniin Capitol Hill’in) 
Palestiinaa ei ole koskaan ollut – ei ennen tätä eikä sen jälkeen – itsenäisenä hallinotalueena. Sitä on 
hallittu joko roomasta, Islamista tai ristiretkeläisten toimesta, ottomaanien, tai hetkellisestI brittien 
toimesta 2.m.sodan jälkeen. Britit suostuivat palauttamaan osittain maan juutalaisille heidän omana 
kotimaanaan. 



Ei ole kieltä jota kutsuttaisiin palestiinan kieleksi. Ei erottuvaa kulttuuria. Koskaan ei ole ollut 
maata nimeltä palestiina, jota palestiinalaiset olisivat hallinneet. Palestiinalaiset ovat arabeja joita EI 
VOI EROITTAA Jordanialaisista (joka sekin on viime aikojen keksintö) syyrialaisista, 
libanonilaisista, irakilaisista jne. 

Pidä mielessäsi että arabeilla on 99.9% Lähi-Idän maista. Israel edustaa 1 promillea (ISRAEL 
1/1000osa lähi idän alueesta) Mutta tuokin on liikaa arabeille HE HALUAVAT KAIKEN! Ja siitä 
lopulta on kyse nykyisessä mellekoinnissa Israelissa. Ahneus. Ylpeys. Kateus. Himo. Miten paljon 
myönnytyksiä Israelilaiset tekevätkin, mikään ei riitä. 
Entäpä Islamin pyhät paikat: 

Entäpä Islamin pyhät paikat? EI OLE yhtään Jerusalemissa. Yllätys sinulle? Niin pitäisi! En 
usko sinun koskaan löytävän tätä kovaa totuutta mistään kansainvälisessä mediassa. Se totuus vaan 
ei ole polittisesti sopivaa julkaistavaksi. 
Seuraavaksi sanot: Farah, Al Aqsa moskeija, Dome of the Rock Jesrusalemissa edustavat islamin 
kolmanneksi pyhimpiä paikkoja. Ei ole totta. Todellisuudessa k0raani ei sano Jerusalemista 
yhtään mitään. Mekka ja Medina mainitaan satoja kertoja. EI KOSKAAN JERUSALEMIA. Ja 
hyvällä syyllä. Ei ole näet historiallisia todisteita siitä että Muhammed olisi koskaan vieraillut 
Jerusalemissa. 
Nykypäivän muslimit siteeraavat koraanin kohtaa, 17.shuraa jonka otsikko on “Yömatka”. Se 
koskettelee muhammedin uneksintaa jossa muhammed vietiin yöllä “pyhästä temppelistä 
kauimpaan temppeliin jota koskaan olemme siunanneet jotta osoittaisimme hänelle merkkimme” 
Seitsemännellä vuosisadalla JOTKUT MUSLIMIT totesivat näiden olevan mekka ja Jerusalem (7. 
VUOSISADALLA, Muhammedin kuoleman jälkeen JOTKUT POLITRUKIT! suom. huom.). 
Tämä on paras yritys mitä islam pystyy esittämään väitteessään Jerusalemia kohtaan. Myytti. 
Fantasiaa. Onnellisia olettamia. Sillävälin, juutalaiset voivat jäjittää juurensa Abrahamin 
aikoihin saakka. 

Käännetty tästä lähteestä: worldnetdaily com 

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

. 

. 

Palestiinalaishallinon TV:n 3.8.2001 lähettämä perjantaisaarna  

Sheikki Ibrahim Madhi Sheik ‘Ijlin moskeijassa, Gazassa: “Siunauksia jokaiselle, joka varaa luodin 
ampuakseen sen juutalaisen päähän” (Otteita) 

“Nuorukainen sanoi minulle: ‘Minä 14 vuotias ja minulla on vielä 4 vuotta siihen, kun saan 
räjäyttää itseni juutalaisten keskellä.’ Minä sanoin: Voi, minä pyydän Allahia tekemään sinusta ja 
itsestäni marttyreita. 

Meidän kaikkien tulee olla osallisina Pyhässä Sodassa. Koraani on hyvin selkeä yhdessä asiassa: 
Islamilaisen kansan suurimpia vihollisia ovat juutalaiset. Allah tehköön heistä lopun. Palestiinan 
kansan pitää unohtaa erimielisyytensä ja parantaa haavansa. Emme saa enää suunnata aseitamme 
toisiamme vastaan. Kaikkien keihäiden tulee olla suunnattuja juutalaisia, Allahin vihollisia vastaan, 
kansaa vastaan, joka on kirottu Allahin kirjassa. Allah on kuvannut heitä apinoiksi, sioiksi. Me 



lähestymme heitä sanomalla: Jos joku tahtoo pelastua, hänen tulee antautua ainoaan oikeaan ja 
puhtaaseen uskontoon, Islamiin.Silloin välillämme ei olisi ongelmia.Sen sijaan jokainen, joka on 
tullut tähän maahan eikä ole tullut sisälle Islamiin, hän menköön takaisin sinne mistä on tullut tai 
keihäämme lävistävät hänet Allahin tahdon mukaan. Jokainen, joka voi taistella heitä vastaan 
aseillaan tehköön niin. Jokainen joka voi ampua heitä konetuliaseella tehköön niiin. Jokainen joka 
voi pistää heitä miekalla tai puukolla tehköön niin. Juutalaiset ovat kansa, joka on kaikkein 
vihamielisin Islamin uskovaisia vastaan. Juutalaiset ovat paljastaneet myrkkyhampaansa. Mikään ei 
estä heitä paitsi heidän kansansa likaisen veren väri. Heillä on ydiaseensa, mutta meillä on 
uskomme Allahiin. 

Profeetta Muhammed sanoi: ‘Juutalaiset taistelevat teitä vastaan, mutta Allah tekee teistä heidän 
hallitsijoitaan. Me räjäytäme heidät ilmaan Haderassa, me räjäytämme heidät ilmaan Tel Avivissa, 
me räjäytämme heidät ilmaan Netaniassa. Näin Allah panee meidät heidän hallitsijoikseen. Jos 
juutalainen yrittäisi piiloutua puun tai kiven taa, niin tuo kivi tai puu sanoisi: Oi sinä muslimi, 
Allahin palvelija, minun takanani on juutalainen. Tule ja tapa hänet. 
Jonkin vuoden kuluttua me tulemme menemään voittajina Jerusalemiin, Haifaan, Ashkeloniin. 
Voitto on lähellä. Siunausta jokaiselle, joka hyökkää juutalaisen kimppuun. Siunausta jokaiselle, 
joka kasvattaa poikansa Jihadin periaatteisiin ja marttyyriuteen. Siunausta jokaiselle, joka on 
varannut luodin ampuakseen sen juutalaisen päähän.” 

Lähde: 
The Middle East Media Research Institute (MEMRI) 

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

. 

FBIS report (Yhdysvaltain hallituksen palvelu): 
www imra.org.il/story.php3?id=12956 

1. JEMEN, Sanaa 26.07.2002 klo.09:15 GMT: 
Oi jumallah, tuhoah jutskut… Oh jumallah, tuhoa kristityt, aseta heidän sydämiinsä pelko, jäädytä 
veri heidän suonissaan” Virallinen Jemenin hallituksen arabiankielinen TV-kanavan 36min  Sanaan 
moskeijasta jemenistä 

2. SAUDI-ARABIA, Mekka 26.07.2002 09:36 GMT: 
Oo jumallah, tuhoa tyrannijuutalaiset ja heidän kannattajansa, he ovat vallassasi” 
Virallinen Saudi-Arabian hallituksen arabiankielinen TV-kanavan suora 14 min lähetys Mekasta. 

3. JORDAN, Amman 26.07.2002 klo.09:43 GMT: 
Oi jumallah, tuhoah jutskut ja viholliset, anna heille musta päivä… 
Virallinen Jordanian Hashemite Kuningaskunnan arabiankielinen TV-kanava 1:n 30 min suora 
lähetys Kuningas Abdallahin moskeijasta Ammanista. 

4. IRAK, Baghdad. 26.07.2002 klo.09:25 GMT: 
“Oi jumallah, tuhoa juutalaiset ja amerikkalaiset, anna menestys President Saddam Husaynille” 
Virallinen Irakin hallituksen arabiankielinen TV-kanavan jumallahin 42 min suora lähetys al-
Jaylani moskeijasta. 

. 



 
 
Gazan sateenkariyhteisö juhlii. Luepa miten... 
 
 
 
Loppu. 

 



KUVALIITE 1. 
Netissä julkaistua, osin kontrastikäsiteltyä materiaalia aiheen ympäriltä. Ellei toisin mainita, teksti 
silkkaa foliohatun rapinaa... 
 
 
 
Tyytyväiset kauppamiehet hyötyvät aina köyhäin mellakoista. 
 
 

 
 
 



 
Käärmeen on osattava pistää käsimerkkinsä oikeaan kohtaan. Muuten ei kaupat synny... 
 



Osiris veljekset tulivat tapaamaan niskuria. Looshipäällikkö Jerobeam: "tiedäks muuten että 
tämä merkki tarkoitta venytyslaitetta?" ...  
 
Binjamin (oik.): "ehe hehe, elähän nyt..."  
 
Jerobeam: "no kyllä vaan! ... Ehehehhe..." ...  
 
Binjamin: "ehe hehe, mutta josko vielä sovittais ... jookosta!?" 
 
Ja kaikki nauroivat yhteiselle witsille - sitten Binjamin juoksi vessaan. 
 



 
 
Harras on rukous. Mutta kuka kuulee?Alla zuumaus ja tuumaus hautakiveen; merkkiin johon 
törmää jatkuvasti harrasten herrain huoneissa: 
 

 



 

 
 
Looshin kokkoos. Kotitehtävä: laske pyramidien lukumäärä ja kerro se sitten naapurillekin. 
 

 
 
Ordolle on mellakka parasta bisnestä. Bisnesmies ...ja Mellakka näkyvissä... 
 
 



 
Tämän siniverinen Katherine Ashton on määrittänyt kultturelliseksi perusoikeudeksi. Kai 
tunnet tuon ulkoministerisi? Ihana tyyppi - Ordon ministeriksi määrittämä jo syntyissään...  
 
Alla allah ja hänen viisi uhrikiveään - joita se itse ei kykene heittämään. Apunaan sillä on tämä EU-
liinalla verhottu  aivopiesty. Palkkiona 100€ /osuma. Taustalla aina pisteidenlaskija. 
 

 



 
 
Viimeyö Kakelta menikin vesisateessa... 
 



 
Nytpä saat poika maistaa sateen päälle asfalttia! 
 

Ei auta pelkät nyrkit näiden estämiseen. 



 
 

 
 
Nämät kipa-päiset ovat paavin loosheille vaarallisimpia. Ne kun eivät pidä yöllä ulvovista 
Volvoista eikä pampuistakaan  joilla kotinsa tuhotaan. 



 
 
 

 
 



 
 
Korkein osirisoikeus - punai$et silmät kiiluen - haluaa heittää juutalaiset mereen. 
 
 
 
 
 

 
 
Mutta sehän on pelkkä nevvottelukymysys: käsimerkkien tulee tietenkin ensin toimia. 



 
APee-Reuters-CNN sai taas kutsun kulttuuri'juhlille '. Kameramiehet passissa. Taksissa 
liikkuva op kontolleri; pisteidenlaskija juoksee... 
 



 



 
 
 
 

' 
Vatikaaniteatterin näyttelijät selvisivät tällä kertaa. Osallistuminen ehken vasten tahtoaan? 



 
Tuli on mukava terrorin työkalu. Vuoren rinteellä sillä voi saada vaikka koko kylän kerralla... 
 

 
 



 
 
 



Kaikki eivät ritarien kulttuurista pidä. Miksiköhän? 
 

 
 



 
 

 
 
Olisiko niin että kaikki (o$attomat) eivät pidäkään Rooman 'rauhasta'?



 

 

 
 
 



 
 
Rakennamme joka kerta uuden! 
 

 



 
 

 
 
Kodittomat ei täällä hillu! Sanoi ystävällinen sala poliishi looshin kingi pikkupojille. 



 
 

 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 

 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 

 
 



 

 



 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
Herodion: 

 
 
Kansan kyykytti Herodes - silloin & tällöin. Kyykytystä varten  Rooma rakentaa aina linnoitukset - 
Viipuria myöden... 
 
 



Auttakaa! 
 
 
 

 



 
 

Tämän jälkeen tulee lukea Chernobyl Raporttivuoto: 'fibron' syyt paljastuvat... 
Chernobyl-raporttivuoto 

 
Tallenna ja levitä. NYT. Huomenna tämä asiakirja voi olla jo kadonnut 'Chernobylin kitaan'... 
 
Huom. Tämä n. 40 dokumentin sarja joka löytyy mahd myös Scribd.com/syottovasikka. 
 
Tältä slideshare sivustolta voit kopioida haluamasi sivun, liittää sen sähköpostiisi ja lähettää. 
Voit myös ladata koko dokumentin koneellesi, varmistat siten että sitä ei sinulta sensuroida. 
 

 
 

 
 

Tallenna ja levitä. NYT. Huomenna tämä asiakirja voi olla jo kadonnut 'Chernobylin kitaan'... 
Seuraavat dokumentit täältä myös suomeksi, tai niistä löytyy suomenkielinen versio. Slideshare -
sivusto ei tue klikattavia linkkejä, ne on itse editoitava selaimeen. Klikattava lista löytyy oikealta. 
Dokumentteja on enemmän kuin allaolevat, yli 40kpl, ja ne muodostavat tosiinsa nivoutuvan 
kokonaisuuden. Lue ne kaikki. 



Päivitetty 16.03.2017 

 
 
 

 Table of Contents 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

 
 

 
 
 
 
Muistathan että kaikki dokumenteissani oleva tieto on oikein ymmärrettynä vaarallista, aiheuttaa 
pelkoa, vapinaa ja hammasten kiristyksen tarvetta. Jollei linkkejä vielä ole deletoitu, varustaudu 
kohtaamaan turvallinen Virallinen Totuus esim näin: ERROR 404 - page not found 
Nyt -2017- slideshare on alkanut poistaa dokumentteja ja/tai estää päivityksen. Kaikki uusimmat 
dokumentit ovat tänään 4.2.2017 nähtävissä täältä, myös ladattavissa ilman kirjautumista 
 
 
 DOWNLOAD ALL, NEW, UNCENSORED UPDATED FILES FROM HERE: 
 

Type link address to www.jumpshare.com Syotto Vasikka -sivulle:  
 

http://jmp.sh/H4jK8mj 
 
  

...tai lyhytlinkki www.mediafire.com -sivulle:  

http://tinyurl.com/gnpfal9 
 

(Mediafire front page is lazy loading, be patient) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lataa vaikka kaikki kerralla, fast DOWNLOAD ALL: http://jmp.sh/H4jK8mj 
Type address into your browser: easy fast select view from jumpshare.com list: 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näin maksamasi THL toimii verorahoillasi kulissien takana - kavaltaakseen voiteluöljynsä... 
 
 
 

 
 
 
 
ERROR 404: Slideshare as a pawn to BIG PHARMA; this document was censored 2/2017 by 
slideshare.net

 



Most over 40 documents contain English excerpts, some wholly translated. 
 
Also available at - täältä vielä osin sensuroimattomia sivuja : 
 

- jumpshare com http://jmp.sh/H4jK8mj 
- scribd.com/syottovasikka 
- erilainen.wordpress.com 
- mediafire.com  (free download) 
- 4shared.com 
- MS owned - slideshare.net/syottovasikka - now in-delete-business 

Huom.  
- Wordpress -tilillä osa uusimmaista dokumenteista on .pdf -muodossa.  

Onpa hölmöä että wordpress vaatii useamman klikkauksen että .pdf tiedostot tulevat näkyviin... 
- lataa haluamasi dokumentti koneellesi, kopioi ja levitä: mediafire.com http://tinyurl.com/gnpfal9 
- mitään takeita huomisesta ei ole: sensuuri on raivokasta. Talleta kaikki mitä saat, tänään... 
 
 

Artikkelisarja sisältää YLI 40 dokumenttia, mm.: 
 
Read all the 40+ slideshare.net documents, see below for English: 
 
...ala, Kill Bates bought this site and started criminal censorship as usual: 
- 
- syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia- ERROR 404 = deleted by MSoft/slideshare.com 

---> https://erilainen.wordpress.com/2014/03/26/sensuroitu-fibromyalgia/ *kts ohje sivun lopusta 
 
- 
- syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta - ERROR 404 = deleted by MSoft/slideshare.com 

---> https://erilainen.files.wordpress.com/2015/01/suomi-orwellin-valtakunta.pdf 
 
 
 
 
 
- 
- syottovasikka/neljäs-peto - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com 

---> https://erilainen.files.wordpress.com/2015/01/neljas-peto.pdf 
 
 

 
- syottovasikka/israel-uutiset-2011  [DELETED]   - ERROR 404= deleted by 
MSoft/slideshare.com  

---> https://www.scribd.com/document/338645315/Israelin-sensuroidut-Uutiset-2011 tai 
www.scribdownload.com/document/338645315/Israelin-sensuroidut-Uutiset-2011 jo sensuroitu                   

- 



 
- syottovasikka/israel-arkeologia [DELETED] - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com 

---> https://erilainen.files.wordpress.com/2017/02/israel-arkeologia2.pdf 
- 
 
 
 

_______________________________Suomalaisten Säteilytys Käynnissä: 
 
 
 
 
- 
- syottovasikka/saatila-mani-pulaatiot - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com 
---> see https://erilainen.files.wordpress.com    -or goto-  

www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry 
 
 
 



IN ENGLISH 
 
 

_______________________________Enlanninkieliset 'kopiot': 
 
 
 
New site, get all - fast download:  

 
 

...download latest, still uncensored: http://tinyurl.com/gnpfal9 
 
 
Tämä sivusto on jatkuvan monimuotoisen häirinnän kohteena joten dokumentit löytyvät myös: 
scribd.com/syottovasikka tai wordpress.com 'virallisen totuuden kaatopaikka'. 
 
'Sattuneesta syystä' linkit yllä on kirjoitettava itse selaimesi osoitekenttään.  
Alla dokumenteista otsikot, yhteenveto. Slideshare ei tue linkkejä; Osoitteen joudut kirjoittamaan 
selaimeesi tai hakemaan ne sivulta erilainen.wordpress.com. Dokumentin lataus omalle koneelle onnistuu 
luomalla tili ja kirjautumalla. ...mediafire.com -sivusto ei vaadi kirjautumista. : 
 
 
 
 
Below documet descriptions, addresses to the slideshare.com documents not yet censored.  

Read, Copy and Distribute! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vaikenemalla alistut pimeyden ruhtinaan avustajaksi, 
osallistut salaliittoon kansalaisiasi vastaan... 
Ismiensä luoja, Isä Terrori, jalostaa ismejänsä 
jatkuvasti vangitakseen sinut PELKOonsa. Terror -
ismi. Tuhoisin keinonsa. 
 
Staying silent you allow rule of darkness, you 
become one with the Conspiracy of Silence. 
Convenient way to lie to yourself 'this way you can 
escape terror'. FEAR = Father Terrors best -ism, 
best hoax to enslave everyone ... 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

tai 
 

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

- erilainen.wordpress.com 
- mediafire.com http://tinyurl.com/gnpfal9 (free download) 

- 4shared.com 
- jumpshare com http://jmp.sh/H4jK8mj 

 



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. 

 
 



 

Pyr∆mid Pl∆gue 
 
Pyongjang, Pohjois-Korea. Ennen näkemättömiä kuvia 
jesuiittain orjalasta. Vasemmalla maailman suurin ja pisimpään 
rakenteilla oleva keskeneräinen hotelli - Ryonguong. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TAAS ...Sensuroitu Fibromyalgia 
 

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

 
 

www.scribd.com/doc/215218247/Sensuroitu-Fibromyalgia 
 

tai 
 

www. erilainen.files.wordpress.com/2014/03/sensuroitu-fibromyalgia1.pdf 
 

tai 
 

http://tinyurl.com/gnpfal9 



Tähtitarhain Tuolla Puolla 

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

 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 

Joulun Evankeliumi: 
       - pahan sanoma 
 - Pelastuksen viesti 
 
Kuinka maailma joutui alati kasvavan 
ahneuden verottamaksi - - Pelastustamme 
viedä se ei voi  
 
Phyrgia - miten sen heraldiikka paljastaa 
eukkuRooman juonet kaikkialla maailmassa 
alkaen jesuiitta Leninistä Moskovan torilla? 
 
 

 
 
 
 



Berijan Tarhat  
 
Unto Parvilahti : ... niin harvinainen kirja ettei ols  ISBN numeroa! 
However, English translation did exist in 1980's ... see more 
 
Poliisi potkaisi oven sisään ja niin Unto Parvilahti kaapattiin 
yöllä CCCP vankiloihin. Karjala. 
Lisättynä ennennäkemättömin SA-kuvin. Kuvien laatu 
parannettu... 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Haagin Kenguruoikeus - Milosevic 
 
Kaikki petoksessa mukana kaksin käsin: tässä parhaimmalta 
näyttävä Time-lehden huijaus nälkiintyneistä 'vangeista'. 
 
Kun joka ikinen ritarien huijauskulissi romahtaa naurunremakkaan 
kenguruoikeuden pelleilyssä, Milosevic piti myrkyttää... käykö 
Aarniometsissä samalla tavoin? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

Commission http://www.nrc.gov/ 
 

 
 
 

NRC Kokouspöytäkirja  512 
–  Plutoniumtehtaiden viritellyt reaktorit  

 

 

 

 

 

Uutisia terror -ismin peilisaleista 9/11 
 
Kuinka jesuiittain julistama sota ismiä vastaan kuristi kansat 
kavallusotteeseensa, murskasi orjainsa vähäisimmätkin oikeudet: 
YLEN aivopiestyille ei mahdollisuutta anneta vieläkään... 
 
 

 



Radioaktiivisuus 
 
K.Fajans 1927 
 
Kadonneen kirjan uudistettu painos. 
Tyypilliseen tapaan kirjastoista 
salatuhotun opuksen alkuperäinen 
uudistettu painos; ydintekniikan 
perustiedot on haluttu tälläkin tavoin 
salata.Tämä kirja on äärimmäisen 
harvinainen eikä sitä ole mistään 
saatavissa. Mahdollisesti vain kaksi 
suomenkielistä kappaletta on säilynyt 
ydinrovioista... Nyt edessäsi on uunituore 
historian romukopasta nostettu ja 
kiillotettu kopio. (Engl kielinen versio 

löytynee jostain kirjastosta jopa on-line) 
 
Fysiikan ohjelmoidut bessewerwisserit hymähtävät ydinfyysikko Tri K Fajansin wanhalle kirjalle - 
elleivät halua nähdä kuinka alkuainetaulukko väärennettiin Plutonium keittoloiden alttareille 
(Kanavasäteily - sitähän ei ole ... varsinainen ydinmafian pilkkakuoro!).  
Uuteen kuosiin tämän yhä ajankohtaisemman Arton kirjan kokosi ja toimitti sinullekin Ydintieto-
Yhdistys 12/2011. Sisältö ja formaatti pyrkii seuraamaan alkuperäistä. YY:n tarkoitus on lisätä 
nykyisen höyrykauden ydintekniikan tietoutta kaikille ydinmaailman nenästä vedetyille, erityisesti 
Suomen Miehille ja kaikille kansoille - jotka ydinpimiön tahalliset ja mielettömät säteilyaltistukset 
saavat.  
 
Tutustu 'Fukushiman Taustat' ja 'Chernobyl Raporttivuoto' -dokumenttiin. 
 
Kirpputorien ja kirjastojen kirjastot ovat aktiivisen tuho-operaation kynsissä: alkuperäinen 
tieto hävitetään keisarimme ohjaamien vähä älyjen toimesta - maapallo kuumenee satujensa tieltä. 
Codex alimentarius saa salaisesti edistää väestönvähennystä koska kaikki uskovat Keisarin 
vaatteisiin - oikeata tieto ei enää saa mistään. CO2 verotusvälineenä tuntuu niin jesuiittain 
sosiaalisen oikeuden ihanuudelta: Lapsemme eivät enää tiedä että hiilidioksidi on elinehto - koska 
et löydä enää perustietoja mistään! 
 
 

 



 

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

 
 
 
 

 

Suomi - Orwellin Valtakunta 
Suomi - ritarisyöpäläisten maa, vrt kuva. Rooman insestiklaanin sisältäpäin kavaltamana...  
 

...paavin poliisiborreolooshin anarkian alle alistettuna. 
 
 
http://tinyurl.com/gnpfal9 tai scribd.com/syottovasikka tai 
erilainen.wordpress.com 
 

Download: www.mediafire.com/file/9131ktazygjocdw/SUOMI_Orwellin_valtakunta.pdf 
 
 



Sky Sky Sky – Cry Cry Cry 
 

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

Mitä nämä ovat? ...vasemmalla kuvia 
Helsingin yllä 2014. ... chemtrail tankkerin 
suuttimet jumittavat. Hengitä syvään... 

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

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

- ERROR 404= deleted by 
MSoft/slideshare.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
---> see https://erilainen.files.wordpress.com    

erilainen.files.wordpress.com/2017/02/sky-sky-sky-cry-cry-cry3.pdf 
 

-or goto- 
 

www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry 
 
 

DOWNLOAD - Lataa kaikki dokumentit http://tinyurl.com/gnpfal9 
 
 



 

Rakettisateiden Maat 

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

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

 

 
 

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

 

 
 
 
 
 

 

Obama, kuka olet? 

Ensimmäinen 'mies' joka ansaitsi Nobel-
palkinnon ikenillään. 
Mitä kaikkea tämän mustan Kenialaimuslimi 
narkkarin taustalta löytyykään... 
 
NOBEL: sahtivaari ym mustat huumeritarit 
 



 

Ne Tulivat Yöllä 
...kuin pimeyden ruhtinaat. 

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

 
 
 
 

Kempiläinen 

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

 
 

 
 
 

 
 

Tämäkö Oli Elämäsi 
 
 
Kullekin ihmiselle on rajallinen aikansa. Kuinka sen käytät, 
mitä odotat että eräänä päivänä tapahtuu kun sielusi vaaditaan 
sinulta pois? 
 
Sateenkaarihuijarit paljastuvat! 
 
Chick.com sarjakuvasuomennos. 
 
 

 
 
 
 
 



PAHAN PIETARIN BASILLI 

Vatikaanin salat julki: Pietarin 'kirkko' 

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

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

Äitikirkko ja punainen hameväki: "...näin vaimon istuvan 
verenkarvaisen pedon päällä, täynnänsä pilkkanimiä, jolla 
oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. ... täynnä 
kauhistuksia ja hänen huoruutensa riettautta: Babylon, 
huoruuden ja maan kauhistuksen äiti. ...Sillä hänen 
haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan 
kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja 
maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa 
runsaudesta." Ilm.17. 
 

 

 

. 

 
 
 

Paavin Salaseurat, Ritarit ja  
Vapaamuurarit 

 
GADinpalvojain G-kirous:  
 

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

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

ylhäisemmät heitä molempia."  
 

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

Gadille pöydän..." Jes.65 
 

 
 



Vapaamuurari, Ei-toivottu Vieras 
 

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

 
 

Kansa joka ei ole kansa 
 
Palestina -sadun kehitti Rooman keisaripaavi 
ennen ajanlaskumme alkua alistaakseen 
juutalaiset... 
 
"Jos olet varma Palestiinan valtiosta, kansasta, sen 
historiasta, kulttuurista, kielestä yms., kykenet 
varmaan vastaamaan muutamaan kysymykseen: 1. – 
Kuka sen perusti, milloin? 2. – Mitkä olivat sen rajat? 
3. – mikä oli sen..." 
 
 

 
 
 
 
 

Jenin Jenin: Globaali aivopesukone 
hävisi mediasodan 

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

 



Lue kaikki  
 

Israel Uutiset 
  
2011 / 1-2012 / 2-2012 / 2013 (yht 
4kpl)  
 
 
KIELLETYT UUTISET: YLEn aivopesun 
kääntävät mullistavat uutisklipsit avaavat täysin 
uudet näkymät Israeliin 
 

 
 
Israel uutiset:   

 
1. israel-uutiset-2011 
2. israel-uutiset-1/2012 
3. israel-uutiset-2/2012 
4. israel-uutiset-2013 
 
 

 
 
 
 
 

 

Israelin Arkeologia 
 
Katsaus Paavin huijaushuvipuistoista todellisiin 
Arkeologian helmiin. 

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

 



Öljy, Luonnontuote 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

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

 
 



Alla ylläoleva  litania käännettynä Englanniksi. 
 
 
 
 

titles IN ENGLISH: 
 
 
 
IN ENGLISH: most documents partly contain English translations; see the doc list repeated 
in English below ... 
 
 
Most over 40 documents contain English excerpts, some wholly translated. 
 

Slideshare started to censor; however all are available at: 
- scribd.com/syottovasikka 
- erilainen.wordpress.com 
- http://tinyurl.com/gnpfal9 (mediafire.com; free download, no login) 

- https://jumpshare.com/b/0lWtLzUebdpQRvP94cUx 

 
 
 
 
 
 
 
Below short peek into contents; most documents have English translations inside. 
 
No linkys; you have to type all linkys into your browser... or goto get em at erilainen.wordpress.com: 



Peter's Pill Grimace 

Vatican dirty secrets revealed. IHS = Isis Horus Seth ... Roots of 
ISIS and Catholic terror ism. 

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

 

 

 
Jesuit Alberto R i v e r a's life 

How Lutheran Church bows under Roman Osiris, has 
secretly sold its slaves under Vatican Jesuit terror -ism.  

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

 

 

 

Manmade Nuclear Holocaust 

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

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

 



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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

News of the papal terror -ism 9/11 
 
How the jesuital WAR AGAINST ISM took nations on a holy 
ride; robberies to be continued beyond tomorrow. 
 
(in Finnish; english resource linkys) 
 

 



Fourth Beast 
 
Neljäs Peto: we live the promised time of being 
microchipped with beastly 666. Nobody will be able to buy 
or sell without this cursed number: those who take it, 
scriptures promise hell... 
 
Hollerith Punch Card system has been around 150 years, the 
Beast heart key to global robbery, mass murders... 
 
(Mostly in Finnish, hello there, this extraodinary document 
waits resources to translation) 
 
 

 
 

www.mediafire.com/file/38zzfdvv2ok8eo1/Neljas_Peto.pdf 
 

http://tinyurl.com/gnpfal9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Helsinki-Viipuri-Moskova  
 

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

 
 



 

Evakkotie (=Evacuee route 1939/1944) 
 

Finnish Evacuee-escape from bloody 
CCCP talons. 

 
Karelia - part of Finland - still occupied today by CCCP. 
Two times the size of Israel...  
 
A photo documentary of the oppressed. See SA-army 
edited photos, finn txt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pyr∆mid Pl∆gue 

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  

http://jmp.sh/H4jK8mj 
 
 
When necessary, Download all newest copies from www.mediafire.com   : 

  http://tinyurl.com/gnpfal9 
 
 
Some versions available (updates blocked) - after you create a free account : 

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

 
Wordpress.com:  

  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 
www.mediafire.com/folder/9131ktazygjocdw 
www.mediafire.com/folder/mutgzrm82m33zmf 
www.mediafire.com/folder/d9d42d6mbaff5t2 
www.mediafire.com/folder/8a05e1uvs1fpf7j 
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