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Pyr∆mid  Pl∆gue
           'Pyr∆midien Rutto'

'Hotel of Doom', Pyonyang
This is a story of our time and the last humankind Kingdom: "The fourth beast shall be the
fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole
earth, and shall tread it down, and break it in pieces."



This story sprang from the masonic Telegategraph 27 Sep 2012 & 25 Jan 2013 articles
depicting conditions inside North Korean prison camps.  Who knows how many millions are there
today kept inside Catholic jesuitical Adolph, Stalin, Mao -like death machinery?. "Inmates - who
can be imprisoned for life, along with three generations of their families, for anything deemed to be
critical of the regime - are forced to survive by eating rats and picking corn kernels out of animal
waste... Activists say that as many as 40 per cent of inmates die of malnutrition, while others
succumb to disease, sexual violence, torture, abuse by the guards or are worked to death."

"...receive power as kings one hour with the beast. These have one mind, and shall give their power
and strength unto the beast. "

Below a Go oglemaps edited illutration fron this worlds biggest secret Hotel - started 25 years
ago. It has been off limits until now - like everything else in this jesuitbloody land. Swiss Kempinski
-chain abandoned 2012 most recent renovation task.

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

Suomeksi - in Finnish

'Pyr∆midien Rutto' - Pyr∆mid Pl∆gue
Kertomus tästä päivästä ja ihmiskunnan viimeisestä Kuningaskunnasta:

"Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut
valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen." kymmenen kuningasta, -
pedon kanssa - Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa
pedolle."

"Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta.  Sen jälkeen minä näin yöllisessä
näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret
rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen
kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. Dan.

Tämä tarina alkoi masonistisen Telekategraphin vankileiri-artikkelista. Siinä kerrottiin
Pohjoiskorean vastarintaliikkeen (ei, eihän toki tuo pyramidimaitten ritarilehti sitä sanaa käytä) Go
oglemaps karttalle piirtämästään vankileirien saariston osasta. Jos aihe on sinulle vieras, lue ensin
Berijan Tarhat. (Katso scribd.com sisällysluettelosta)

Telegraphin oglekartassa on pieni siru miljoonain muurahaisten kidutusleiristä, jesuiittain
koekentästä joka on jatkumoa katolis jesuiitta Adolphin, Stalinin ja Mao jnejne
messumurhakoneistoille. Se jatkaa jauhaen tänäkin päivänä syyttömiä kidutuskuolemaansa:
päivittäin tuhansia ihmisiä massamurhataan mitä julmimmalla tavalla. Telekategraph raottaa vain
hieman: "40% vangeista kuolee kidutukseen, seksuaaliseen hyväksikäyuttöön, nälkään. Selviäjät
syövät rottia, kaivaen jyviä elukoiden ulosteista."



Alla Go oglemaps satelliittikuvasta työstetty kuva maailman suurimmasta hotellista - jota on
rekennettu nyt 25 vuotta. Tähän asti sisäänpääsy on ollut täysin kielletty - kuten kaikki muukin tässä
jesuiittaveren valtakunnan kolkassa. 'Hotelli' on edelleen kesken, nyt sitä on alettu rakentaa
sveitsiläisen Kempinski-ketjun toimesta uudestaan - ja projekti taas hyljätty.

'Hotel' of Doom:



Sat view: The 6-cornered Glass pyramid sits in front. Huomaa lasipyramidi kolossin edessä:



Hotel Doom - Pyonyang traffic jam. Kokokansan kokoontumisajot

.

Daily Telegraph 09/2012





Yksi pieni sivuaskel - einen kleinen ümleitung:
Hotellimme silhuetti on symbolinen. Mitähän se merkitsee?

Yllättäin tämä satanistikuvio löytyy myöskin Vatikaanista. Katolinen pappi isä  Franco
Decaminada juuri 5/4/2013 kavalsi tästä psoriasis hoitolaitoksesta €14miljoonaa ja katosi kuin
jesuiitta Argentiinaan. IDI - Instituto Dermopatico Dell'Immacolata... Vapaasti: Neitsyt Marian
Neitseestäsyntymis - Ihonhoito Instituutti.

The silhuette - is a catholy satanic symbol. Here underlined by recent embezzlement by jesuit
Father Franco Decaminada of €14mil.

Pyr∆mid - osiris - Illuminati Single Eye - baphomet - Mary Immacolata...

Siinä Rooman rapparien tutut baphometin sarvet pilkistävät illuminaattisilmänsä valvonnassa.

sarvipäät ovatkin meitä hallinneet iät ja ajat - isminsä avulla.



Pyonyang



Customixed Customs as osiris-customs dictate. Vanha tuttu punikkijesuiittain satanistinen tyyli isän
ohjauksessa: Tullirakennus. Vartijat aina pareitten - toinen vahtii toista ja ampuu jos kaveri yrittää
loikata...



Viipuri. Siniveristen pyramidimerkkien ihaliain kääntöpiste. Sarjasta "Kauppamiesten matkat"

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

SEE Summa pilgrimage point for illuminated. - pirun seppelöinti se vasta tärkiää on ...



Savolaesten kolmen auton ruuhkan tämä peittoaa 100:1 ... yhden miehen  moottoritie.

Juche idee: orjat vs. rikkaitten rinne.



Pirunsillaksikohan tämä jesuiitta Stalinin ritarien pahittama aikoinaan nimettiin?



Glass Pyramid in front of the Hotel - Like Paris. Like Canberra.... Pyramidi Pyramidin edessä



Massive Glass Pyramid - view fom inside. These pyramids fill the holy Fathers lands, capitals...

Hotel of Doom: View from unfinished glass-pyramid ۞ Lasipyramidin rakentamaton sisus.

Occultic content possible could not be more intense. Included all the geometrical symbols from
Babylonian-Egypt-Roman Catholics.

Ylläoleva sisäkuva on tämän rakennelman edessä olevasta lasisesta pyramidista. Vertaa satel-
liittikuvaan... Okkultiset geometriset rakennelmat huokuvat pakanuuden satanistista täyttymystä.



official name is Ryugyong
The Hotel of Doom is located in the center of the Capitol - Pyongyang, mid left of the sat map.

Pohjois-Korean Pääkaupunki Pyongyang on sat kuvassa vasemmalla. Hotel-Doom sen keskustassa.

Check out also for more common pics from Hotel Ryugyong at
http://en.wikipedia.org/wiki/Ryugyong_Hotel

...read that info carefully between the lines - after first ingesting 'this jesuitical story'.

Next - the Papal Parks



'CAPITOL' of  N. KOREA

1. Hotel Doom = 105-story Ryugyong
2. Jesuit symbols Park
3. Malta Cross Park: 'Eternal flame for Mars? - ikuinen tuli Mars jumalalle?

- The park is aligned 3 degrees - Puisto on linjattu, ei ole suorassa Pohj-Etelä suunnassa.
- Line goes directly via Mars (?) Obelisk (3.) - Linjaus suoraan paraatien Mars(?) -tuli-obeliskiin (3.)

If one follows the line south, all kinds of mysteries can be seen from sat pics. Here is one... Jos
seuraat etelään tällä linjalla, törmäät obeliskeihin yms kummallisuuksiin, Onko tämä niistä yksi?

Gooooglemaps - what is this? The
line goes directly above in far south...

Mikä tämä on? Puistojen Linjaus
ylittää tämän kaukana etelässä.



Pyonyag  Papal Malta
Cross Park (2.)
Paavillinen Puisto

Pääkaupunki Pyongyang - täynnä
puistoja joiden koregrafia selviää vasta
satellittikuvasta. Tässä eräs suurimmista
joka on täynnä Maltanristiä, osirispyörää,
tuomasristiä, phallosta ja obeliskia. Vain
alan heraldikko voisi selvittä mitä kaikkea
löytyy, kuvassa poimittu muutama
Vatikaanin symboli oikealle erilleen.

Tämän puiston kopioita löytyy
hämmästyttävästi lävitse koko Pyramidin
pallon, kaikkialta maailmassa. Kukin on
eri asennossa.

Tämä puisto on muutaman asteen
kulmassa. Todennäköisesti kaikki nämä
puistot, jotka on suunniteltu yhdessä
yhden johdon alaisena, osoittavat
kultinkeskipisteeseen. Arveluni on, että
kyseessä on vatikaani.

Selvitäpä sinä se...

This weird Papal Park is full of Malta
Cross symbols, Osiris Wheels and
Obelisks. It is aligned for som purpose.
You have to find out the purpose.... But
folloving the imaginary alignment you
will stublme upoun Mars fels with eternal
fires etc Vatican occult.

Thomas Cross - Tuomasristi - Egyptian
occult

Obelisk

Osiris wheel



Malta Cross Park (3.) :

'Eternal flame for Mars?

A cutout from the Maltese
park is seen at right: hedges
cut to form: Knights Templar

Immense patio, four corners
containin worship ceremony
sites with wide stairs. Obelisk
in the middle, statue of (Kim?)
seen at left, nearest to the
river.

Puistosta yksi suurennos
Maltan Risteihin oik. -->
Valtava patio, neljä neliötä
kulmissa, keskellä Obeliski
jonka päässä voisi olla esim
Mars jumalan ikuinen tuli?

'Funny' alignment - seems to be defined by the
river.



The Malta Cross Park (3.) center. Below, same tower, view across the river; 09/2014 Telegraph



Puolueen kongressitalo



Joki ja pyhä tuli oikealla - kuin kopio katolisen kolminaisuuden Leningradin Mars kentältä...
jumala näkyvissä, baphometin palvojat hurmoksessa:

Mars god worshippers in ecstasy like putins stooges in Lenin ...err... Saint Peters Burg (see later
below)



Stepping marks used in parades ensure sync. Paraatipoluilla on murkuille askelten paikat merkitty...

Other Vistas - Pyonyang - Googlemaps - Malta Symbols



Paavinpoikain valhetoimisto AP:n viesti: "useinmiten esillä oleva aivopesuviesti Pohjois-
Koreassa on: ' yksimielinen ykseys'." Tässä paavin valhekolminaisuus ykseyttä geometrisena
hereldiikkansa piiloviestinä. (Ritariristi lisätty: tunnistatko paavinmerkistön?)

Tokihan sinäkin haluat Tadjan suvaitsevaisuutta ykseyttä ja rauhaa? Rauha - se tehdään paavin
ritarimailla väen väkisin, teloittamalla erilailla ajattelevat viharikolliset: valat vannotaan jumalalle.

Alla näytteitä 6/2014 Telegraphin /AP -matkakuvakertomuksesta joka oli silkkaa isä terrorin
kulissia...



Paavillisen pazaskultin parhaimmistoa: tsekkaa metsänreunaa...





These sat pics above are not surprising itself - but they do illustrate how this supposedly closed
society is architechturally fully comparable to all current nations. This erchitetcture is intentionally
hidden to common folks - it opens only up into the heavens. These leaders and nations - they have
the same mind, same education, same architectural control ...

Soviet records: Kim Il Jong was born as Yuri Irsenovich Kim (Russian: Юрий Ирсенович Ким)
in the village of Vyatskoye, Khabarovsk, -41, father, Kim Il-sung, 1. Soviet Brigade. commander ...
Kim received English language education at the University of Malta... frequent holidays in Malta as
guest of PM Dom Mintoff. wikipedia org/wiki/Kim_Jong-il.  Current Knight of Malta, Kim Jong
Un - was educated in Bern in the 90's, Schule Liebefeld Steinhölzli Switzerland... (imbecile: he
didn't leave with even the equivalent of a single GCSE = total remote ctrl.)

Satelliittikuvissa ei ole sinänsä mitään ihmeellistä. Aivan sama arkkitehtooninen suunnittelu
näkyy kaikkialla maailmassa; 'Vatikaanin puistorakentelu kiihtynyt viime vuosikymmeninä.
Suunnitelmat joista puistossa tallova asukas ei tiedä - näky avautuu vain taivaalle. Kaikkialla on
sama arkkitehtilooshi järjestlmä keskusjohdon hallitsemana, sama kontrolli joka sanelee puiston
asennot ja symbolit. Sama jatkuva koulutus - kuten Kim Jong Un - joka kävi koulunsa 90-luvun
Bernissä, Sveitsissä.

Venäjä: Kim syntyi Yuri Irsenovich Kim (Юрий Ирсенович Ким) Vyatskoye'ssa, Khabarovsk -
41, isänsä oli Kim Il-sung, 1. Soviet Prikaatinkomentaja ... Kim oppi Eng-lantinsa Maltan
Yliopistossa... lomailli jatkuvasti Maltalla, PM, ritari Dom Mintoff'in vieraana. Nykyinen
Maltanritari Kim Jong Un - kävi 90-luvulla koulua Bernissä 90's, Schule Liebefeld Steinhölzli
Sveitsi... (imbecile: lähti ilman mitään todistusta = on täysin ulkoa ohjattu.)



The Pyr∆mid installs its gods in every country - Pyr∆mid Uses all its kings - to war = rob Nations.

Pyr∆midi asettaa jumalat joka maahan palvottaviksi. Pyr∆midi ryöstää kaiken - terror-
ism manipuloinnilla joista sota on tärkein.

In the service of Pyr∆mid: Kim the servant - bullying with its supposed nuke threat 4/2013

G-men Charge! - Amen my sons! Vor Vaterland!



Tuossa viittasin jesuiittoihin - Paavi on jesuiitta ...kertoo Ilta-Sanomat: IS 13.3.2013 23:28 Uusi
paavi on jesuiitta. Onko järjestön huonolle maineelle perusteita?

"Hokema "tarkoitus pyhittää keinot" on tuttu fraasi, joka yhdistetään
jesuiittoihin. ...Uusi paavi Jorge Mario Bergoglio kuuluu jesuiittoihin. Tiedottaja
Pentti Laukama HS:lle vuonna 1997: "Meitä hirveästi ärsyttää Sakari Topeliuksen
Välskärin kertomuksista tuttu kuva jesuiitoista, joilla tarkoitus pyhittää keinot. ...
jesuiitat ovat keskeisin ja tärkein katolisen kirkon kasvatustyöstä vastaava järjestö..."

Sakari Topelius ärsyttävästi kuvaakin Kaarle Kustaan hoviin saapuneen Jesuiittamunkin:
kaulassaan hänellä oli tyypillinen valtava IHS risti - jonka sisällä tyypillinen tikari. Tämä Rooman
ihana lähetti olikin tapansa mukaan lähetetty Roomasta salamurhaamaan Kaarle... Kokonaisuus on
linjassaan vanhan sanakirjan kanssa josta löytyy alekkain listattuna:
Jesuit, Jesuital, Jesuit Assasin [salamurhaaja] ... nyt paavina - NOW THE JESUIT POPE.

Hauska sattumako että äitikirkkoa manifestossaan ylitävä BreiviK juhlii samoilla symboleilla.

New Pope 2013 Jorge Mario Bergoglio is a jesuit - Ilta-Sanomat: IS 13.3.2013 Roman Catholic
spokesman Pentti Laukama is annoyed: "we dont like how Sakari Topelius depicts the jesuits...

Famous Satanistic Mason leaders - include these jesuits:



In the Service of Osiris - IHS - Isis-Horus Seth



Tiede - Vatikaanin vahtisilmän palveluksessa - kuten jesuiittansa...

Voi minun Päiviäni: Osiris ohjuksissa JKL-kuuluisat super räjähteet



Below: The osiris king kong museum of N.Korea: fmr CCCP general, Malta jesuit educated...



In his service - every table must be dedicated by Father Mars - god of War symbols...

Tunnistatko sodanjumala Mars- isän symbolit?
Kim, itse sodanjumalan poika,

aina sotilaiden ympäröimä.



Kun Marsjumalan poika saapuu - sodalla riivatut joutuvat transsiin...

When the Mars god son
arrives, his follower fall
into trance. Kim the god-
son, always with military...



Ellet riehu, naura mukana - et kuulu joukkoon ja joudut leirille uudelleenkoulutukseen. Sieltä et
pois pääsekään



jumalan kumartamien on eräs selviämiskeino - katupartion teloitukselta. Naapuri sai palkkion -
ilmiannon tuottamaa leirille 'pääsyä' jumalointikaan ei ehkäise.

Recently this god fed his uncle&family to gulag dogs.



'Unity happens' via Jesuit Killing Fields - on par with jesuit
Stalin

Gulag - jesuiittan CCCP kopio - Vankileirien Saaristo. Tänä vuonna tänne menehtyy satoja tuhansia
pyramidin kiduttamia.

Pyramid Coalmine, hell to its slaves. Pyramidin Hiilikaivos, Orjien hautapaikka.



GULAG



CRUCIBULUM JESUITANE

Satelliitti-yökuva kertoo tämän jesuiittain koelabrarottien elintilasta: vain Pyonyang'in katuvalot
näkyvät. Onneksi kim oli jättänyt lipun salkoon, muutenhan emme edes tietäisi hänen olevan tänä
yönä kotona... Pohjois Korean vas ylänurkassa rajajoki jonka kohta ylitämme.

Nightlife speaks volumes of this ongoing Jesuital marsupial gulag tri-bunal. Luckily Kim forgot
his flag; otherwise we wouldn know he is at home. The border river that we soon cross, flows to
yellow sea at left. China is top left.



Shin Dong 'escaped' from
the gulag. Jesuits need
some to spread their
message.

Tämä poika 'pakeni' leiriltä,
kirjoitti kirjan: usko
huvikses... Mutta kirja
kannattaa lukea,
selviäähän siitä mitä
jesuiitat haluavat sinun
ajattelevan leiristään eikun
siis Kimin omasta Pohjois-
Koreasta.

Tämän sadun P-Korean jesuiittaleiristä USAn jesuiittaleiriin saat amazonilta 12 dollarilla: ellet
asioista ole ennen lukenut, tämä on sopivan pehmeä kirja ilman että todellisuus voisi mielenrauhaasi
pilata.

Escape from Camp 14: One Man's Remarkable Odyssey from North Korea to Freedom in the West
by Blaine Harden (Author) amazon.com/Escape-Camp-14-Remarkable-Odyssey/dp/0670023329

Buy this saga and become illuminated. If you
want, you may find some new aspects between
the lines... However, informed reader can see
through the setup. And every setup has to have
facts where lies are attached. Theyre far and
long space apart - better than none. Worth every
dime...



Kaikki onkin yhtä Leiriä: alla artikkeli kuvaa kuinka tässä tapetaan upseeristoa joka hymyili
väärässä paikassa -
ampumaradalla,
ilmatorjuntatykein...
rahvas heitetään koirille.

Officers who smile, get a
honorary release by
being practice targets.
Common folks 're fed to
dogs, alive.



Lääketiedekin sen todistaa - hymyilevän elonaika on pidempi - erityisesti jesuiitan vieressä:
pikkukaloi kuoli altaaseen ja sekös sairasta jumalaa närästi ... kalalaitoksen johtaja tapettiin tapettiin.



Valtakunnanjumalan nuhteet (ennen ? teloitusta). Orjat näkee nälkää, jumalansa ihra leviää.

Ihanat paavilliset kuviot, hienosti hongasta rakennettu. Pullomaha tietää kaiken, kirjoita neuvonsa
paperille ettet menetä päätäsi:



Taulujen pitää kunnioittaa isänsä rahoittajaa ja opiskelu-yliopistoa: Maltaritarikuviot on
tärkeitä... Kuvan alkuperäisversio kätkee salat ovelasti.

Tässä esitellään vanhainkotia ritariveljeksille : kylläpä vanhoja messumurhaajia nukuttaa
kotoisassa ristimerien ääressä iäistä helvetintulta odotellessa... Liekö työnjälki ihan honkarakenteen
rakkautta, Päiviemme lahjoitusta sekin?



Papal Paradise

This story concentrates on the symbolic traces all over the jesuit pyramid empire, from Korean to
Global - Vatican. Below local jailteam performes an osiris sun-god dance for the local sungod Kim
Il Jong

Pyramidi omistaa kaikki satanistisymbolit. Tarina paljastaa valtakunnan rajattomuuden symboliensa
ja heraldiikan kautta. Tässä orjalauma esittää osiris-teatteria Pyramidin paikallisjumalalle, Kim Il
Jongille.



Military Military Military Military Military Military Military Military Milit ... god of Mars.

Mars Spear - Hail to the War-King and Loyola-flag!



Jesuit founder, IgNAZIus Loyola saa punalippunsa taivaasta. Tutustu pääkallomietiskelyihinsä w
w w evl.fi
Red Flag from heaven: Jesuit founder Loyola -fresco seen in a cat-holy cat-hedral. No wonder
how jesuit Karl Marx red flags connect with papal illuminati - Karl was a founding member.

satanist baphomet - isän iltasatusanomain ilo, kirkkojemmekin tunnusmerkkitähti piilokuvassa.

Baphomet-in-hiding: Pyramidin piiloviestien me-henki pitääkin veljekset tiukassa ruodussa:
katsopa miten ämpyilijöille käy, Milosevic, Kaddafi... IS-piiloviestissä pirunsarvet kätkettynä (kelt)

Hidden messag in a finn-magazine (yellow) - masonic baphomet in hiding with Kim.



Jos ministeriPäivimme toimitti pojallensa ydinaseluokan räjähteitä (pommiliivitehtaat jne),
tokihan Tamperelaiset pikkukakkasen postipojat samaan pystyy.

Juche? Asiasta tietämättä luulen tuonkin taizenirvanan olevan Scientologian kaltainen
jesuiittain keksintö. Jonka oppikirjoja lukemalla päästään asiaan vasta sivulla 300: "nyt palvomme
saatanaa...". Nämät kaikki kiertyvät Maltan Ristin kera roomaan - sen pääbisnes onkin lasten
hyväksikäyttö saatananpalvonnassaan. Kuin tässä jesuiittaonnelassa messumurhat... presented by

MALTAn TYÖVÄENPUOLUE

Onnee waan taas paljastuneelle Nääswillen Tovelikelholle -> YLEn aivopesulaitos,
pikkukakkasen posti Tamp3r3 IO.



Jesuit Maserati for the Masses - kuljetuskapasiteettia tyhjillä moottoriteillä.

Jesuiittain aatteiden tulokset - vertaa sitä myös hallitsemaansa Etelä-Amerikkaan.

Valtion Virallinen Kyläkauppa.

Juche idee: Here live the well off bureuc rats.



Original family Portrait of Jesuits - Maltan Ristin ritarit - roomasta ohjattu... Granpa was CCCP
general: Father & Son - Disney hat is in original photo - Univerity honor, maltacross added.

Jesuiittain kuollut jumala aina balsamoidaan. Worshipping dead god.



Papal osiris show must go on.

Mikihiiren älykkyys onkin eduksi - päätä ei pakota totella älyvapaan terror ordon chaosta.

Kenraalit oppimassa: "Kato, Lokki!"



Highway is empty, byway full of rags or cracks... Missä traktorit?

Liikenneruuhka. Valtionteatterin valitut esittävät potemkinin kulisseissa...



Rautatie, paratiisin ihme: vartijakopit joka liittymässä. Vielä suurempi ihme: toimiva veturi
turisteja varten. Pamppu ylös, juna tuloo...



Photoshopping triples your forces - ism -effects quadrupled. Mars-god is kept happy.

Happy Family: Naura! tai joudut leirille koirien ruuaksi...



Arkipäivän ahertajia pitää valvoa. Elämä onkin yhtä jesuiitallisen jumalanrakkauden hymyä...

Onneksi huvituksista ei tule pulaa. Naurava kärpäsparvi ympärillä kirjoittaa ylös jokaisen sanan,
yksikään jumalansa ylevä ajatus ei mene hukkaan.

Kim tarkastaa etukäteen porattuja reikiä.



"Hei Äiti!" ... Harjoittelun väliajalla jumalan tekee mieli käydä kalassa. Goin' Wishin'

Tällä ruåstepurkilla lienee vielä yksi sukellus (viimeinen) edessään? ... "mua pe pelottaa..."



"Huhhuh! Nyt helpotti! Pääsimpäs hengissä poies... olen mä vaan rohkia!"

Isän maan palveluksessa:



Terrori ei olekaan uskottava ismi, ellei synny ruumiita, pauketta ja savua: Näistä kolmesta
vitsauksesta sai kolmas osa ihmisiä surmansa: tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden
[tykin]suusta. Sillä [ohjusten] voima oli niiden [kärjessä] ja niiden hännässä; niiden hännät [oura]
näet olivat käärmeitten kaltaiset, ja niissä oli [kärjet], joilla ne vahingoittavat. Ilm.9 Rev.9:18-

Terrorin välineet lahjoittaa isä aurinkoinen jesuiittainsa avulla. Tässä Kotkan satamasta
jesuPäivimme eteenpäinlähettämä Thor-jumalten vapauttava (Thor Liberty) räjähdelasti Kielin
kanavassa matkalla kohti Kimin onnelaa.

THOR LIBERTY in full, special super grade ammo plus obamaos nice clean 69 US Patriot
missiles 21.12.2011 cargo - sailing to Kim Il Jong. Shipped from EU (where from?) via Kotka
Finland - 'by accident'. 'Real Liberty'  ... See below...



Tämä käärmepeli onkin eräs paavinpallosen tuottoisimmista.

Kuva ei tuntuis liittyvän aiheeseen - mutta odotas: tässä tarinassa kyseessä ei olekaan Pohjois-Korea
vaan Glo Baali pelilauta. Sinä olet vain yksi sen ryöstetyistä nappuloista. Pelastusta täältä ei näytä
olevan, ellei...

Torjuntaohjus: 100.000$ ohjuksella ammutaan alas EU-avustusraketti, 100€.
Maalitauluna Israelin veronmaksajat - maksavat isä terrorin viulut.

Head & Tail -view:
"...for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt." Rev.9:19
"...hännät näet olivat käärmeitten kaltaiset, ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittavat."



Hooray! ...pyramidi romahtaisi - jos orkesteri romahtaisi.
This theatre would collapse today without its jesuit spine.

Jesuit Support to Jesuits - From Finland
...via jesuit-christian Finn minister of interior:

“Suomen hallitus … ‘myi’ POHJOIS

KOREAAN

’600′ tonnia salamurhaajapommeja.”
news by Israelnationalnews.com

.



israelnationalnews com - MOSSAD tiedottaa:
News Brief  1/5/2012, Tevet 10, 5772 Finland: 69 Missiles for North Korea Released  The
Government of Finland has ordered the release of 69 Patriot missiles sold by Germany to
North Korea that had been confiscated in a Finland port, out of concern for an illegal transfer.
israelnationalnews com/News/Flash.aspx/228723#.TwVNK_lbySo

"Suomen hallitus on käskenyt vapauttaa takavarikoidut 69 Patriot -ohjusta (ehe: suomen 'hallitus'
tekee mitä käskytetään) jotka Saksa myi Pohjois-Koreaan. Takavarikointi tehtiin koska joku luuli
toimitusta laittomaksi siirroksi." ... ydinlatauskelpoisen räjähdemateriaalista ei hiiskuta sanaakaan.
Eikä 'Saksan' myyntipuuhista saatikka soppaan liittyvistä 'laittomuuksista'.

--->“Suomen hallitus 'vapautti' Kotkan Satamassa olleet 69-patriot
ilmatorjuntaohjusta jotka Saksa myi Pohjois Koreaan.” No mutta; tässähän selvisi
myös miksi Tarja seta itki iittaystävänsä Kim Il Jongin kuolemaa.

- SAKSA!? US-missiles? Haloonen, kukaan ei kysy mitään?

Jessu-iittain✜ Th0r-jumalan Libertyä K0tkan Satamassa 12/2011: ohjuslastin räjähdysvaara
kilometrien säteellä.
THOR LIBERTY nearly shipwrecked in Finnish Bay storm 12/2011. Its supersecret cargo,
hundreds tons of special suicide grade terror ism. Missiles. All smashed in the hold.



The THOR LIBERTY was towed into the harbour of Kotka. We would never have known about
the issue, but the normally✜ -obedient stower-laves tumulted. They knew the cargo was terribly
unstable - and the folks would be working a suicide mission with paltry pay - as usual. Thus there
was a halt and the issue became news.

Nothing like this had ever happened before in the obscure finni landi, and papal news censor
was not educted in this issu and did not delete all information as is the norm.

Later it became known that had this ship cargo exploded - the whole town of Kotka would be a
just a huge whole. The ammo was special ops stuff - used in global terror operations. It was on its
way to North-Korean factories and ist hideous operatives used in the -ism✜ 'war' by Malta.

Some of the shaky stuff was taken to a special ammo treatment facility with special carriers
200km North from Kotka. The 'next new's waer the explosions on this facility - which operates on
the dangerous ammo destroyal every day: the THOR LIBERTY stuff was immensely strong,
something seen never before! They did not anticipate the force, bits were flying in neigboring
cities...
One news article told that 159 tons were 'confiscated'. This is just a fraction of the cargo...

OK. The interior minister could not object the shipment - because of the jesuit oath - one cannot
be a minister in any country without being a mason... Well, she plays still a good christain as all of
the roman masons do. ... the wole issue was plastered with papalnews -lies: finn slaves received a
news tale of shipment to South Korea.

Next 'news' in the terror -ism propaganda 'war' was of course terror for the nations. NORTH-
KOREA exploded an atomic bomb, quake censors registered this and that ... Kotka class tremors.

Jesuit Support to Jesuits - From everywhere.
This papal terror -ism would die without helping global masonic brothers. Missing terror
'news' = programming, would collapse whole theatre.

Miksikö Pohjois-Korea väsää Plutoniumtehtaitaan (a.k.a. Ydin’voimala’) jotka suojataaan
Obamaon ohjuksilla ja sen armeijaa varustetaan suomalisritarienkin yhteistyöllä? Miksikö
ritariTarjamme itkee julkisesti massamurhasysteemin verisen diktaattorin kuolemaa?

Miksikö meille tehtiin saaste-Talvivaara … jonka uraani löytää tiensä näidenkin säteilyohjusten
kärkiin? Tässä harvinaisen selvä väläys josephuksen väes tönvähennys petokoneen hampaista:
Sotaa lietsova orjajoukkoa varustetaan suunnitelmallisesti hampaisiin asti jotta sodan sytyttyä
saataisiin mahdollisimman paljon deletoitua joutavia suita maapalloselta – kaaos näet aina valuttaa
lisää kultahampaita kaanin holveihin.



Montako turbaanipommia RitariTarjan iitta-Kimin sotilaskäyttö-agentit näistä vielä leipovat?
ameriikkalais - eikun ohjuksiaKim Il Jongille:

- “Mussalon satamassa Kotkassa olevasta Th0r Liberty -rahtialuksesta on löydetty rikkinäisiä
räjähdepaketteja. Kontitusta varten laivaan on laskettu tyhjiä kontteja, joihin räjähdelaatikot ja -
lavat siirretään. Laivassa on Tol0sen mukaan 159 tonnia räjähteitä. (Nitr0gu anidine) kontteja on
laivalla toista kymmentä. Vastaavanlaista työtä näin laajassa mittakaavassa ei ole T0losen mukaan
tehty Suomessa rauhan aikana.” [psst T0lonen ei näemmä tunne Guzeitin Lautakasalaivastoa sen
tarkemmin ]  Julkaistu: IS 24.12.2011 11:11 …

- “Trafin mukaan materiaali on lastattava uudelleen turvamääräysten mukaisesti. Mansaaren
lipun alla purjehtiva M/S Th0r Liberty tuli viime viikolla Mussalon satamaan hakemaan muun
muassa ankkurikettinkilastia. Ahtaajat huomasivat aluksessa räjähdysainelavoja. Julkaistu: IS
19.12.2011 17:45″
.
- Uutiset vuosivat ritarirahtareilta ohi Tarjan Kim Il Jong sensuurin – ja ne ‘oli pakko julkaista
viikon päästä’: “Kotkaan viime viikolla pysäytetyssä rahtilaivassa on myös sotilaskäyttöön
tarkoitettua räjähdemateriaalia, kertoi Kymenlaakson pelastuslaitos tiistaina. Julkaistu:” IS
20.12.2011 17:16
.
- Päivin Päivitysten Päivittelyvalheet: “IS:n tietojen mukaan M/s Thor Liberty -niminen alus oli
matkalla Saksasta Etelä-Koreaan, … vajaat 10 Patriot-ohjusta. Julkaistu: IS 21.12.2011 10:15,
päivitetty: 21.12.2011 12:54″

- T0l0sen haastattelu 22.12.2011 14:50 : “laivasta noussee parikymmentä täyttä konttia
räjähteitä” - eli siis ohjuksiakin olisi 590 (?) kpl … Huom. 20 konttia = 400 tonnia. Lisäksi (?)
aiemmin mainitut 10 konttia nitro aniittia eli  lisää +200 tonnia. Kim Il Jongin
murhatöihin  joululahjana yht 600 TONNIA military grade räjähteitä.



.
- “Sisäministeri Päivi Räsäsen (kd.) tiedossa ei ole, että Suomessa olisi aiemmin tapahtunut
vastaavaa kuin Kotkan satamassa, missä ulkomaisesta aluksesta löytyi Patriot-ohjuksia. (Eikä
edellisen sisäministrin edesmenneen akuuttiin lyijymyrkytykseen kuolleen aviomiehenkään tiedossa
ollut mitään mihinkään liittyvää?)
.
- “Ministeriön lupaproseseissa käydään läpi mm. kohdemaa” sanoo Sanna P0utiainen,
Pulustusmini stereon asiantuntija… joten terroriTarjan koreasti Pohjoinen
väärennetään Eteläksi ! Voi minun päiviäni!
.
- ‘Maan Tapa’: Leijona Ritarien Leima Päälle: Kim IL Jongin orjaleirille ylläpitotyökalut
Sisäministeroiden Ritarillisessa Suojeluksessa: “Sataman liikennejohtajan Markku Koskisen
mukaan alukseen kuormataan nyt uutta tavaraa, muun muassa paperikoneen osia. Sen jälkeen
räjähteet voidaan siirtää takaisin laivaan. Julkaistu: 27.12.2011 16:49“
.
Asia onkin niin tavanomainen ettei aiheuta edes kahvipöytäkeskustelua – yhtään sen enempää
kuin ritaripolliisin kavaltamat jokapäiväiset 37.000€ – hohhoijaa. Foliohattukansa sensijaan olisi
järkyttynyt näkemästään ellei kauniit ja rohkiat häikäisisi silmiä YLEannollaan – aivopesusi toimii
kuin kello. No tässä murhaajain jokapäiväis-räjähteet on sinullekin aukipurettuina, teetkö sinä
asialle mitään – eli kerrot sen ympäristöösi, vaadit tekijöitä tilille?
.

Sisäministeri (KD) Päivi Räsänen päätti veljesten kanssa …

…lahjoittaa Kim Il Jongille räjähteet Pohjois-Koreaan.
.

Kristittyjen mass-a-murhaajille välineitä voi myydä vain IS-Breivik-luokan ‘kristitty’

Uutisräjjääs  Suomexicossa
“Voimakas räjähdys on aiheuttanut epätietoisuutta ja jopa pelkoa Laukaan
Vihtavuoressa. Myös poliisi ja pelastuslaitos ovat hämmentyneitä tapahtuneesta …
Tehtaalla on tainnut paukkua viime viikollakin. Tästä tapauksesta ei ole
minkäänmoista tietoa, palopäällikkö Tapio Viitanen … hätäkeskukseen eikä poliisille
ole tehty ilmoitusta. Forcitin räjähdetehtaan toimitusjohtaja on räjähdyksestä yhtä
ymmällään kuin viranomaisetkin… Olemme tällä tavalla hävittäneet räjähteitä jo 30
vuotta ja tämä on ensimmäinen kerta kuin näin käy. [kuin näin käy = eli tuli
lehtijuttu] kertoo toimitusjohtaja Ulf Sjöblom.” IS 28.12.2011 12:10, 15:18

Elikkä taisi olla Thor Liberty – vapaudenjumala – vankisaaristoon menevät vapaudenriistolahjat
nk. tujua kamaa; ‘tällä tavalla’ Laukaassahan vaurioituneet paketit laukastaan.

Puolet Kotkasta oli vaarassa lentää ilmaan. "Pahimmillaan puolet Kotkan
kaupungista oli vaarassa lentää ilmaan, mikäli Thor Liberty -laivasta takavarikoidut 159 000 kiloa
räjähdysaineita olisivat räjähtäneet", kertoi rikostorjuntapäällikkö Petri Lounatmaa tullin
rikostorjunnasta eilisiltana. Julkaistu: IS 01.02.2012 07:32



'Half of the City of Kotka in danger to be blow into space.'

Huge storm caused the poorly loaded cargo to shift in Finnish Bay, the ship was guided into
Kotka. This story is full of holes: the Ship is said to come from Germany on route to South Korea.
Not possible: more probably the ship was coming from Russia and going to mass murderer Kim Il
Jong (See Arutz Sheva revelation). ... The finnish longshoremen raised a ruckus after the masons
tried to get em to unload this shaky bomb for free - thus we hear about this. The spoiled part of
ammo cargo was specially carried to be destroyed - and - accident happened also there cause of this
suprise grade super ammo (?).

"The cargo of 159 tons of special grade ammo was in danger of exploding and would have cause
the harbour city to be utterly destroyed." said the customs criminal officer  Petri Lounatmaa
yesterday. IS 01.02.2012 07:32

Later the ship was allowed to leave - to supply our happy jesuit Kim - to keep the papal well oiled
terror ism running ... 'how else would our games continue if we wont help' - ask the jesuits in chorus.



The Thor End 12/2015

Nobamanews 2015: "investigations have beencancelled (as there never was one?). The reason
being that this issue is just a matter of 100€ fine..."

Kotkan satamassa seisseen Thor Liberty -aluksen ohjuslastiin liittyvä esitutkinta on lopetettu.
Esitutkinta: Ohjuslastissa olleen laivan ei ollut tarkoitus poiketa Suomeen. Ohjuslaiva Thor Liberty
pysyi tarkassa vartioinnissa vuorokauden ympäri vuoden 2011 lopulla... Hämäläinen sanoo että
rikoksena kyse oli sakkotason jutusta. (HARRI EKHOLM) 7.12.2015 klo 11.16 (päivitetty klo
11.29)   LUE MYÖS IL ankkuripaikalla 24.12.2011: Kotkan ohjuslaivaa vartioidaan joka sekunti

Pyh. sadan euron juttu - vain yhden kotkan kokoinen kuoppa. Lehtijuttujen mukaan isän terror
ismille aniittia toimittanut Päivi on nykyisin upea ettei häntä voisi sakottaa - ja riittäisikö
sakkoihin edes eläkkeensäkään?

Tämän messumurha-operaation sankareiden päätä ei tietenkään silitelty: montako ahtaajaa onkaan
päässyt jo isän heille varaamaan kirkkomaahan?

PS. Lisäsin kuvaan THL-ristisuojan leiman, sehän kuuluu pikkujuttujen hyväksyntään, eikövaikka.

Tadja Nyyhkyttää - Kim Il Jongin Muistokuoro
Taannoin Pohjois-Korean  vankileirien massahysteerinen itku kaupunkien kaduilla
vuodatettiin myös Suomen ristirahvaalle YLEn pakkoaivopesukoneiden kautta – kyseessä
korealaisen puhdas pelkoreaktio (Ellet itke, olet Tadja-luokan viharikollinen ja joudut leirille).
Äskettäin DDR-Tarjamme nyyhkytti YLEn vuolaasti tälle jesuiittaveljensä kuolemalle.



Tokihan; tarja opiskeluaikoinaan 60-luvun DDR:ssä sai nauttia paavinpunaisesta Kim-ystävyydestä
DDR vipputin kerman kera. Suru on sanoin kuvaamaton: liekö osallistunut samoihin orgioihin?

Kuva: Tuskin tadja seuraavassa autossa istui - mutta Rissalasta muistamme tuon
homppiseireenin nauttivan Lada-kyydistä. Kuka ottaisi ja vertaisi kohderyhmän geeninäytteitä -
sielläkö Tadjan surun ja itkun aito alku perä? ... Kaipaan myös Stasi arkistosta valokuvaa tämän
DDR-kavalkadin kolmannen avoauton porukasta.

Kim IL Sung: ex. CCCP-kenraali joka yhtäkkiä istui Pohjois-Korean Isä Aurinkoisena
massamurhaamassa rahvasta. Jokaseinän jumalaikoni - kuin mannerheim ikään.

Vuonna -1972 Tadjan vasta opetellessa punamiehitetyssä DDR:ssä upseeri pjuuttinin kera
myyräntyötään, Kimin isän Pohjois Korea oli jo mukana iittain lentokone-murhabisnetissä.
Toukokuun 30 päivänä -72 Japanin Punainen (Tarjanpunainen) Armeijakunta teki salamurhaiskun
(muistathan ketkä ovat salamurhaajia) Israelin Lod’in lentokentällä. He tulivat asekasseineen
EU:sta (tietenkin, EU), avasivat kassinsa, konetuliasein ja kranaatein tappoivat lennolla olleet
lomalaiset läjään tuloterminaaliin: Isä terrorin saalis, 26kuollutta ja 80 invalidia.

Shurat HaDin nosti oikeusjutun 17 uhrin – Puerto Rico Kristittyjen ‘pyhiinvaeltajien’
puolesta. Oikeudessa HaDin todisti kuinka Pohjois Korea oli tämän murhatyön takana ja johti Isän
Japanin Punainen Armeijakunta-alajärjestöä. Oikeus tuomitsi Tarjan ystävät $378milj
korvauksiin… (P.S. Huomaa ero Suomi-Orwellin-Valtakuna -dokumentissa kuvatun EU-paawin-
breiviikin ja Puerto Ricon ‘kristittyjen’ välillä, SEKÄ yhtenevyydet iittain Isä-terrorin
suunnitttelemalla toiminnalla – silloin siellä ja nyt Δpoliisi Brei viikin Norjassa).



Sen lisäksi, nyyhkis, Pohjois Korea on/oli rakentelemassa hizbollahille tunnelijärjestelmiä
rakettien ampumista varten Israelin lastenkoteihin. (Tässä suomi-kaksipääkotkain erityinen
lempikohde, mm. Tuomio-jan jne iitat lahjoittelevat verorahojasi tähän ‘bisnekseen’). Edellisessä
Libanonin sodassa käytiinkin vieläkin iloisempaa Tadjan nyt itkemää tuholeikkiä … silloin Israelin
päämääränä oli lopettaa venäläisohjuksilla tehdyt yllätys-salamurhat .

Pohjois Korea onkin suoraan yhteenliittynyt Palestiinan eli iittaterrorin kanssa sekä Iranin
jne globaalin kaksipääkotkain kanssa. Katso Israel Uutiset 2011.

Seta-Tarja Halonen: “Kyllä Kim Jong-iliäkin joku jää kaipaamaan ” IS 19.12 16:13 … niinpä.
Ainakin murhanaismiehet.

Lue Ilmavoimien DC-3 salamurha-räjäytyksestä Juurusveteen Rissalassa 3.10.1978
'Suomi Orwellin Valtakunta' -dokumentti

North Korea Was and Is Connected to Terror Against Israel Attorney Nitzana Darshan-Leitner
of Shurat HaDin reminds: North Korea, seeking to destroy the West, supports terror in the Middle
East. By Elad Benari & Yoni Kempinski First Publish: 12/20/2011, 3:13 AM
israelnationalnews com/News/News.aspx/150888

Nitzana Darshan-Leitner -interview, youtube.com/watch?v=k8wfr5Xe6Fc

The terror attack on what is today known as the Ben Gurion International Airport was carried
out in on May 30, 1972 by a group known as the Japanese Red Army. Three terrorists from the
group, acting on behalf of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), arrived at the
airport aboard an Air France flight from Rome. As they entered the waiting area, they began to fire
indiscriminately at airport staff and visitors, and tossing grenades as they changed magazines.

26 people were killed in that attack and 80 were wounded. Two of the terrorists were killed and
the third one was caught.

---> this papal terror -ism is fed via the german (?) slovak semtex. Without ammunition, the
terror would wither away, ism and its enormous glo-baal Liberty Freedom Love -benefits
would be lost...



Kim Jong Un - DDR Disneylandien - ja Tarjan rakastama - sankari.

Kim Jon Il: Isänsä kainaloon ehken tadjamme pääsi - vai pääsikö?...  'New DDR-style Disneyland'





Kolhoosit toimivat vain kone ...(pistooleilla). Vartijankoppi onkin siirretty kuvauksien takia... se
seisoi hetki sitten tässä, katkaisten tien.

Gulag trains.



pothole pains = rush hour

Roadworks heavy machinery - asvaltointikoneet työssä.

The END.



Next. The Papal Pyramids Around the Globe, we hop across the river to China.

PYRAMIDIN
ΔRKKITEHDIT✠ KLOONEJΔ

Nämä samat teemat löytyvät maailmassa kaikkialta - kaava ja
puistoarkkitehtien toteuttamina. Nissä on yksi ja sama ohjaaja eli
mieli on sama.

Pyongyag - Go oglemaps: Miksi tämä okkultinen satanistimerkki - nk.
tuomasristi - on myös pappisi kaavussa?

Tuomasristi: Tämä symboli kunnioittaa Roman pyhimystä Thomas
Moorea - tuomas joka murhautti rovioillaan raamatunkääntäjiä -
Rooman valheitten paljastajia...

Alla korea kuva, pohjoisesta Kiinan rajajoelta.



Ritarien Luvattu Maa - Isä Terrorin
tukikohta. Go ogle satelliittikuvan kertomaa:
tervetuloa jesuiittain Kiinasta jesuiittain
kidutuskammioon, Pohjois Koreaan.

Obelisk - Sign of the Vatican Empire



PyrΔmid Trip
Δround the Globe

First across the river into jesuit led China -
Matka pyramidipallosen ympäri, ensin rajajoen yli Kiinaan

Rajajoki, silta.

CHINA



The Bridge - Silta Pohjois-Koreasta Kiinaan

View from China

Nightlife - highway to papal paradise.



Pohjois-Koreasta pääsemme vapaasti (usko huvikses) hypiskelemääm pitkin siltaa. Juoksemme
suoraan eteenpäin osiriksia sivulle vilkuilematta - ja päädymme temppelin rappusille. Katse ylös.
Mitä näenkään? Paavin pyhän temppelin tuplapyramideille! ...ja mikä parasta, sekin on perustettu
tukevastti maltan Ristien päälle.

As free citizens of the jesuit Korea, we run across the bridge (bad dream) and run straight ahead.
Keeping head don not to stumble on any papal osiris symbol. So we arrive in the end of the road.
Raise aoure head - and waht do we see? Oh! The papal pyramids temple! And foundations? Yes, of
course, as always: MALTESE CROSS... Below another similar shrine...



Täällä karitsaa näyttelevän Paavin satanistisymboliikan siimeksessä lohikäärme odottaa
aikaansa...

Paavi kalanpäähattu  Raamatussa: "Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli
kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme." Ilm.13

"And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and
he spake as a dragon." Rev.13



Seuraavaksi törmäämmekin taas heti sodanjumalan juhlintaan. Maltanristin päälle
rakennettu onnistuneiden ritariryöstöretkien Mars jumalan muistomerkki:



Juoksemme Kiinan rannikkoa GOOGIN vakoilukoneen valtaamina maltan ristiltä toiselle.
Niitähän on tuhansin ja taas tuhansin! Miten voi olla mahdollista? Onko maailmasta geometria
loppunut kesken vai onko kaikki arkkitehtuuri pyrΔmidirutån saastuttamaa? ... hmm.

Billion people running around Maltese Crosses, PyrΔmids! we run wit GOOG along the coast:
no end in sight! Its like a osiris PlΔgue had taken over all land!

(more Δ to come here)



False SPQR -trinity.

China. Papal parks dedicated to the False SPQR trinity. Check out this Chinese peninsula at
goog maps /Dalian. This pick is painfully installed from myria frames - for yall ppl.

Kiinankin maanrakennusarkkitehtuuri on suoraan Paavin kynästä. Mene googlemapsiin ja ala
seurailla näitä arkkitehtoonisia kummituksia, vertaa jesuiittain pyhään heraldiikkaan. Tähän alle
laitoin erikoisimman bongauksen paikkakunnalta nimeltä Dalian. Se on Korean eteläpuolella
Kiinamereen työntyvällä niemellä. Tutustu. ... Minulle ei mitään 'järkisyytä tähän löydy: murkut
tehneet isän kunniaksi työtä käskettyä.

Tämä on erikoisin löytämistäni rooman phallos obeliskeista. ... Enkö minä näistä tällaisista
rankaisisi heitä, sanoo Herra, eikö minun sieluni kostaisi tämänkaltaiselle kansalle? Jer.9

"Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat.
Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen." Daniel 7:23





Oppineet kutsuvat Egyptin hedelmällisyyskulteista Rooman varastamaa obeliskia phallos
symboliksi. Näitä obeliskeja on rapparisuomikin pullollaan, lienee joka kaupungissa ... Tämä on
sen järjestelmän yksi osanen - osa koko paavin maitten maapalloa kiertävää geometristä
saatananpalvonta -merkkijärjestelmää ... tämä lienee suurin paavinkikkeli? Oksettava
hakaristihuutomerkki Jumalan kasvojen edessä. Tämä on se merkkijärjestelmä mikä tulee Sanan
mukaan jäämään Jumalan Vihan alle, ikuisessa tulessa ainaisesti vaivattavaksi.

Tällä on tietenkin liittymakohtansa nk. tieteen maailmaan, valheellisesti tieteeksi kutsuttuna. Sen
työn lopputuloksena ihmiskunta tulee kokemaan kuinka ennustukset täyttyvät:

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

Niinpä tämä satanistikerho rakentelee maan
läpäiseviä, pohjavedet saastuttavia säteitä
ampuvia hiukkaskiihdyttimiä. Malmön lähellä
yksi näistä satanistisista (nk. tiede) hökötys on
jopa nimettykin nimellä
European Spallation Source
Euroopan Pirstalointi Lähde = ESS.

Katso siitä dokumentti:
slideshare.net/syottovasikka/ydin-voiman-
murhaava-totuus

Globaaleista Okkultistien leikeistä on nauru
kaukana:
Satanisti Vatikaanin johdossa rakennettu
maapallosen kattava geometrialeikki kertoo
samasta mielestä, samasta ajatuksesta,
Raamatun ennustamasta maailmanhallituksesta.
Inkvisitiosta, likaisista riiteistä joista ihmisen
tulee pysyä erossa.

Miksi kerron näistä? Syynä wakava waroitus:
Älä istu opetettavana paikoissa joiden seinille
nämä merkit on nostettu taikakaluiksi. Älä mene
näihin riittiuhripuistoihin. Pysy poissa näiden
vaikutuspiiristä. Älä anna perkeleen merkistön
sublimoida sieluasi - istumalla näiden merkkien
alla. Nämä symbolit täyttävät kirkkomme - sen
tulee kertoa sinulle mitä niiden opettajat sinulle
ammentavat. Pakene!

Luetun ymmärtämiskoe: Lukija on nähnyt jo
samanlaisen puiston aiemmin. Missä?
This 'park' was already 'seen': where...



Another 'all is in ORDER' sunny osiris. But why this China-Mongolian city is empty? ...Read the
article first, then google-maps... Maybe you'll find the papal Mosque...

The funny Park through Ordos City Center.



Illuminated rejoice! Tämänkin kuvaaja on valaistunut: tietää mistä kuvata ja mitä. Lopputulos ei
eroa Pohjois-Korean jesuiittavaltion kuvista... Alempana Björklund samankalt. 666-pylväikössä.

Uusi käyttämätön
moskeija odottaa vielä
puolikuutamon
palkintomatkalaisiaan:
ovikin vielä
muovitettuna tehtaan
paketissa...

Wellcome ya all martyrs,
the new Chinese Mosque
is waiting - Ordos,
China.

Ja tietenkin. Eihän pyramidilta voi välttyä:
satelliittikuvasta löytyy mongoloidi spesialiteetti,
kolmikulmainen pyramidi!



Another similar lookalike funny issue, Kabbalah cult wheel. Is there any conenction? Color added:

Masons hide it (their devil) behind acronym - G
Kabbala hides it (their devil) behind acronym - G_D
Original Isaiah is bold and reveals their abomination -  65:11 GAD
--->"But you who forsake YHWH, who forget My holy mountain, who prepare a table for GAD"...
GAD=Fatima, funny connections with vatican horror jesuit-monastery, incest, islam... Also, word
Kabbala=Aramean language word for incest.

Compare this IHS to the IHS-insignia that all the bishop's carry.



Lets see the osiris-order that keeps Ukraina running, jesuit Kerrry in business:

Jesuit (read: Templar drug cartel)
Yanukovich papalace where he
escaped with his gold stash...

Stars spinning, Osiris winning...

Top part of the official seal of the United (Masonic) States of USA



Back to Glo-ball Geometrics
"How likely is it that one line should pass over five sites of such global significance? I can’t begin
to calculate the odds. This alignment seems to be about leaders, from the ancients who created
Stonehenge and its greater temple, to the founding fathers of America, to the leaders of all nations,
to the President of the United States, all the way to the Great Mother. " ...  Statue of Liberty’s base
star is rotated 33 degrees - the arrangement also looks like the Knights Templar flag...
www.secretsinplainsight.com/tag/lighthouse-of-alexandria/
youtube.com/watch?v=JTA_EkGwUE0 (interesting detailed well done video, like alla, full of errors
and in the end spirals into kabbala satanism... take care. Below some of its pearls.)



Maapallo - jo ihmishistorian alusta jaettuna baalinpalvojain valtapiireihin.

Tämä neljäs valtakunta on kuitenkin kaikista edellisistä poikkeava, erilainen ja 'täydellisin'. Eikä
pelastusta sen kynsistä ole - paitsi pelastautumalla kaikkeuden Luojan valmistaman pelastuksen
kautta: "Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja
kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?" Ilm.

Mutta. Jumala. Antoi meille Pelastuksen Jeesuksen Kristuksen sovintoveren kautta.

Tässäkin näkyy ihmisen luku:

"Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen
luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi." Rev.13:8

"Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan
merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on

merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. " Rev. 13:7

Mikä tuo 'merkki' sitten on? Merkin selitys löytyy myös tämän jutun lopusivuilta:
www.slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat
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"Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on
juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä
pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän
vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä,
jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on
pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon." Ilm. Rev.14:9



Väliin laitan erään kuvan vanhan kirjan sivulta :



X-mass > Papal Mass-acre...
Yllämainitun erään hiukkaskiihdyttimen 'tieteellinen'
projektilogo

Kun pimeyttä 'ei ole tarpeeksi', sitä etsitään 'tieteen'
keinoin saastuttamalla samalla koko maapallo...

See a youtube video based on a Finnish Research team memo-application to CERN:

Katso videot youtube.com/pakkaspyry

Vatican United Masons ...
by dividing Nations among its Masons.



United Nations - Yhdistyneet Kansakunnat - Yhdistyneet 33' Rapparit -  United 33' Masons
Paavin YK-pallonen on jaettu 33 reviiriin. The 33th starting point is here, osiris sun wheel:



Next we googlehop to Australia.

Sure that must be 'clean'... but ... we find out how satanist had to build Canberra the capitol - just
there for glo Baal geometric reasons. According all satanistic papal geometry:

So we start from the papal Maltese cross-throne of London. London circuit. PlΔgue has eaten
its way into here!

Canberra. Australian pääkaupunki - paavillisen rapparien satanistisymboliikalle perustettuna.



Oh. Again a memorial for papal ordo - robberies without borders. Err... the everpresent 'war
memo' for the god of Mars.

Canberra 'War' memorial. Hmm. When actually the last war ended there!?

Paavin err korjaan Canberran sotamuistomerkki. Ihmetyttää kun koulussa ei opetettu tätä
Australiasta ... muistatko sinä mikäsotaseolikaan...



How about parliament. surely that has to be (?) clean!

Canberra Parliament

(Thks to papal spy-eye GOOG)



Canberra Parliament - center spot of the nation & city.

It is the PlΔgue!

Parlamentti. Koko kansan ja Canberran keskipiste. Sekin on itseΔ Rutto!

Kun kerran kenguruvaltakuntaan päädyttiin, katsotaan vielä mikä sen saa loikkimaan Israeliin
saakka:



Maailma on sattumia täynnä. Vai onko sittenkään ...? Suomen Armeija - SA. Sama lyhenne
kuin aateveljillään vatikaanin mani-puloimassa naziSaksassa. 'SCHLAGETER SA-kokous
Düsseldorfissa 10.7.1932' - jesuiitta Adolphin kokouskutsut kiirivät kautta Osiriksen valtakuntain.
Rooman SPQR Pyhä kidustuskone -tuttu turvallinen risti- pääosassa...

Jostain syystä Australian Puolustusvoimat (ADF) häpeilee logoansa. Missä lienee syy? Logosta
ei näytetä kuin pieni postimerkin kokoinen sotkutilkku. Paavinpallo-Maltanristi jää kokonaan
näkemättä, Neljää jesuiittain ristiänsä peitellään. Miksi näin, onhan tuo
Paawilandian eli maa-pallosen tunnetuin merkki: puolet poliisi-
loosheistaankin kantaa sitä hatussaan. Puhumattakaan SA-Suomen
Armeijasta. (Lue 'Berijan Tarhat').

Why ADF official site is ashamed? 5 different OSIRIS macro size -
Logo's. Here "The 2nd Pattern Rising Sun Badge":



Vatikaanin geometria ei rajoja tunne - onhan jokaisen maan johto ja arkkitehtuuri pyramidin
vallassa. USAsta löydät alan artikkeleita pilvin pimein. Mutta oletko näistä kuullut?

Hassu tuo Dwingeloo kaiken Knights of Templar satanistis okkulttimerkkien seassa...



Pope United his States of America
The Great Seal of the United Masonic States

see: wikipedia.org/wiki/Great_Seal_of_the_United_States

Washington DC: Here we find the pyramid - spying on us all his united nations.

Kun USAn pääkaupungin Masonistisen geometrian perusteella rakennetun kaupungin päälle
sijoitetaan tämä USAn virallinen sinetti, sen katkaistu pyramidi, havaitaan silmäterän kohdalla eräs
mielenkiintoinen rakennus.

Rakennus joka on tarkasti malliltaan katkaistu pyramidi - tietenkin pylväikköineen. Pylväitä
tarkasti ottaen 33 kappaletta, sieltä lomasta osiriksen paiste valaiseekin meitä iloisella tuikkeellaan...



Tämän katkaistun pyramidin tapaamme siellä sun täällä - tietenkin myös Suomesta - Suomen
armeijan valaistuneiden asiaan vihittyjen tk-kuvaajien tarkasti dokumentoimana...

Samoilla mailla Bobi Siveniä - isän uskollista palvelijaa kunnioitetaan myös katkenneella
pyramidilla. Tälläisten rakentaminen paavinmaille vaatii varmasti rooman kardinaalien luvan...

Mutta Bobi olikin
erikoismies, sai
turpeeseen joutosuita
enemmän kuin moni
muu?

Bobi Siven, famous
KarlMarx-jesuit has
also his own tomb
cutoff pyramid
"memorial".



Washington DC - apple of the pyramid's eye...

Seen also in the One Dollar $ Bill - Pyramid eye located here...

Washington D.C., Bing Satellite Map text 15.02.2014: " Supreme Council 33 "
Trying to get streetview: "we were unable to load selected app, pls try again later..."
...now a glass pyramid built on top! (added ? recently)



Supreme - with all sphinx insignia, 33 pillars, horus eye with osiris shine... and watch the top.

See this building as Mason Temple wall decoration, below:



Näyttäiskö tämän muuraritemppelinꖅ FIAT-LUX valaistuksessa oleva ORDO AB CHAO -
rakennus tämän esittelyn jälkeen tutulta?

Psst. Huomasitko? ORDON oma kaksipäinen kotka...

Did u notice the double headed ORDO-Eagle? More below...



If you want to win a grant to your project, or the Most beautiful -award, use the Pyramid Plague
tactics. Los Angelesin kirjasto voitti "Kaikkein kaunein" -kilpailun Miksi? Jos haluat projektillesi
rahoituksen, tai taiteellesi kaikkien kaunein pokaalin, toimi kuten Pyramidin ohjelmoima silliparvi -
lisäsin kuvaan isän tunnukset:

Sama isä insestin temppeli yläpuolelta, satelliittikuvassa: heraldiikkalastina pyramidikatolla 4x
osirista, kuuskulmiot, pyramidixpyramidi, patsasta sitä & tätä. 'Kakun' päällä 'salainen' patzas.



Kuningatar julkaisi uuden postimerkkisarjan 2014, Telegraph stamp series from osiris
Maltaqueen...



Popa teki projektistaan pyramidin muotoisen. ... Duke Census center nimesi itsensä Triangle'ksi.
Miksi?

Taatakseen projektille osirir-rahoituksen!



Eilen uutisoitiin taas viharikoksesta. Mietipä mikä syy luokittelee ihmisten ampumisesta
viharikoksen ... 'tavallisen' murhan sijaan? Miksi taasen mamaulandiamme Bangladesh hiv tappo
(yritys) taase ei ole viharikos... Jotain tuttua tässä geometriassa on. Mitä?

Hate crime. What is the key factor designating one murder as a hate crime, another murder is just
misunderstanding? Here three dead - was immediately a hatecrime: but can u now start to see
through all this the geometry of this hate-criminology?

This very same logic goes through all papal 'beautiful' chaos - orchestrated by osiris. The
photographer must be one of the illuminated, how else he could snap so 'beautifil' pics?

Ooo miten ihana kuva. Näetkö tätä Ukrainan IHS-ihanuutta 14.04.2014 ?



Oh boy! The PlΔgue has already taken over the world. Next:

the PyrΔmids bloodthirsty

MARS-GAD - in Leningrad:
The fmr jesuit-CCCP country. Leningrad, currently Saintly Peter's Burg.

666Papal Mass murders of at least 147.000.000 citizens, billions 'treated' in its gulags.
North-Korea is just peanuts in the jesuit Stalins mirror.

Wassup Today?



Keskeltä Pyhää Pietaria löytyy kolminaisuuden pyramidille
 pyhitetty  Mars-sodanjumalan pyhättö...

Puisto pyhitettynä Marsille, keskellä massivinen Maltan Ristin mallinen keskus. Siinä loimuaa
pyhä sodanjumalan ikuinen tuli verenhimoisen jesuiittajumalan liekki - ympäri vuoden.

Puistoa vastapäätä, pienen kanavan toisella puolen on veden partaalle väsätty Mars-jumalan
kappeli. Mikä parasta, silta joka nämä kaksi Mars jumalan persoonaa yhdistää, on nimetty - kuinkas
muuten - kolminaisuuden silta. Trinity Bridge.

Minkälainen tuo silta on? Katsotaanpas...

Taustalla kunsirppi-risti- katedraalin sipulisirpit. Silta, molemmissa päissä vahtivat
pallonpäällä istuvat kaksipääkotkat. Pylväinä sodanjumalten keihäät, osiris-vaakunat... Kaiteet:
keskellä Fasces, osiris
ympyrät, miekat kilvet -
kaikki ikuiseen sotaan
varustettuina...



Kaksipääkotka - saman orderin oma 'lintu' istuu Helsinkinsä kauppatorin
keskellä.

Double heades eagle of Caesar Constantinus - Roman mass murderer,
osirisgod & whatever: He single handedly forced his bible book collection
on us at his pagan Roman Nikea fortress-jail in 325 - by killing scholars
who didnt budge onto his demands.

It started already on the first century when Rome built the monastery chains
just to kill owners, destroy all revelating old writings. This war is still going
on at MALI where EU troops with vatican islamists try to destroy the last
known old scripures vault.
See : slideshare.net/syottovasikka/sellaista-oli-elm-jeesuksen



Rooman verisen sotajumalan - kolminaisuuden Mars-
jumalan - kolminaisuus-sillan vartijat, kaiteet, Fasces...

Tänään 12/2014 Goog Le Maps on alkanut hävetä
veljesrappariensa kaksipääkotkaa. Erikseen tothtorinsa
pitelevät peiteää kotkan päässä ettet näkisi skitsolintuansa...

Vatikaanin sydämin koristeltu lepytys-uhrijuhlat menossa - CCCP Kolminaisuusjumalan
pyramiditemppelissä.



'Vatikaanipuisto' jonka keskessä isä insestin rakkaiden ritarikuvioiden sisässä Maltan
Ristikuvioinen ikuinen tulisija. Taustalla kappelissa odottaa vihainen Mars.

Toisesta suunnasta - Mars flame -view from opposite direction - TRINITY BRIDGE

Jesuitical Leningrad - Trinity Bridge & Cross of Malta -park.
Pyhä Paavin kolminaisuuden silta - Mars-Jupiter-Quirinius - trinity

ja Vatikaanin ikuisen ryöstösodan tuli.



Tsaristic Malta cross - tradition from 300 years ago... Nuoli pyhättöön.

Mars gad parade ground, 1700's



Marsin tahdissa tanssii GOOG jumalakin: kun googlemaps vakoilupalvelu antaa kahlata lävitse
koko Leningradin, tässä kohti palvelussa on musta aukko. Kun katukartalla lähestyy kultin
kulminaatiopistettä, ikuista kolminaisuustulta, yhtäkkiä kursori pomppaakin huizin nevadaan.
Tavallisen tallaajan 'oikeuksiin' ei näemmä kuulu paavin SPQR -Mars jumalten tulen katselu...
Kokeilepa.

Try googlemaps: you cant hit this square! Forbidden for the common folks: keep goin' nothin to
see 'ere! ... this jesuitical feature jerked me on this Leningrad mission - thus all this material was
collected from other sources.



ETERNAL MARS GAD FLAME
...center of jesuit parade ground, fmr Leningrad. Now papal saint Peter's Burg...

Vatikaanin Mars-jumala ja sen paha pietari - himoavat uusia CCC P-uhreja.



The osiris rite ground is built according all masonic papal geometries.

Osiris Wheels:
Jättimäisen Knights of Malta -ristin Polutkin
ovat valettuja osiris sommitelmia.



Osiriksen teurastusjuhlille eräs - "muistomerkkituli" - näitä ikusia tulia lienee maailman ympäri.
Muslimein kansannousu - eli kristittyjen massamurhat Roomasta muhametti-bulvaaniensa
välityksellä - on tietenkin saanut irvokkaan 'muistomerkin'. Tässäkohdin murhattujen 2,5milj.
Armenialaisten jälkeläiset surevat, valaistut ovat hyvillä mielin. Debattia käydään tyypillisen
ohjelmoidusti merkityksettömistä sivuseikoista. Rooma nauraa orjilleen seuraavaa operaatiota
valmistellessaan.



Leningrad: The eternal flame wont ever fulfill the jesuits. Smtg else is needed: parodies
mocking the enemy, Finn parachute berets who wont budge even is the nation is/was eaten inside
by the jesuitical masonic worms.
Ikuisen tulen äärellä lämmittely ei ikinä riitä. Sodanjumala mars vaatii jokavuotiset pilkkalaulut.
Niissä pilkataan jesuiittain vaoittamattomia vastustajia, suomalaisia laskuvarjojääkäreitä. Joka vuosi
samat orgiat, saman tule ääressä. Jesuiitta Leninin gradissa ajatus sykkii: pian hyökkäämme...



Tuli - sota - osiris - messumurhakoneet rististä auringonvaunuhin. Siinä jubilee -aiheensa.



Jesuiitallisen rienausjuhlan kunniaksi tehty ikuisen tulen juhlaraha

Coin for Mars god eternal jubilee remembered: 'We will start the war again'...

Home of the bloody 666 papal gad of Mars



FLAME of TERROR - Update 12/2014

Tänään GOOG Le Maps on saanut lisää tarkkuutta. Kadulta zuumaus paljastaa jesuiittaputinin
tänävuonna aloittaman lietsonnan, isänsä ikuisen terror ismi-vihan liekin, Mars Mars!

Onhan huomioitava että mikä tahansa liekki sammuu kun polttoainen loppuu: vaaditaan ahkeraa
ritarivihan ylläpitoa, harjoitusta ja terroria pitää tämä Mars jumalantuli hengissä.

Eihän toki pyhän tulensa ääreen paavinpalvakoojaGOO rahvasta päästä kurkkimaan - kadulta
zuumattu. Kanavan toispuolella olavaan MARS temppeliin ja puistoon toki pääsee kurkkimaan.
Käy kurkkimassa ... Alla näkymä temppelin ja sen patsaan 'lävitse' kohti tätä tulta:

Temppelin keskessä patsas maltaristi aihiossa. Taustalla loimottaa ikivihantuli (ei näy tässä).
Goog Le Maps - edustaa kaikkea rapparien anastustekniikkaa millä rikastutaan vakoilemalla ja
varastamalla rahvaalta ... onneksi tilipäivä koittaa: "Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn
sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. ...hän kunnioittaa linnoitusten
jumalaa. Sitä jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet, hän kunnioittaa kullalla ja hopealla,
kalliilla [rakennus]kivillä [rapparimuurit] ja muilla kalleuksilla."

Nowadays GOOG Le Maps gives free reign around the temple - but not in the Mars-god flame park.



When the papal order builds its pyramids - theyre always a disaster.

Jupiterin kunniaksi rakennetut hökötykset ovat aina kauhistuksia rumempia.



Miksikö tämän kirjoitin?

Siksi että tietäisit varjella sielusi tämän jokapaikan täyttävän glo baalinpalvonnan opetukselta.
Opetukselta joka on rakkausjumalten kaapuun kääriytynyt. Opetukselta jonka täytyy tapahtua aina
sen merkkien suojasta, sen silmän tarkasti valvomana.

Kun nyt nämä merkit näet, tiedät kuka sieltä puhuu. Puhuja tuskin tietää asiaansa: mistään
tietämätön seireeni onkin rakkausjumalten paras houkutuslintu. Sillä ruumiisikin haluaa siihen
värähtelyyn mukaan mitä nämä riitit tarjoavat, tunne elämäsi kaipaa sen 'hellyyttä'.

Kun nyt nämä merkit näet - PAKENE! Älä avaa sieluasi niiden edessä.

Vatikaanin symboliikka: paavinkyyhky ja silmä Balacchinon katosta, jesuiittajeesus jnejne.

Aivopiestäväin penkistä näkymä Espoon aivopesulan viestikeskuksen pää-oppimateriaaliin.

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

Finn-Lutheran churches have always been servants of Rome. Above one tiny example of
current jesuitjesus pyramid eye egyptian cult -symbols.



The G-Masonic eye in pyramid Eilat, ISRAEL - Varo ketä rakastat: Israelia vaiko sen syntiä.
The Freemasons Circle, Solomon's Pillars Lodge no.59

...samat juomat: Luther säätiön Maltanristikuppi.



Oulu, 1940-luku. Pyramid, Osiris ... tunnistatko jo muut? Tänään rikkaassa Oulussakin tilanne on
veljesten 'koulutuskeskuksissa' toki paaaljon parempi. Varo toki ettei paavinlasti päähäsi putoa...



GOOGin mapsipalvelusta voit tänään bongata nämäkin merkit: vaella netissä
yksisilmäpalvelullaan pitkin ydinjätesaaren rannikkoa (Nippon) - siinä törmäät tämän tästä tähän
merkkiin. Mitä siinä kohti satelliittikarttaa aina onkaan? Lohikäärmeen palvontatemppeli...



Kun aikoinaan Jumala minut pelasti, Hän opetti minua itse rakastumaan Häneen. Lahjansa
ohjaamana minun ei sallittu joutua kumartumaan pyramidin silmän alle - vaikka yritin, vaikka
väkipakolla työnnettiin...

Tämä Johanneksen Sana valkeni ihmeen kautta: "Ja minä näin taivaan auenneena. Ja
katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja
Hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja Hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit,
ja Hänen päässään oli monta kruunua, ja Hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä
kukaan muu kuin Hän itse, ja Hänellä oli yllään vereen kastettu viitta, ja nimi, jolla
Häntä kutsutaan, on Jumalan Sana."

...Joten 'rakastuin' kolminΔisuuteen.

Mikä kiemurtelu onkaan poisoppimisessa siitä mihin rakastuu! Mutta kerta toisensa jälkeen
minua pehmitettiin - kunnes tulin näkemään että kyseessä todellakin on kolminaisuus - mutta -
sama mikä ihmisen ja perkeleen rakenteissa.

ISÄ on aina Korkein. Hän jota ilman ei Poika voi mitään tehdä. ↓

Poika pelkäsi Isäänsä ihmisruumiissa ollessaan - ja syy
miksi rukouksensa kuultiin. ↓

Ylempi lähettää palvelijansa - niin Poikakin
lähetti meille Pyhän Henkensä puolustajaksi.

Tuo Sanasta nostettu kuvaus ei voi pitää sisällään mitään tasa-arvoa tai kolminaisuutta.
Niinpä jopa Civilica cattolica, rooman porttokirkon julkaisu myöntää kolminaiuuden lisätyn
jälkikäteen rooman toimesta. Samoin Encyclopedia Britannica. Samoin ... löytyy jokapaikasta!
Kaikkien oppineiden kirjoituksista - mutta ei tietenkään nykyrahvaan opetuksesta - jota jesuiitat
suvereenisti suomen siionissakin 100% vetävät.

Tietenkin kolminaisuus on 'pyhä'. Koitapa kyseenalaistaa se missä tahansa siukkupiirissä ja
huomaat yhtäkkiä olevasi yksin paljain jaloin kadun lumisohjossa... Niinpä yksikään protest antti ei
uskalla Paavikeisarimme loistavista vaatteista protestoida.

---> kiukkuinen 'pyhyys' tulee Rooman pakanajumalten kolminaisuudesta, SPQR. Se
on kuulema sitä rakkautta...

Samantyyppinen poisoppimisen aihe kuin Kaste ... joka tulee olla vain ja ainoastaan Jeesuksen
nimeen. Syy miksi yksinkertainen Sanaa lukeva pappi lentää porttokirkosta pihalle...
http://kotisivu.dnainternet.net/raipou/kjn.htm

'Näin sanoo Hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä
tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Ilm.3 Rev.3:1

No mitäs tähän sanoo kolminaisuusoppi? Jeesuksella on Jumalan seitsemän henkeä! Ja yhden
Hän jo aiemmin lähetti tänne! ... Luulenpa vaan että Δ-oppi kerää kamppeet ja hiipii sivuovesta
kadulle ja takaisin cat-hedra-aliin...

Ei minun Kaikkivaltias Jumalani mitenkään mahdu papinpiirtämään kolmioon. EI! Hän on
käsittämätön! Vailla rajoja. Ei Häntä voida selittää, eikä mahdu kenenkään oppeihin! Pidänkin
ihmeellisenä sitä, että HÄN. Hän on antanut Sanansa luettavakseni.



"Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun
teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun
tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne." Jes.55

_____________________________________________________________________________

Yleisohjeena on tietenkin että saatanan syvyyksien opiskelua ei tule tehdä. Allaolevassa
lähestytään sitä suuntaa, ei kuitenkaan mennä sinne. Aiheesta voi elämänsä upottaa - se ei ole
Jeesuksen omalle tarpeen.

HÄN on kohde.

Noissa jutuissa oleva Tieto - se katoaa. Ja se tulee pitää roskana Hänen tuntemisensa rinnalla.

Konstantinuksen Roomalaisjumalien kolminaisuus piilottelee SPQR kyltin takana:
Rooman kolminaisuus: Jupiter, Mars, Quirinus

---> Messumurhaaja aurinkojumala Konstantinuksen, joka v.325 kokosi, saneli
Raamattumme sisällön! Konstantinuksen joka oli Himmlerin, Adolphin, Stalinin ja
Niinistön oppi-isä!

Jo varhaisessa vaiheessa Rooman mytologia sisälsi kolminaisuuden. Kaikki palvoivat Jupiteria
taivaan jumalana. Nimikkeet suurin jumala, kaikkien jumalien isä, liitettin häneen. Siksi tämä
jumala sai lisänime isä - pater. Etruskilaisten vaikutuksen kautta hänestä tuli jumalista tärkein, isä -
hmm tokihan... Suurin ja paras olivat hänen arvonimiään. Mars oli sodanjumala - hänen
kaksoisolentonsa - psst. Shkupollinkin kaksipäinen kotka - oli Quirinius (Sabine heimon käyttämä
nimitys).

Siksi meille kirjattiin käsky Jumalan Sanaan: "Ja isäksenne älkää kutsuko ketään
maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa." Matt.

Capitoline Triad (kolminaisuus) ja Vestan temppelit olivat tärkeitä: Capitolin temppeli - uhrilahja
kolminaisuudelle: Jupiter, Juno ja Minerva - merkittävä virstanpylväs Rooman kulttiuskontojen
kehityksessä. Rakennus väsättiin Etruskilais symbolien mukaiseksi. Perimätieto kertoo että
Tarquinius oli sen rakentaja. ... tietenkin Jeesukseen uskovien messumurhakentän päälle.
Kts. Tyhjentävä kuvaus: www.slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli

Diana, naisten suojelija - kuunjumala.

Mars, verentahrima messumurhaaja joka loistaa taistelujen teurakentillä. Hänen hirviömäinen
verenhimonsa ei tunne rajoja. Sodanjumalan hän vähät välittää kuka voittaa - pääasia on sota,
veriset messumurhat.



Trinity Lie from Rome - vatican -added verses in Mathhew

1. PERSOONA  2. PERSOONA  3. PERSOONA
1. Isä, Kuningas  2. Poika, Prinssi  3. Äiti, kuningatar

Triad of Babylon
Nimrod  Tammuz  Simerimas

Shamash  Sin  Ishtar

Triad of Egypt (IHS)
Isis  Horus  Seth

Triad of Greece
Zeus  Apollo  Athena

Triad of India
Brahma  Vishnu  Shiva

Triad of Rome
Jupiter  Mars  Quirinius

Triad or Trinity of Roman Catholicism
Father  Son  Spirit-Mother



Laitan tuohon vielä kirkkomme seinältä löytämäsi Egyptin kulttikolminaisuuden korjauksen.
Perusteet tälle IHS-korjaukselle löydät tutkimalla näitä kultteja ... Ilmeisesti kyseisen listan laatija
on (?) halunnut taluttaa lukijan saunantaakke...

All bishops around the globe carry Maltese Crosses - and serve vatican even if hideously. This
can be seen for example at customs: for these illuminati there IS NO CUSTOMS OR PASSPORT
requirement. Above the fmr Lutheran masonist with all glitterati he earned...

Jos näiden merkkien edessä vietät aikasi - takkeella vihastut tähän(kin) kuvaan ja kirjoitukseen.
Sehän on sitä todellista jumalanrakkautta...

Toki eroja jumalissa löytyy eri aikoina, palvontahan muuttuu aina kun jumalattomain kuningas
jesuiittamaisesti salamurhataan. Ja kun edellinen jumala on yhtä turha kuin nykyinen, kuollut kuin
impotetntti 600-luvun roomankeksimä allah, rahvas ei välitä pätkääkään... vaan ryökäleet
pilekkaavat kaikkia paavinpalvojia sioiksi:



SPQR Senatus Populus Quirites Romani
MODERN ITALIAN TRANSLATION OF "SPQR"

 "SONO PORCI QUESTA ROMANI" (THESE ROMANS ARE PIGS)

Encyclopedia Britannica:
Quiris, plural Quirites,  Rooman kansalainen, siviili. Romanus kertoi poliittisen ja sotilaallisen
statuksen.The jus Quiritium - laki joka määritti em. kansalaisoikeudet. Sabine deity Quirinus, and
the Quirina tribe - heimon jumala jonka rooma murskasi.
britannica.com/EBchecked/topic/487542/Quiris

"In like manner as I have uttered this prayer so do I now on behalf of the Roman Republic of the
Quirites, on behalf of the army, the legions, ..."

Quiriniuksen pappi roomassa oli myös Jupiterin ja Marsin pappi. Tästä opista Georg Wissowa
(1912, p. 23) on rekonstruoinut tuon kultin joss Mars ohitti muut ordo sacerdotum -mukaan. Johtava
roomalainen uhrattiin tälle voiton saamiseksi sodassa. (Livy, 8.9.6) (Festus, commentary on Virgil,
Aeneid, 8.663). Rooma viettää Quirinalia-fiestaa (February 17th), Fornacalia festivalin  viimeisenä
päivänä.

Tutkija Georges Dumézil liittääkin Jupiter/Mars/Quirinus triadin kolminaisuuteen joka yhdistää
Indo-European kulttien palvojat.

Jupiter - salama - kuin jesuiitta Adolphin SS-miehillä siinä missä hakaristikin.
Roman God of the Sky, of the Day, of the Lightning ... nimi tulee loistaa -sanan juuresta. Jupiterille
uhrattiin härkä...

SPQR:

* S most assuredly stood for Senatus - "Senate".
* P is disputed, some see in it Populus or Populusque, "the people" and "and the
people", respectively. --- Pater?
* Q is disputed, it stood either for que - "and", or Quirites or Quiritium, both of which
mean "spearmen". Originally all Roman citizens had been soldiers (see below).
* R probably stood for Romae, Romanus or Romanorum, translated into "of Rome",
"Roman" or "of the Romans", respectively.

see http://jesus-messiah.com/apologetics/catholic/matthew2819.html#Introduction

Miten paljastaa Raamatun sanavarastoa  taitavasti kylvävä jesuiitta aitojen lampaiden seasta?
Asettamalla kysymys Jeesuksen Herraudesta. Kaikki muut adjetiivit hän pyrkii luikertelemaan
mutta herrauttaan ei myönnä. Se on kuitenkin pelstuskysymys:

"Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että
Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan." Room.10

The Only Way to Salvation is via confession of Jesus absolute lordship:
"That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine
heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart
man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto
salvation." Romans 10



Pyramidin Orjat ...
...so called SA-INTs

Orjat tallovat savea pyramidin varjossa, sateessa tai auringonpaisteessa tietämättä miksi. Vaan
eipä tuolla merkitysträ olekaan: tieto lisää vain tuskaa. Siksi on hesarin päälle syntyneen on niiin
turvallista pysyä hesarikääreessään ja aamuisin imaista tohtorin määräämä erkkoinen annos ettei
vapina pahene...

Ja sitäpaitsi, jos tuosta löyhkän tönköksi puuduttamasta hesariunesta joku orja herää, paikalle
pörrää välittömästi beelsbulin ropelikoneet kiusaa tekemään: hesarille vaarallisesta kevätilmiöstä,
totuuden tuulahduksesta on tehtävä pelottava esimerkki orjille - muutoinhan orjat pakenevat eikä
lypsy enää toimi.

Lentokäskyä kevätOrjan Päälle Odottava Beelsebul = Kärpänen ... kärsä valmiina imaisemaan
virheelliset ajatukset Virallisen Totuuden Foliohattuihin.

Beelsebub the sucker: ready to suck your thoughts off from unofficial thoughts. Below Finnish
Army WW-II era photos. Finland=Suomi, Army=Armeija, Photo=Kuva ... thus the sign 'SA-kuva'.

Check out the 160.000 originals at: www.sa-kuva.fi (most will be kept hidden?)



Yksi sivuhyppy taustatiedoksi:

Luepa Evakkotie -sivulta mikä on Mikki-hiiren tausta - kuinka se on 'IsänΔ Maan Turva'...
tässä yhden sivun näyte. Liittyy allaolevaan...

See Evakkotie -page for the revelation behind jesuit Walt Disney. How this order is the defense of
theΔ -Fatherland.



Josko uskalsit jatkaa... niin seuraavassa seuraa vanhat SA-INT -hesarit polttavat päräykset.

Tässä sotilaallisesti erittäin merkittävässä kohteessa täytyy olla sitä jotain: eihän valaistunut tk-
kuvaaja saa filmiään tuhlata miten tahansa. Ritarillinen ohjeistus täyty olla näille sadoille
pyramidipyhimyskuville... Tässä pyhä pyramidi onkin edukseen, ordo seclorum piikkiään myöten.
Silmän puuttuminen ihmetyttää? No, ehkä se on toisella puolella kuvassa joka ei koskaan rahvaan
eteen päästetty... 'Obscure' memorial for smtg that common folks wont regognize. Important for the
elect: this pyramid grid point was visited in 40's by all european illuminati who could...

Veljesgeometrian globaalin palvonnan kääntöpiste - jo tärveltynä 1942 , orjillle Joutselän
'taistelun' muistomerkki .

V.1555 MAALISKUUN  11 PÄIVÄNÄ
KIVENNAVAN LIN-
NANMIESTEN JA KAN-
NAKSEN TALONPOI-
KIEN VÄHÄINEN
JOUKKO LÖI NÄIL-
LÄ JOUTSELÄN
KUNNAILLA SUU-
RILUKUISEN VI-
HOLLISARMEIJAN

POLKUPYÖRAPATALJOONA
PYSTYTTI TÄMÄN MUISTOMERKIN
ISIEN TEON KUNNIAKSI
Alla vuosiluku 1934



Pyramidien kääntöpiirin mysteeri syvenee. Löysin 1939 -kuvan jossa lienee muuttamaton
alkuperäinen teksti. Myöhemmissä kuvissa 1941 jälkeen, ylläolevasta tämän ylimmäinen rivi
puuttuu. Miksi? Kuvattu todenn 1939 joulukuussa.

 "Vuonna 1555". Paavin hatustavedetty: "Maaliskuun 11.
päivänä" ... 6 6 6

03-Mar-1555:-> 3111555

Kivennavan kunnan vaakuna. Paavin avain ja konstanitinus
huijarikeisarin mikkihiirikorvat... The emblem of 'papal' Kivennapa
county

Alla kuva vuodelta 1942



Vuonna 1555, katolisten saksanritarien Augsburgin 'rauha' lutterusten kanssa; kalvinisteja,
anabaptisteja sai edelleen polttaa roviolla. 'Syy' 30vuotiseen sotaan joka tietenkin itsetarkoituksena
on ihan jeesuiittaa... wikipedia.org/wiki/Peace_of_Augsburg

Anabaptisteja: Kaste raamatullisesti vain Jeesuksen nimeen! ...kuten kaikki mitä Sanaan ja
Jeesukseen uskovan tulee tehdä: Yksin Hänen nimessään, jos siihen jotain lisätään kuten Suomen
luterilaisessa kirkossa, se on rooman porttokirkon oppia. Rooman kirkko itse kertookin sataluvulla
tehdystä Roomankirkon lisäyksestä, Matteuksen pyramidi-opista jota Lutteruskirkko tukee ... Lue
www.slideshare.net/syottovasikka/sellaista-oli-elm-jeesuksen

"The Anabaptists (rebaptisers), so-called by their Catholic enemies because of their rejection of
infant baptism, were dispersed throughout much of central Europe. Baptism meant a great deal to
them, but only the baptism of believers, who entered into baptism after hearing and accepting the
word of God."

Below is the Kivennapa Joutselkä Finnmason Pyramid shrine dedication jubilee from 1931.
The lutheran cat holy military priesthood is seen about to ascend onto their pyramid, to lay
brotherly roses? As usual, the shrine contains all cat holy tinketry ... like skulls (?)



SA-Int avajaisjuhla, pyramidikulttijumalan palvelus, Kivennapa-Joutsjärvi 1931. Huomaa aidot
bättrefolkin totemipaalut kuin 'lainassa' Ahvenanmaalta. Ritarit juuri astelemassa rappusia
pyhättöön jossa tietenkin (?) kaikki tarvittavat luurangot, katoliset teurastettuin pyhäin jäänteet.

CCCP omistuksessa muistomerkki murskattiin vuonna 1963 viereiseen kuoppaan, joka vuonna
1975 peitettiin maamassoilla tienristeystä kunnostettaessa. Vuonna 1981 Santahaminaan pystytettiin
muistomerkin näköispatsas (kuva). Sodankylässä polkupyöräpataljoona I on pystyttänyt toisen
näköismuistomerkin. Mielenkiintoista seutua muutenkin. Mainilan laukaukset oli naapurikylässä

Rååtsisoomi ritareitahan nuo 'vähäiset kannaksen talonpojat' ovat olleet: tuossahan se 30-
vuotinen (?) sota onkin piilotettuna. Ja kaikki hakkapeliitat yms suomen aleksiskivien sankarit
ovatkin paavin käskyläisinä kasteoppia vastustamassa... Myöhemmin nuot sitten kätketään
rååtchildien venäjän kaappaakseen... jotka tietenkin ovat olleet toteuttavia bulvaaneja.

"1550-luvulla alkoi ilmisota uudelleen kestääkseen pieniä taukoja lukuunottamatta
vuosikymmeniä. Vuonna 1555 tilanne oli niin kriittinen, että Savossakin katsottiin
välttämättömäksi ryhtyä puolustustoimiin."

1555 Augsburgin 'rauha' rooman satanismin ja lutterus 'jesuiittain' kanssa; Anabaptistit
hyljättiin: Kasteoppi, Jeesuksen nimeen! Tässä koetinkivi: jesuiittaohjattu paljastuu kun se räjähtää
kun kysyt tästä; miksi raamattu (yhtä rooman lisäystä lukuunottamatta) käskee kaiken tapahtua vain
ja ainoastaan Jeesuksen nimeen, kasteesta alkaen.

Rooma murhauttikin säälimättä kaikki jotka kastoivat 'väärin' eli kulttinsa sääntöjä rikkoen. Sille
messumurhailulle tässä siis SS-katolisten ja ruåtzin masonistien pyramidipyhättö.

PYRAMID: One is allowed to speak on any issue - but not of the tip of the pyramid, papal
cyclope connections...

This finnmade masonic pyramid shrine is dedicated for the cat holy year 1555 ...that started the
30year war. It doesnt say so, but year 1555 means Augsburg treaty - with catholies and Lutherans.
Thus we meet both catholy satanic SS-men, and swedish masonry here, on pilgrimage.

The 30 year war - A long series of robberies called war (like 'winter war') - was about anabaptists
challenging Rome via its false trinity. Its baptism -forgery that Constantinus manufactured into the
bible. The Augsburg peace - a frivolous claim like all masonic history 'truths'. Typical piece loving
knights: Anababtists and Calvinists were still to be burned on stakes, Lutherans (here: swedes) got
their pieace (of the loot) with rome.



This pyramid is thus a shrine to the masonic SS-system that rome use to control sweden,
through masonry knights keeps robbing finland still today. The shrine has now been detroyed by the
double headed eagle's CCCP head, thus finnmasons have erected a new knightly shrine to this 'lost'
shrine... waitaminute: two of them!
The area itself was very rich under russian empire - robbed when under swedish knight, Roman
knighted marshal Torkkeli & ancestors via the Viipuri - see the blog based on SA-photos. Russia's
empire was immensely rich in 1900's, population well off - and a threat to some (rotshchild?) and
had to be destroyed by jesuit Lenin/Stalin. In 1900' this area had casinos, roller skate parks and
whetever - it was the seaside resort area of tens (?) thousands of datchas from russian elite.
One cant understand sckitsofrenic rome, if one cant see its utter satanic evilness: nothing else
matters but death and destruction.

Summarum: 'NWO' is just one roman oreder - a lodge. All taught 'historical' facts float,
however, Rome is to be remain hidden.
---> Like The Joutselkä-shrine plate - has a fictitious date 3111934 - and was actually dedicated
with a fiesta in 1931 with finn army...

Map of still CCCP -occupeid Karelia in yellow. The new papal Lutheran pyramid church with the
popes phallos. Kivennapa. Kivennavan uusi pyramidikirkko 1941 asiaankuuluvine phallos
objekteineen.



Tälle pyhän pyramidin paikalle vaelsikin 40-luvulla arvokas linnamiesten joukkio toinen
toisensa perään. Valaistuneet Tk-kuvaajat saivatkin tiukat käskyt antaa isän kameroiden räpsiä:
tässä ryöstöjen palvontapisteessään ei filmiä säästeltäisi!

Nazis want to visit their papal grilling-grid turning point. Joutselkä aka Kivennapa.



Ritariretkue 1942. Eikä tietenkään Kivennapa tai Joutselkä.

Valaistuneille lisävalaistusta 1941 (negatiivi). ... The EU-illuminated flooded here in the 40's



'Hassut' kuvakulmat = uusi totuus: portaat ja masonistista ritarikultti ympäristöä 'ei ole'.

Seuraavaksi lyhyt historian taustavalaistus vuosiluvulla 1555:

Se mitä olet/olen oppinut historiasta, on tapahtunut täysin opettajien ehdoilla. He toki
opettavat oppimansa vilpittömästi. Ongelma onkin siinä, että opetusta ja sen faktoja ei opetettava
saa ikinä kysenalaistaa - jos mielii opiskelustaan saada 'yleisesti hyväksyttävän' tuloksen,
oppiarvosanan. Ilman sitä ei paikkaa osiriksen paisteessa tule. Oppimisesta onkin huolella
rakennettu itse itsensä sisäänpäinlämpiävä kehäpäätelmä. Joka hallitsee kehän, hallitsee kaiken.
Seuraava väläys pirstoo tämän noitain kehän, ja paljastaa sen rakentajat. Sinulle jää tehtäväksi
tutkia onko esitys totta; tuo 'tutkimus' onkin jokaisen oma velvollisuus, hinnasta piittaamatta. Jos
yhäti luovutat omasi hesarin professoreille, pysyt yhä orjana.

Aivan aluksi sivuutetaa virallinen totuus jossa suomi syntyi tyhjästä samoihin aikoihin kuin
knights Templaarit eli joskus 1100 luvun vaiheilla. Tämän opetuksemme mukaan Suomi alkoi
kukoistaa vasta ihmeellisessä ruåzalais wiisaitten Kustaa-valaistuksessa.

Todellinen täysin kielletty karkea lyhytkuvaus Suomen historiasta on todenn. näin:

- Suomi, Karjala yms on ollut kukoistava kuningaskuntain ryhmä jo ennen
ajanlaskumme alkua. Arkeologia ja löydökset - raivoisasti estetty, salattu...
- Rooman Templarit kaappasivat Ruotsin ja alkoivat suomenniemellä aggressiivisen
ryöstön ja väestövainon, väki pakeni saloille havumajoihin. Tästä alkaa Rooman
ohjelman mukainen suomi-historian opetus: pahinta valheessa ei olekaan
alkuperäisväestön vastustuksen kanavaksi ohjelmoitu pakkoruåzi...
- Ritarilliseen tyypilliseen tapaan tässä 'tilanteessa' punainen risti syöksyy 'apuun'.
Puolustuskyvytön väki autetaan vuosisadasta toiseen kaikesta mahdollisuudesta auttaa
itse itseään, direktiivein, väkivallalla, aseettomaksi riisumalla ja eritoten raiskaamalla
pojat.
- Venäjä, Novgorod yms itäiset valtakunnat ovat olleet Tsaarien ja edeltäjäinsä
hallintavallassa 'sivistyksen kehtoja', yksittäisille kansalaisille 'hyviä' ja rauhallisia
asuinpaikkoja. Kuvaus hiukan ruusinen, mutta haluankin kontrastia
uudelleenoppimisen taustaksi.
- Erityisesti: Vapaita sairaan Rooman veri messuiluista.

Tässä nyt mennään vuonna 1555. Rooma juuri synnytti silloin uudet juonet, ensin Lutterus-
valheensa ja samantien polkaisi päälle verisen jesuiittajärjestön junailemaan lutterukseen sortuneet:
uudelleenhiottu miekka 'evankeliumi'. "Menkää ja tehkää" ... tekeminen pää-asiana. Tämä pihtiote,
Rooman katolis-luterus kristittyjen rosvolauma vainosi Raamattuunsa luottavia kalvinisteja,
anabaptisteja yms. Näitä vainottiin  kuten tänäänkin, kaikkialla, säälimättä, verimessuin, kaupunki
kerrallaan, yksilö kerrallaan roviolla, inkivisition avulla sisältäpäin, veri ristin ritareilla ulkoa.



Erityinen uhka rosvolaumalle on yhä tänään sen valheopin paljastus: keksitty kasteoppi sekä
egyptin IHS isis horus seth kolminaisuus, pyramidinsa takuulappu.

Kun Rooman rosvojoukkio luo v.1555 Augsburgissa NATO'rauhan', tuloksena syntyy taas
paljon ruumiita ja 30vuotta kestänyt ryöstö-sotatila - jonka kynsistä väestö alkaa paeta mm.
Amerikkaan.

- Tuohonkin sekaan Rooma tietenkin ujuttaa jesuiittansa: tänään jesuiitta-
yliopistojen nimellä olevissa oppilaitoksissa opiskelee 250.000 aivopiestävää, koko
USAn hallitseva johto on Rooman katolinen (kuten EUkkula). Niinpä vuosisatoja
myöhemmin tuon ilopäivän kunniaksi pahitetaan pyramideja ympäri koko
rosvolaumain imperiumien. Pyramidien ja ristipallo kirkkoin rauha on vihdoin
silminnähtävästi tullut kautta koko ritarimaa palloseensa...

Vuosi 1555 yhdistää kaikki rosvot jotka hamuavat Jeesusta Herranaan pitävien omaisuudet
itselleen, kauniisti 'Lain' voimalla. Rooman 1800-luvun alussa tyhjästä polkaiseman maapallosen
kattavain poliisilooshiensa kautta. Ryöstäjinä toimivat tietenkin myös Rooman ritarimerkkejään
kantavat -kaikki- sotavoimat. Nämä on saatu hallintaan salaa murhaamalla jokainen vastustajaksi
kykenevä.

- Kyse ei ole siis siitä vastustatko, vaan siitä että tuleeko sinusta vastustaja kun Totuus
sinulle jonain päivänä (kuten tässä) paljastuu. Tässä syy miksi esim. jesuiitta Leninin
vainot alkoivat syyttömistä veronsa maksajista. Rahvaasta se ottaa kiinni kenet saavat,
eritoten rauhan nimessä aseettomiksi, kaikintavoin kyvyttömiksi ensin vainotut.

Näiden rosvojen haltuun oli jo vuonna 1290 terrori Rooman imperiumin ryöstökullalla rakennettu
Viipurin terrori linna. Sen rakentajamarsalkan, ruotsalaisen Torkkeli Knuutinpojan terrorin avulla
oli miehitetty myös Kannaksen seutu, upporikkaan Karjalan portti. Tänne Rooma loi tapansa
mukaan ritari rosvoin anarkian kautta direktiivi kaaoksensa - ordo ab chaos - jolla rahvas pidetään
avuttomana, verotettuna, aseettomana veron maksaja-orjana. Uhkana näille 'ritareille' oli idässä
vallitseva järjestys. Niinpä syntyy kivennavalla taas kerran taistelu. Kuka ja mitä tapahtui, siinä
todennäköisesti taas meille syötetään kaikenpyöritetty valhe jokasuuntaan. Virallisen totuuden
mukaan pieni sotilasjoukko talonpoikien kera voittaa ison armeijan.

Koska heitimme kauan sitten virallisen totuuden jo pihalle, emme siihen enää luota vaan
vedämme foliohatun päähän syvälle: Viipurin isänmaa -ismin linnan rosvolauma, ympäristöä
terrorisoiva messumurhajoukkio koki karmaisevan tappion - tihutöihin ohjatun suuren
rosvolaumansa eli 'talonpoikaisjoukon' kera. Novgorod Venäjän sotajoukko puhdisti taas aluetta
näistä Rooman kaikentuhoavista terrori -ismin ritareista. Lienee käynyt samalla tavoin kuin
vuonna 1605 ruutikapinasa:

- Nyt tämä Rooman rappio-uskonto jo juhlii sitäkin kulttivoittonaan. Siinähän nämä
pelkurit jäivät kiinni salamurha yrityksestään jossa Roomaa vastustava Kuningas
Jaakko & koko Englannin hovi piti räjäytettämän taivahan tuuliin, 1000 henkeä, ja tätä
seuraavan kaaoksen jälkeen jesuiitat nousisivat valtaan. Toisin kävi, Rooman pelkurit
pakenivat häpeällisesti vainottuna: Tänään Rooman oma BBC itkee näiden
väärinymmärrettyjen rauhansankariensa karua kohtaloa...

BBC? Aivan. Rooman rosvojen verimessu väkivalta (nk 'rauha') näennäisesti voitti ja pitää
tänään kaiken kuristusotteessaan saastuttaen koko maapallon - vainoamansa Ilmestyskirjan 17. luku
asian kertoi jo kauan sitten.

- Tuo paljastuskirja onkin muiden samankaltaisten ja vielä pahempien kera, tälle
salamurhaavalle jesuiittoja kuhiseville porttokirkolleen todellinen uhka. Niinpä kaikki
Rooman latinankielisen opuksen kansankielelle kääntäjät murhattiinkin polttamalla
torirovioilla 1600-1800-luvuilla, rauhan nimessä, opetukseksi direktiivi orjille. Eräs
tärkeimpiä tunnusmerkkejään on em. kulttinsa perusta, Egyptin sairaiden
lisääntymisriittien pyramidi - näyte pyramideistaan Pyramid Plague -blogisivulla.



- Rooman Latinankielisen Raamatun? Niin. Alkukielen aramean ym. tekstit rooma
alkoi hävittää heti alkuunsa: jo sata -luvulla se loi luostariverkoston ympäri eurooppaa.
Sen ainoa tarkoitus oli etsiä ja tuhota paljastavat vanhat kirjoitukset ja niiden omistajat.
Näiden kirjoitusten takia luotiin myös Viipurin linna ja se toi Karjalan kunnaille isän
terrori -ismin - sen, jota meille paniikinomaisesti pakkotankattu 'historiamme'
kauniisti sotahistoriaksi kutsuu.
- Tämä 'historia' on itse asiassa pyramidikultin uskontotiedettä: ellet osaa jokaisen
rosvouk 'taistelunsa' käännettä ja päiväystä ulkoa, olet systeemille täysin kelvoton
roska, joutosuu, deletoitavaa liikaväestöä. Et ikinä saa minkään johtopaikoille vievän
'tieteen' eli valheopinsuunnan loppututkintoa. Tämän 'jatkuvan koulutuksen' kautta
pyramidikultti onkin jo käytännössä ottanut ennustetun maailmanhallituksen.
- Osu ja uppos Scholtz-Klink -tiede: Tätä 'tiedettä' johtavat Scholtz-Klinkin tapaiset
älyköt Helsingin Yli opiston sfinkseihin nojaten, käsi tanassa isälleen Adolphille.

Heraldiikka niputtaa Pyramidin Ritarit

Seuraavassa kuvataan miten tässäkin laumassa on tarkka nokkimisjärjestys. Yllänäkyvän
ritarein yläpuolella on salainen järjestys, tyhmiltä suljettu huone: Uuden Maailmanjärjestyksen
SECLORUM löytyy katkaistun pyramidin tasosta, porrasnumeroa sille ei kerrota. Tärkiä se on,
koska tuo merkki on Rooman katolisen USAn sinettiinkin on pitänyt ängetä.

Maltan Risti onkin aina siellä missä Pyramidi. Pyramidi siellä missä trinity triad kolmio.



Ordo Seclorum - vieläkö muistat ... no tässä liittymä kotikunnaille...
Vatikaanin illuminaattijärjestön perustajajäsenen Karl Marxin 'omaiset' näemmä saivat isän
pyramidista vain pätkän. SA-hartautta se ei näytä haittaavan... Ritaritärkeä sotasalaisuus = SA-kuva
punaisten 1918 hautamuistomerkin siukkutilaisuus 1943:

Pyramidin oma (?) "Sihteeri K.Mikkonen pitää puhetta v.1918 vakaumuksensa puolesta
kaatuneiden työläisten haudalla Maaskolassa. Viipuri 1943.05.16"

Above a 'dollar bill' memorial - very important for the Finn illuminated military: this cut off
pyramid was built for the red massacres when the jesuit Lenin tried to make Finland a communst
country 1918. Memorial for these papal traitors - the jesuital gulag heroes parading here in 1940's.

Below the heraldic pyramid mystery is seen opened. This high hierarchy cross center (blue area)
is to be ffille with 'local lodge' tinkrets - very important.

Katkaistu Novus Ordo Seclorum -pyramidi riittipatsas Karjalan kannaksella, joka näemmä on
alamainen kuningatar 'Windsorin' CCCP-kommunisteille. EU kuninkaallis-suku 'Windsor' =
nimiväärennös, suku alunperin Saxo-Coburg...



Katkaistun Pyramidin korkeampi aste avautuu:

TOP: 'alue' joka aina sisältää kunkin Looshin killukkeet - joilla kaikilla tärkiä merkitys.

This is how the cutoff pice of the pyramid forms the Templars Cross used by all the illuminati all
around global papal realm.



Uusi maailmanjärjestys ritari ja Ukrainan paavilliset atraimet: itkettäähän se kun pistin on jo
nielty eikä pääse ees, ei taas... Puolustusministeri Ihor Tenyuk, uskollinen paavipalvoja, maansa
pettänyt pyramidihattu itkee kun tietää mitä tuleman pitää. Kyivpost.com 22.03.2014

Milloin Pertti itkee?

Obedient defence sec Ihor Tenyuk carries the Pyramid hat of his handler, the Fatherland - alas,
not Ukraine, neither jesuit Putin's CCCP but the jesuit Father of Vatican. Too late to cry now...



The finn flag can also work as a pyramid - but of course only for the illuminated.

Piilomessua: Asemiesilta messu hallissa. Alla Orkesteri Osiris: 'orjille viimeinen pyramidivalssi':



Tottahan. Ensin polkupyöräpataljoona vannoo valansa pyramidin edessä Maltan Ristille.
Senjälkeen pyramidien pystytys onkin 'luonnollista'. Palvontaa ilman että tietää ketä palvotaan...

Sinun puolestas elää ja kuolla, oi pyramidi puhtahin eikunsiis mitense menikään...

Finn Military Oath 1943 - for the pyramid!

Finn Military Oath 2014 - for the pyramid!

SA-Uutiskatsaus mallia 1940: SA-propagandafilmiä 1940 jne netissä:
www.elonet.fi/fi/elokuva/604808





...joten: pyramid-Merikallio saa pian ylennyksen ja kuoletetaan pois: "hyvänen aika! sotki koko
messumurhatetatterin!" tuumii torkkeli ... montakohan ismin lihamyllyistä pelastui tämänkin takia.



SA-kuvateksti: "Haavoittuneita nostetaan kelkasta moottorivaunuun. Vihollisen tähystyksen ja
tykistötulen vuoksi ei juna voi tulla näin lähelle. Krivi. 12P:rn SAS. 1942.12.03"

Maltan Ritarit saivat pelastusmateriaalia... Merikallion keksintö käytössä: kuinkahan monta
tuhatta miestä pelastuikaan pyramidin alta? Väestönvähennyksen isä olikin raivoissaan...

Merikallio's invention, the insulating paperbag saved thousands wounded from the axis soldiers
to be deleted: too bad, said the pyramid and Merikallio was no more. His sincerity serving and
worshipping the pyramid was of no value... Vatican plans - culling the excess mouths - had received
a dent from his inventions.

Here the happy Malta-Cross has received new materiel...



Pyramidin kääntöpiste,
luotsiasema.

Finnish Bay

The Pyramid grid has to be
complete: The Finnish bay
islands have their own pyramids
built. Here a pilot's island...



L is not Learning - but luotsi=pilot ... with his pyramid.

Pyramidien määrä ei koskaan riitä - Mars-jumalalle jatkuva rakennusbuumi...



Tärkein tapahtuma 1940 luvun sotanterella on täten dokumentoitu: PYRAMIDIN kääntöpiirin
uusin kulttipiste.

Tuijotettuani pyramidia olen aivan kuin näkevinäni Kiihtelysvaaran jumalansilmän siukkujen
laskeutuneen tämän pahan kulttipaikan ylle. Näetkö sinä?

Jaa. Vai niin: sitä tämä(kin) sota siis oli... pyramidin maailmanrauhan ryöstöretki. Tutustu toki
sinua kyykyttäväin jumalten virtuaalisilmiin, pyhättönsä 3d-netissä löytyy
virtualfinland.fi/Kaupungit/Kiihtelysvaara/Kirkot/Kiihtelysvaaran-kirkko/

The SA-photo tells how this pyramid was built in front of a small sea-island fortress.

Just about every finn church - Luther would have been a jesuit if he just lived few yrs later - every
finn church is equipped with the masonic pyramids from egypt, all seeing eyes ...

Go and see a 3-D exhibition of an ol finnchurch - meet this eye illuminated above.

See:  virtualfinland.fi/Kaupungit/Kiihtelysvaara/Kirkot/Kiihtelysvaaran-kirkko/



Immense lake Laatokka has islands: above one pharmacist (masons) pyramid lodge...

Tk-miesten pysäyttävä komea (toisinaan 'kaunis') portti! Russian training ground was overtaken.
"Beautiful arches they build" -say the finn illuminated military photographers.



Pyramid plague back in CCCP 1941 ... war: when Finns retook some of their old areas.

The sector divided globe under the
vatican osiris hammer. Eastern star
morphing into baphomet... waiting
for the global one world gvmt.

'North Star' for baphomet...



The jesuit father of Sun Stalin - Isä Aurinkoinen: the papal osiris kingdom of mass murder.

Six red flags fallen from heaven - OSIRIS - shining on the illuminated Lenin.



Osiris flag stolen: illuminati world government still waits to be completed - although the globe was
divided long ago with its masons. Here some non illuminated soldiers spoiled this attempt
Aug1941... hate-criminal guns in wrong hands?



Ritarien kulttitaloa ei olekaan kukaan tuhonnut, tosi yllättävää sanoisi Torkkeli jos voisi. Tässä
ilmenee 'Torkkeli-Konstantinuksen rauha'. "How beautiful" say the illuminated military photo-ops.



Ruåzin lähetystön
kulttikalu,
Kauppatorin
obeliski näkyy
tässä ilman (!)
nykyistä kultaista
kaksipääkotkaa,
tässä sillä on
pelkkä
paavinpallo
nokassaan.

Helsinki Obelisk
no.1 1941: in
front of the Swede
masonic embassy;
same location
below:

Roman Caesar, the mass murderer Constantinus - self proclaimed Osirisgod and christ
representative. He has the double-headed god (since when?) sitting on the Vatican golden globe-ball
- as his symbole of reign. Here seen in city center of Helsinki, watching the masonic center of
power in Finland. The swede embassy...

The 1941 photo shows only the obelisk with a ball: the eagle has landed later. Quite a feat for such
schitzofrenic bipolar mongrel.

Currently the top Vatican jesuit power system revels with the Malta-✜-Cross.



...the Malta-✜-
Cross.

As the bloody
PEACE-ball sign.

Vatican created its global police foce in 1800' from nothing: Papal Templars keep it in ORDER.
Like its drug Cartel in Mexico and around the globe... see LATimes MEXICO CITY — Cecilia
Sanchez and Richard Fausset February 6, 2014, 6:08 p.m:
"Four human heads were reportedly discovered Thursday in Michoacan state, one of several recent
incidents that suggest the Knights Templar drug cartel..."



The Finn  Military Templar-pyramid Oath. Onko väliä Maltan Ristin värillä? Ei tietenkään:
valkoinen punainen tai keltainen - kaikki tottelevat sokeasti ylhäältä putoavaa käskyä. Kuoleman
rangaistuksen uhalla - vaihtoehtoja valan jälkeen ei ole... Ampuen niskaan ketä tahansa käsky sitten
koskeekaan.
Tässä pojat vannovat suurkirkon seinästä tuijottavain pyramidi osiris silmäin edessä isänmaalle
jonka nimi ei ole Suomi. Selän takana kauppatorin vatikaani-obeliski kaksipääkotkien kera. Minne
pääsisitkään pakoon?
Lue lisää www.slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli

PatrioTick being eaten by PatrioTick: theres no ꖅ shame in this glopapal borreo-lodge...



A✜-cryptic message from a 'finn' frontline-military✜association - as a 75yr birthday
greeting for top finnmason field marshal Mannerheim.

Below msg opened.



Below the papal message hieroglyphs opened -
...containing heraldic secret message to the papal cancer = brotherhood.

Jubilee of 75 yr old Mannerheim, visited by Adolph etc.

"They were blessed to have an opportunity to belong" ...
to the papal heroin(e) club: the figure in this papal poppy
trade - heroin usage was 'without borders'.

Mukavasti mukana Temppeliherrain globaalissa heroiinikaupassa. Lue linkeistä lisää.

"Our fmr soldiers" ...
Sentence starts with a funny E-letter. Meaning it has some other esoteric
meaning (tell me what that is?). 'OUR': the papal elect, the cancer worms
eg. knights inside - not the Finnish Army...

"Our fmr soldiers of whom thousands soldiers today fight in
our army, and with them also great amount of our men from
our second and third Freedom battles... (cont*.)

Thousands ... only the illuminated from the million man Finnish Army!
Hideously explaining 'thousands of✜us' . OUR: our satanic army filling
Vatican's commands!

"Freedom...
Hello? Funny letter that should represent V. Must have
extra meaning(s). (tell me what that is?).

"✜men...
Not Finnish soldiers but the Knights of our hittite satanic cross
bearing lodge. Cross, See: the hittite hieroglyph of the 'Daniel's
fourth beast'.

Synnyinmaansa kavaltajat, ISÄN MAAN ritarit - tietenkin ovat✜ritarimiehiä.

Katolisen Ignazius Loyola -looshin Tahtotila:
"have wanted...
Have wanted!? Who has wanted
and what?
This sentence starts with
swastika ...

...meaning that the Ignazius Loyola's swastika lodge wanted to send this message to our 'Fuhrer'!



(cont*.)
. - wanted to send devotional greetings to their honored Fuhrer via

their           association.

This was the 'text' contents. See figure: from top left to the bottom, there is the jesuital oath
described by heraldic emblems: "Through flame, sword and snooze..." via false trinity, swastika
lodge, hittite maltese cross and heroin trade. Sword: throat-cutter woven into the rope (hangmans
noose). Throat cutter meaning you either swear allegiance to pope - or your head drops. Papal bonus
is that after swearing the oath, your head drops just to assure you saty catholy...

Mannerheim was the overseeing Fuhrer for the catholic finn-pyramids, visiting them himself.
Lots of various pyramids have been also built for his honor... Check out from list at right:

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

Happy Birthday to you, 75yr old Hittite Knight, finnish semigod saint Carl Gustaff M: nice
Mercedes -present from the papal catholic nazi Adolph. The rig had of course the special nazi
police license plates from Fuhrers own bodyguard - holocaust driver SS-02047.

(More better pics at: slideshare.net/syottovasikka/helsinki-viipuri-moskova)

Onnea Heettiläisristin ritarille, Ignazius Looshinsa suurelle katolispyhimykselle ja johtajelle ...
75-v synttärinsä johdosta ykseyttä ja rauhaa toivottaa hartaasti myös katolinen Adolph antamalla
SS-02047 rekisterikilvin varustetun mersun. (Lisäkuvia linkistä)



CANDIDA PRO CAUSA ENSE CANDIDO Motto (Latin:With an honourable sword for an
honourable cause) ... Il motto del Servizio Cinofili della Guardia di Finanza (un'arma pura per una
giusta causa) è quello mutuato dal barone Carl Gustaf Emil Mannerheim che lo trascrisse nello
stemma di famiglia.

'Kunnian miekalla kunnian asialla' ... tässä kunnianaan paavin merkit ja heettiläispirujen ristit.



Daniels vision cut into stone - by the ancient Hittites. Whos culture teased evryone on the brink
of suicide. Read from the Bible about Rebekah and her two hittite daughter in law's.

Lue tästä lisää: www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

The fourth beast is the Osiris. Having all ten horns serving it even today... And all carry their
'maltese' ruler brotherhood, Catholic crosses. Be it US, British or the 'evil' Nazi's... More pics in the
linky above.



The 2014 Finn Pyramid Templar Military Oath
Oath for Osiris, Basilica Balls - was given here - regiment formation explained ... in front of this
main capital osiris-Lutheran Temple. Built by Masons, forming Knights Templar cross etc.



...Pyramid: here our most famous knight namesake obelisk was edited out.
Check out the whole story... see/click list from right.



Ässä Rykmentille oma obeliski, Helsinki. Ässä rykmenttiin valittiin (ilmeisesti) mitaleja
keränneitä urheilijoita. SA-kuvateksti: "Ässä" Rykmentin patsas"

A second Helsinki obelisk, memorial for fallen special ops : äSSä regiment.

Another osiris bastion 100 miles North from Helsinki, city logo.





Kassos riittipeijaisia maltanristipusikoissaan:
Hki ristikkopuistos öisin - kynttilän valossa - Belialin miähet yhä hiipii,

oksia riipii, portaikossaan polvistuu ja muumioilleen mumisee.

helsinkikuvia.fi



Kotkan kääntöpiiri. Varsin erikoinen paavinphallos... mikä ryöstö onnistui v.1790?

Kotka. Seaside at Finnish Bay. Memorial for 1790. Hello!? What happened 1790?
---> keep goin' nothin to see 'ere...





Jos karhumäellä suomen armeijan voitonparaatin pitävä jesuiittapäällikkö rakastaa isän
punatähtiä enemmän kuin siniristilippua, niin tokihan paavinpappi lutteruskirkossa tekee samoin.

vrt. www.slideshare.net/syottovasikka/evakkotie

McStalin jesuitburgers - with Vaticanus blessings from pharaoh



Maltanristipohjainen Nöökäle.

One eyed comments: All papal trinkets seem to be ach so lovely for the illuminated photo ops!



Vain valaistuneelle tk-miehelle isän pyramidiportti on kaunis tai uljas. German graveyard.

Deutchland-Suomi-CCCP = Pyramids

Tämä kunniapyramidin Jesuiitta-Stalinin myönsi vain parhaille ryssäritari äSSilleen.



SA-kuvateksti: "Tuomittavat astuvat oikeustaloon, joka on entinen ryssien teatteritalo".

Courthouse under osiris eyes.



Aivopesukoneesi teatterien heraldiikka ei rajoja tunne. Kaikissa saman isän laulu: isänmaa...

The theater needs to keep on playing for its deluded: CCCP programming site. Below teacher's
academy, Petroskoi, CCCP



CCCP Ba'aal Baccana'al... below, Valamo malta-monastery. Tähti Lähti, Maltanristi jäi...



Ampialan silta: tietä Käkisalmen lentokentälle vartioi pakollinen klaanimerkki: tähän
ilmailupyhättöön pääsy vain valaistuneille.

Ampiala -bridge, gateway to this Käkisalmi -airport - is illuminated as usual. Every village had
its own pyramid gate. There wasnt so poor a village without three planks nailed above to form a
triad gate: if something happens to this faith-proclamation, the village elders vanish into the night,
never to be seen again...



Karhumaki gulags were watced by the pyramid

"Reippaat rebekat" toteaa tk-kerholainen. "Here our triad sings under your win win win -dow.



Rahvaan teatteria siel, Rahvaan teatteria tääl...

Finn deluded kept happy with illuminated theatric forces.



Orjille on oltava jatkuva ja kattava ohjelma - etteivät alkaisi ajatella näkemäänsä... Silloin
puuttui ohjemoitavilta YLEnanto silmille: osaatko sinä erottaa pyramidisi ohjelman pelkän äänen
perusteella?

No TV back then: only the sound from radio. Some can discern the pyramid by its voice. Can you?



Without Faith, You cant Endure ... meaning the pyramid fire consumes you - as promised in the
masonic oath. Via flame, sword and noose. Issues which can be shown only hideously, only
illuminated will get the true message.

Pahalta tuntuu tätäkin selvittää - mutta syynsä on siinäkin ettei tämä 'herätys' liike ole lentänyt
rooman porttokirkosta ulos vaan toimii papitarhomppilassa niinkuin mitään ei olisi tapahtunut ...

...alla pieni ote jesuiitta✜valasta ja zuumaus tarkasti mietittyyn heraldiikkaansa 11/2014:

Iitoilla on se ongelma että eivät saa ketään seuroihinsa jos 'Einot' puuttuvat. Niinpä Einot saavat
puhua hetken, sitten nousevat valaistuneet 'selittämään kaiken'. Ja ristirahvas joko kärsii tai ei tajua
kemujansa (vrt. Juudan kirja). Mutta käsittämätöntä ymmärrystä Taivaasta ne eivät voi varastaa!

Eino ja aito "tee parannus!" -sanoma kätköstä esiinkaivettuna:
www.rukoilevaisuus.com/Aanitteet/2014-01-06_Kokemaki/07_Eino_Leino.mp3



Prayers tend to be heard,  answered. Thus be careful whom you pray, what u ask.

Rukouksesi kuullaan. Mieti siis ketä rukoilet, mitä pyydät.



What is the all winning strΔtegy? Check out the winner in Finn army competition of knights
emblem for Uhtua -county. The winning ingredients contain a triad of issues:

1. the useless-throat splitter,
2. masonic zither (acoustic tabletop instrument)
3. ...Δnd?

---> xyz. Of course, each object has other myriad masoteric usages

Himmler-loved this (also?) aboriginal Karelian instrument: Heinrich the loyal Loyola-worshipper,
wanted to make zither a mandatory SS-music instrument.



Missähän nämä näinkään?

Ruudinsavu ei kerennyt haihtua kun osiris -
oppineet jo pääsivät selfie kuvaansa
pyramidijuhlille - heti tämän 'ihanan' 6 6 6

paavinportin valtauksen jälkeen. Vain lippu vaihtui ja palvonta saattoi jatkua. Tietenkin 'Kello 14'.



As soon as the Finnish Rukajärvi was recaptured in the 1941 russ-american offensive gone bust,
the illuminated high priest rushed to take a selfie with his school under this 6 6 6 -gate. Not to
disturb folks at home, this time the CCCP jesuital baphomet red star was taken out, blue finnpapal
cross-flag placed instead.

Tämä 666-portti onkin oppineiden ilon aihe, tyyliä ylitse rajojen.



'Korsukylää' Ritariemme pyhätöstä.

Kultaranta ... suomilais kultahammasvarastojen hallintoyksikkö. Etualalla paavinpallon
ikuinen Trinity Δ tuli? ... taustalla spqr -quiriniusten lepopylväikkö? Täällä Konstantinus ritarein
sielu lepää. Laskepa matemaattiset kuvionsa.

Kultaranta. The summer camp for finn jesuits err presidents.



Tässä 'tyyli' sitten onkin ihan kotikaupunkisi Looshin verhontakaa...

Here is the true pyramid source: papal knights, vatican paupers, illuminated masons...



Radium terveysjuomaa jo pyramidin vuodesta 1716.

Oh. Btw. The recent Bitcoin crash, billions vanished. Daily telegraph tells who:

Left coin intensity enhanced, mid coin also color added, rightmost is original...



"Ensi Kerran" !? ...Sama "italian" sotalippu on aina liehunut Suomen yllä. Heh. Nimike vain
vaihtuu kulloisenkin 'ensikerran Templar' -laulun säkeisiin sopivaksi... Näitäkin MAS-luokan
torpedoveneitä roomasta [ EU-keisarimme kruunupää Templar-lippuineen ] parveili järvillämme
kohtalainen rykmentti, varmistamassa kaikki torkkelin terror -operaatiot, ismin tavoitteet.

Saksalaisella miinalaivalla osiris nousee. Below: German minesweeper emblem.



NokiΔ mobile phone - model 1941.

Now this curse has reached its
'windows limit' prophesied 2k years
ago:

"And they of the Δ -people and
kindreds and tongues and nations shall
see their dead bodies three days and an
half, and shall not suffer their dead
bodies to be put in graves. [Δ-World
gvmt internet voting]  And they that
dwell upon the earth shall rejoice over
them, and make merry, and shall send
gifts one to another [click click]"Rev.

"Ja Δ-ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän
ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli [=Δ-maailmanhallitus, internet äänestys], että heidän
ruumiinsa pannaan hautaan. Ja ne , jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja
riemuitsevat ja lähettävät [click click] lahjoja toisilleen; sillä nämä kaksi profeettaa olivat
vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat."

... Ilmestyskirjassa 2000v sitten ennustettu Noki-kirous joka on aikain merkkinä  jo täyttynyt.

When the illuminated Finn Pioneers build a new Sauna, Pyramid is the most important feature.



The  Papal  sΔtΔnic  Curse
Vatican Pyramid Talons have pierced the globe and its inhabitants, fruits of the deeds of its
inhabitants foretold in ancient prophesies. The latest example of our time is displayed in news from
Norway. Two Pyramids divers succumbed deep in cave - now they say they 'cant' retreive the
bodies. In this age of submersibles, untrue fairy tale on par with Estonia... Keep safe = distance
yourself from the doomed cult, and seek for your Saviour if you can find grace to help in time of
need:

"I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of days did sit, whose
garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool: his throne
was like the fiery flame, and his wheels as burning fire." Dan.

"Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen
vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen
valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta."

Kirottu Maa jonka auskkaat syystänsä kärsivät lähestyvät neljännen valtakunnan viimeistä
ennustusta. Viimeisin aikamme näyte Poliislooshin Pyramidi syövästä Norjasta. Pyramidin
sukeltajia ei muka  voi nostaa - Estonia -luokan hassu uponnut witsi. Pitänee yrittää valaa päälle
betonia - jälkien peittämiseksi? Estoniassahan se petosten peittely ei onnistunut...

Erottaudu pois tästä tuhon kurssista joka vie ikuiseen tuleen. Etsi - josko löytäisit armon
avuksesi oikeaan aikaan.

!? Where the triad can get these PyrΔmid-ice-hole machines - a feat surpassing submersible tech ...
which cant even fetch two of its murdered (?) bodies from there... To make a triangular hole, is time,
energy wasted - like all rituals.



Iltalehti 25.02.2014

Two finn-divers died in a deep cave,
Norway. The local Civil Defense force called
in British divers - who said: "too dangerous
to try to reach the bodies". 'Local police' said
that entry is forbidden into this cave - likely
forever... maybe there was sm other reason.

However, a group of finns came secretly three weeks later, dived and took up their friends bodies,
saying: "Brits climbed back in their tree, but we went deep"

Kaverinsa noutaneita suomalaissukeltajia ylistetään: "Britit menivät puihin, kun piti mennä syvälle"
IS Lars Solbakken Julkaistu: 28.3.2014 13:51



Why the triΔngle ? Miksi tarvittiin pyrΔmidi?
This, like all chaos is controlled by ordo ab chaos, papal pyramid: Norway, the 'Sivilforsvaret'

Norway was occupied by the papal satanist SS - pyramidlovers army. When they left, a 'self-
defence' force, as loyal to Vatican as SS - was installed: The NorwegianΔ Civil Defence...

Can you see the papal Mickey? Näkyykö kontrollerisi Mikkihiiri? How about St. Peter's Basilica
baal & cross?

Dont be afraid,
Alles in ortnung; the organized ORDER of JUSTICE

Not to be afraid, beloved Norwegians: the same order controls all Justice Departments. This is
why there is no justice - but a jesuital ridiculous sham.

The masonic mafia Triad - is a product sign. Brotherhood, Breiviik Knight sign of Vatican.

Eipä Norjalaisten hävetä tarvitse, sama orderi pyörittää Oikeuslaitosta joka maassa: esim.
Japanissa mies vietti kuolemaantuomittuna teloitusta odottaen 50 vuotta, vapautettiin viime viikolla
- kuulema jotain hämärää syytösprosessissa...

Satanisteille pyramidi on tuotemerkki, veljesyhteyden - Breiviik Ritarien kuuliaisuuden merkki -
Vatikaanille.



Pallukkaritariemme Pyramidien Turvajärjestelmä: 'Alles in Ortnung' sanoo Adolph vaarikin
Etelä amerikan huvilaltaan.

Sivilforvaret wont leave the most important issue as a matter of chance: illuminati triad
triumphirate fills the view.



Some say the Tzunami 2011 was initiated via earth splittering energy beams. Whatever, all citizens
must bow to its owner: here memorial for its victims.

Kumarra osirikselle: Tsunamin muistomerkki

The finn illuminated photo ops sees exceptional beauty in this photo. Why? To me its just a typical
Karelian row-boat - hey waitaminute!

"Erikoisen kaunis vene" - kirjoittaa SA-saloihin koulutettu  tk-kuvaaja. Miten niin...
"Peculiarly beautiful boat" - says the illuminated SA-photo ops. Why, I see just an old boat...



Ohessa videolinkki äsken löydetyn rooman 600jkr breiviik kristittyjen ritarikirkon rauniolle
Israelissa. Kuten ohjelmointi sääntöihimme kuuluu, rahvaalta varjostetaan asiat kuten allaolevan
kuvan yläreunan osiris ja pyramidit, ritarien merkit, pois ettei turhia kysymyksiä alkaisi risteillä
rahvaan seassa... Mutta tässä häiriötä ohjelmaan - alla parista eri lähteestä työstettyä kuvaa.

Jotenkin tuntuu että Maltan massamurha Ristin väitetty historia ei alakaan 1115 oops muutettiin
1113 -luvulla, vaan hiukka aiemmin.... Mielenkiintoinen roomanpoikain  'säteilyvaara merkkikin'
löytyy taas.
Published on Jan 24, 2014 : Israeli Archaeologists Uncover Sixth Century Church , Hura,
Israel ... 600A.D. www.youtube.com/watch?v=WaprYs9w78c



NY -Modernin taiteen näyttelyssäkin pääsevät esille vain todella kauniit taideteokset. Jos otat
kaksi tärkeintä elementtiä kauniiseen toekseesi, menestys on taattu...





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

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



Today, the great obedient papal Queen is ashamed? Curtains shield the masonic pyramids,
osiris... Recently 2014 this New stamp issued (Telegraph) - honoring whom? Peek behind the
osiris-pyramid -veil, shown we-the-slaves in the 50's



Welcome you all illuminated, sit down, veil is off today!

Plenty of room for yall brethren: House of papal knight commons...



Alla Siviilipuolustus 'firman' logo terästettynä Israelilaisella katumainoksellaan.

Jatkuu 'huomenna'

Loppu

Huom. Tämä n. 40 dokumentin sarja joka löytyy Scribd.com/syottovasikka, muutti sivustonsa
yhtäkkiä 12/2013 (ja salaa ilmoittamatta) maksulliseksi. Enää et voi ladata omalle koneellesi
ilmaisia juttujani Download -painikkeesta - ellet maksa scribdille. Hauskaa häirintää eikövaikka?
Mutta ... tästedes kaikki löydät ilmaiseksi w w w. slideshare .n e t /syottovasikka -tililtä ... kunnes
sekin tietty suljetaan. Toimi nopiasti -
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.

Tässäkö on Loppu = Here's The End ?



PS. Lisäkuvia Viimeisimmistä Uutisista

...sen söin mä - ja vatsaani karvasteli. Ilmankos S-pyramidiKΔUPΔN vihannekset ovatkin niin
mauttomia...





Waroitus: tähän sivustoon kirjattu tieto saattaa olla rappariviran omaisen mielelle haitallista, voit
luokkaantua pampustansa jos tiedät. Siksi nuo sielunsa saatanalle myyneet rakentelevat walhe
waroituksia toisensa jälkeen, esim näin ... vedoten valheessaan vaikka 'käyttäjien luokitukseen':



Loppuvatko PYRAMIDIT,
kuolevatko pois, häviävätkö homppien tavoin sukupuuttoon?

Kyllä, sukupuuttoon kuolevat kuin paavin viherpipojen jääkarhut: sukupuuttoon lisääntymällä...

Jääkarhuin kohtalo onkin karmea, v.1950 2500kpl, v.2005 'enää' 25.000kpl.

Pyramidikerhossa alvaraalloissa pärjää vain illuminaattipaatti = arkkitehti joka kaikesta väsää
pyramideja...

Mitä tapahtui

NEW ORLEANSin yössä 4/2017 ?



Yllättävä paavinpyramidien purkupiste: NEW ORLEANS 'Vapaudenaukio' 23.04.2017.
Samalla paljastuvat sen satanistiset juuret Vatikaanin kulttien kautta Egyptin osiris-isis
allahpalvontaan ... 'Vapaus' tässä tarkoittaa oikeutta lynkata neekereitä, kuten 'Suomen itsenäisyys'
tarkoittaa pohjolassa jesuiittain oikeutta kavaltaa valtionkassa kerran vuodessa.

Ku Kux Klan -veljet itkevät kadotettua pyhää paaluaan - JesuiittaJeffersonin pazaan alla.
Kynttilät ja sydämelliset kyyneleet ovat totta - messumurhaajat itkevät valtansa merkkien
horjumista. Väitteen mukaan niitä olisi 'neljä' - joista tämä ensimmäinen nyt yöllä salaa purettu.

Jo pelkkä jesuiittaJeffersonin nimi aiheuttaa New Orleans'issa häpeän tunnetta: Jeffersonin
pazasaukio tunnetaankin nimellä LEE CIRCLE. Tutkipas mihin uljaaseen neekerien
lynkkausepisoodiin se viittaa. Nimenvaihdosleikki onkin jesuiittain ominaisuus: Lee Circle onkin
uppoamassa Konstantinus yms pyhään jesuiittarekvisiittaan. Nimenvaihdos (?) takaa sen ettei sitä
tuhota...



Kivenheiton päässä (vas) tietenkin massiivin Adolph-arkkitehdin rakentama pyhän istuimen
hakaristi.

Alla: Liekö vatikaanin 'Lee Circle' kopio pyhästä Ottomaanien obeliskimuslim -Beershebasta
1917?



Jefferson Davis Looshi no.2191: 'yhdistyneet tasavallan rebekat' ovat tässä ylpeitä messumurha
järjestöstään...

(Itsenäisyydestä sotineet orjavaltiot 1861- 65 = etelävaltiot, confederate states of america )



Pazaan alla steppailija ei tajua tämän jesuiittain riittiringin pyhyyttä - tai syytä miksi veljet siellä
kyntteleitään lämmittelevät.

PS. En ole tätä katsomassa käynyt - eikä Lee/Jefferson aiheen petosten pikkunyanssit välttämäti
ole kohdallaan. Mee ja tarkista!



KauppatorinSuomaliskotkan
skitsopäiset siekailut:

Koulutuksen tässä vaiheessa lukijan tulee olla jo selvillä missä tämä EUkumeniarooman
kaksipäinen kotka jalkojaan lepuuttaa, kenen kotka se on ja miten tärkiää roolia se
kansanryöstöriiteissään esittää. Suomaliset ryöstävät rapparit on aina johdettu Ruåzista. Tutkipa
näillä sivuilla esiintyvän pakkoruåzin ruhtinaan - ryöstetyille tuttavallisesti - Torkkeli
Knuutinpojan taustoja. Aloita tämän pyhänarmosta EU Imperiumin Marsalkan, Tyrcils Knuttsonin

messumurhain taustojen tutkiminen esim.
'Helsinki-Viipuri-Moskova' -dokumentista.

Virallinen kouluhistoriammehan alkaa siitä kun nämä rooman ritarit "pelastivat kansamme
pakanuudelta". Kirjojaan lukiessaan tulee kuva pohjolan pohjattomasta jaa tyhjästä suo lieju
aukosta - ennenkuin Ekumeniavalaistuneet pääsivät käännyttämään kansaamme: ne jotka eivät
kerinneet paeta kainuun metsiin, pakkokäännytettiin. Senjälkeen kaulat katkaistiin - olihan epäilys
etteivät pysy 'uskossa tieteisiin' ja pyhän istuimen pannukakkuun.

Tullessaan tämä röyhkeä messumurharooma toi ruåzinrapparit - anastamaan kaikin keinoin
ja rahtaamaan kaiken kullan kaanin laariin. Tämän nk. sivistyksen huippukausi alkoi 1917
rappriköörimme julistamalla 'itsenäisyydellä' - joka meille vero-orjillensa tarkoittaa vuosittaista
vastuutonta valtionkassan kavallusta.

Tätä ryöstöä edustaa Rooman kaksipääkotka - skitsofreninen otus - joka jostain kumman
syystä istuu myös pääkaupunkimme torilla - Ruåzin suurlähetystön edessä.

Seuraavassa aikajärjestyksessä bongaamani kuvasarja josta voi ihmetellä kotkan
lentomatkoja, minne kultapallo ja jopa pyhän isän obeliski aina välillä katoaa? Tällä
mysteeriteatterilla täytyy olla juuret salaisiin puukkohippoihin - joka onkin jesuiittaimme
pääominaisuus. Suuri osa näistä kuvista löytyy osoitteesta helsinkikuvia .fi



Taas poissa. Taas läsnä. On tappaja-tadjamme messumatkat omituisia...(vrt Juurusvesi 2.10.1978)



1975





1971: ei palloa ei kotkaa. Tausta voi aiheuttaa pallo-illuusion, mutta ei...



Vappuna 1970 Kotka oli poissa, myöhemmin kesällä istuutui jälleen. Kertooko tämä seTarjan
DDR kavalluskoulun taisteluista, rooman specialiteetin, homppioperaation alkaneen?

Mistä kotka tänne taas tuli? Vai istuuko pallonpäällä lokki...



Obeliskin päässä terästappi. Ilmankos
kotkain on siinä ikävä istua...



Suurennos:

Pskaläjä valuu: Istumapaikka usein varattu, kotka ei uskalla palata?





Valaistunut valokuvaaja vakoilee Espan osirisportista Kauppatorille: missä kotka, missä pylväs?

Amanda haavis 1939? : lankkusuoja ryssän pommikoneita vastaa. Kuin teuraskenttiensä
porsaan, suomisotilaan ydin-taika-viitta...



1941 katosi koko pyhä obeliski - missäs kotka voisi edes istua, ei enää näy isän obeliskia
saatikka jokaisen kirkkonsa katoltakin löytyvää pyhää palloaan...

Hevosetko pallon söivätkin?



Kehitys kehittyy: pallokin potkaistu looshikaappiin piiloon...

PALLOBingo! Kotka saalistuslennolla (?), jättänyt pyhän isän pallon vartioimatta...



Tällä kertaa saksan valaistuneet sotilaat vartioivat isän obeliskia. Onkohan Kotka kotona, pallo
paikoillaan?

Puluseni...



Kauppatori 1907 - onko kotka piilossa ?



Vas. yläreunassa suurennos: 'jotain' siellä pallon päällä on...



Ei palloa, ei lokkiakaan.

Törmäät varmasti näihin missä hyvänsä paavinmailla liikutkin. Ai koraani? Portugalin Fatiman
katolisluostarin tuote vuodelta 625 ... onkin toisen tarinan aihe. Etsipä se...



Vas.: Koria, SOTKUn seinävaakuna 1940, kertoo
kuka on maltaristiarmeijamme ylipäällikkö...

Kuvatxt: "Nikolai II Helsinskin kruunajais (?) juhlista"... Et ehken tiennyt että nämä rooman
siniveriset tsaarit kaikki juontavat sukunsa - ruåzista. Ja sitämyöden voimme päätellä kaikkien
'sotien' olleen rooman lavastamia ryöstöretkiä.

Katso kruunajaiskoristetta 1915 - jossa ylimpänä britti ym. poliislooshien, suomilaistenkin
pakkopalveleman MALTAN RISTI.



The 177 pyramids at Meroë: Turistipyydykset 440km pohjoiseen, Khartumissa, Sudanin
pyramidimetsikössä. Kusin kulttuurin jäänteet.

Meroë is the mother lode of Kushite heritage. El Kurru was just one of the Kushite royal
necropolises between 795BC and 315BC.  By Telegraph, Chris Leadbeater, 24 MARCH 2017 •
12:12PM

Liekö tässä 'Kuusin maa' ?

"Toisen virran nimi on Giihon; se kiertää koko Kuusin maan." 1Moos 2 ... Kts myös
Jobin kirjan alku.



LOPPU.



Päivitetty 20.03.2017
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kohtaamaan turvallinen Virallinen Totuus esim näin: ERROR 404 - page not found
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Vaikenemalla alistut pimeyden ruhtinaan avustajaksi,
osallistut salaliittoon kansalaisiasi vastaan...
Ismiensä luoja, Isä Terrori, jalostaa ismejänsä
jatkuvasti vangitakseen sinut PELKOonsa. Terror -
ismi. Tuhoisin keinonsa.

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

tai

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

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



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

Katso aiheesta youtubesta myös kaikki

PAKKASPYRY

youtube.com/user/pakkaspyry -videot.



Neljäs Peto
Elämme pedon vankileireissä odottaen ennustettua ja
pakollista 666-tunnistussirua.

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

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

tai www.scribd.com/doc/250744143/Neljas-Peto tai
www.erilainen.files.wordpress.com/2015/01/neljas-peto.pdf tai

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

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
 Army Photos.

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

Evakkotie

Finnish Evacuee-
escape from

bloody CCCP
talons.

SA-kuvadokumentti
suomen sorretuista
joiden kotikontuja
CCCP yhäti miehittää.



PyrΔmid PlΔgue

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

Sellaista oli elämä Jeesuksen aikaan

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



TAAS ...Sensuroitu Fibromyalgia

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

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

tai

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

tai

http://tinyurl.com/gnpfal9



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

Surmattuna Summa Mutikassa

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

Joulun Evankeliumi:
- pahan sanoma

- Pelastuksen viesti

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

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



Berijan Tarhat

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

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

Haagin Kenguruoikeus - Milosevic

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

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



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

Commission http://www.nrc.gov/

NRC Kokouspöytäkirja  512

–  Plutoniumtehtaiden viritellyt reaktorit

Uutisia terror -ismin peilisaleista 9/11

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



Radioaktiivisuus

K.Fajans 1927

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

löytynee jostain kirjastosta jopa on-line)

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

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

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



Ydinvoima - säteilyttäjäsi

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

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

...paavin poliisiborreolooshin anarkian alle alistettuna.

http://tinyurl.com/gnpfal9 tai scribd.com/syottovasikka tai
erilainen.wordpress.com

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



Sky Sky Sky – Cry Cry Cry

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

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

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

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

- ERROR 404= deleted by
MSoft/slideshare.com

---> see https://erilainen.files.wordpress.com
erilainen.files.wordpress.com/2017/02/sky-sky-sky-cry-cry-cry3.pdf

-or goto-

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

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



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

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

rauhankoktaileja siemaillen.

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

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

NOBEL: sahtivaari ym mustat
huumeritarit



Ne Tulivat Yöllä
...kuin pimeyden ruhtinaat.

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

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

Tämäkö Oli Elämäsi

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

Sateenkaarihuijarit paljastuvat!

Chick.com sarjakuvasuomennos.



PAHAN PIETARIN BASILLI
Vatikaanin salat julki: Pietarin 'kirkko'

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

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

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

.

Paavin Salaseurat,
Ritarit ja

Vapaamuurarit
GADinpalvojain G-kirous:

"Jos näet köyhää sorrettavan sekä
oikeutta ja vanhurskautta poljettavan

maakunnassa, niin älä sitä asiaa
ihmettele; sillä ylhäistä vartioitsee

vielä ylhäisempi, ja sitäkin
ylhäisemmät heitä molempia."

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

valmistatte
Gadille pöydän..." Jes.65



Vapaamuurari, Ei-toivottu
Vieras

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

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

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

Jenin Jenin: Globaali
aivopesukone hävisi

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



Lue kaikki

Israel Uutiset
2011 / 1-2012 / 2-2012 / 2013 (yht
4kpl)

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

Israel uutiset:

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

Israelin Arkeologia
Katsaus Paavin huijaushuvipuistoista
todellisiin Arkeologian helmiin.

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



Öljy, Luonnontuote

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

Chernobyl Raporttivuoto

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

Fukushiman Taustat.

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

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



Alla ylläoleva  litania käännettynä Englanniksi.

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

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

Slideshare started to censor; however all are available at:
- scribd.com/syottovasikka
- erilainen.wordpress.com
- http://tinyurl.com/gnpfal9 (mediafire.com; free download, no login)
- https://jumpshare.com/b/0lWtLzUebdpQRvP94cUx

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

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



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

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

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

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

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

Based on AlgoRealism of melting ice &
rising seas: Coastline of west Finland has
risen 100km during last 500 years, people
are being taxed from as they gain more land

on the coast... plus other astonishing treasonous MSM hoaxes



Nuclear
'uprating' Process
NRC meeting 512 excerpts
reveal how clueless NPP
management is. Loose
parts floating in the
reactor, who cares?
How ol shaky, long past last
date reactors are being
trimmed to double power
with excess volatile
plutonium.
NRC 512th Meeting –

Public discussion archive revealed with illustrations. Text from: NRC Nuclear Regulatory
Commission http://www.nrc.gov/

News of the papal terror -ism 9/11

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

(in Finnish; english resource linkys)



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

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

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

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

http://tinyurl.com/gnpfal9

Helsinki-Viipuri-
Moskova

History revealed via Finnish
Army Photos.

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



Evakkotie (=Evacuee route 1939/1944)

Finnish Evacuee-escape from
bloody CCCP talons.

Karelia - part of Finland - still occupied today
by CCCP. Two times the size of Israel...

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

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



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

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

Censored Fibromyalgy

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

Big Pharma massmurders -Documentary
through ages - 15 years with source linkys.

CENSORED Again , now by MS-slideshare.net:

CENSORED www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia

GO TO

try www.mediafire.com/file/1a6qi847a69qbeh/Sensuroitu_Fibromyalgia.pdf

http://tinyurl.com/gnpfal9



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

(in Finnish ---> hello there, waiting for resources)

Summary Killing Fields; still
CCCP occupied Karelia

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

Gospel of x-Mass:
- Murder, robbery

through ages
- Miracle being

saved

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

noBama...



Beria's Gardens

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

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

Hague Kangaroo Court - Milosevic

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

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



Suomi Finland - Orwellian Nation

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

CENSORED by slideshare.net:
www.slid
eshare.net
/syottovas

ikka/suo
mi-

orwellin-
valtakunt

a

The
secrets of
finn
masonry
(see fig.)
knights
must be
kept off
from the

finn-slaves... so the papal masons asked 'help' from slide. owner, brother Kill Bates.

As honored knight, Bill was ready to smash these facts...

MS-CENSORED: You dont know what you dont know.

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

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

Fig.: Chemtrail tanker nozzles malfuntion on routine flight,
Helsinki.

- ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> see https://erilainen.files.wordpress.com -or goto-
www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry



30.000 EU rockets to israel (before
2010)

Facts Hidden uder MSM

Jesuit Alberto R i v e r a 's life
Finnish Version

Obummer, Who are u?

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



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

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

Kempiläinen
Catholy jesuit monk Tuomas

Hamerken books is used by the
Lutheran incest crowd.

This Was u Life?

Rainbow Crowd expose !

Chick.com cartoons



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

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

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

EARTH. "

.

Papal Knights,
Masonry

Kabbala G-worshippers Curse:

..."But ye are they that forsake the
LORD, that forget my holy

mountain, that prepare a table for
GAD, and that furnish the drink

offering unto that FATIMA. " Isa.65

Fatima: Catholy Monastery in
Portugal, place where islam was

inveted by Rome...



Mason, Unwanted Guest

chick.com cartoons.

Nation that isnt. Never
Was. Will NOT become...
Palestina -saga, the name invented by
Roman Osiris mass-murder Ceasar-Pope
2000 yrs ago...

Jenin Jenin News 2002:

How GlobalMSM lost its propaganda war



Israel News [shh]

Forbidden News which MSM keeps
hiding.

(Finnish; english with resource linkys)

Israel uutiset:

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

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

New Archeological gems.



OIL. Natural resource from Nature

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

Chernobyl Report Leak

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

Fukushima Facts.

Collection of original
news immediately after
it happened.



Following documents fully translated:

- Vatican-pill-grimace-of-petros
- ex. Jesuit Alberto Rivera's Life
- US Nuclear regulator - NRC-meeting-512
- Manmade Nuclear Holocaust

(Psst: Resources needed in translation)

Easy Fast download from jumpshare com
http://jmp.sh/H4jK8mj

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

Free access - after you create a free account :
www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka

-

Wordpress.com:
www.erilainen.wordpress.com

(hae "Virallisen Totuuden Kaato Paikka")

---> Wordpress Contents - Sisällysluettelo:
http://wp.me/px1AT-2D2



mediafire.com direct doc addresses in alphabetic order ... pitkä dokumenttiluettelo/suoraosoite
aakkosjärjestyksessä kaikkiin em. dokumentteihin:

www.mediafire.com/folder/u9xa5k9d0z9rxst
www.mediafire.com/folder/5nxo1esn2khyg3x
www.mediafire.com/folder/ekb3mj51vdxkb02
www.mediafire.com/folder/yanjsyeplqsylsy
www.mediafire.com/folder/1mxb83qkh26r84a
www.mediafire.com/folder/bp6x5j1aeehpn7w
www.mediafire.com/folder/vfay8cb86afe0ca
www.mediafire.com/folder/1d14gby121666ss
www.mediafire.com/folder/11a6f95l2hcvg55
www.mediafire.com/folder/rb92de8o3l0a1v9
www.mediafire.com/folder/9hcv9ndp3gt2nun
www.mediafire.com/folder/b8cxpc934ndx04h
www.mediafire.com/folder/jtsqij1llbvobm3
www.mediafire.com/folder/52cwcb7x7lbc51f
www.mediafire.com/folder/zvqi68b9ln9dakj
www.mediafire.com/folder/ocn3fesfc5pzmfw
www.mediafire.com/folder/4ozfw4uum5zfpfw
www.mediafire.com/folder/8nbmwffoz2bcpl5
www.mediafire.com/folder/us2as1sjdr42edi
www.mediafire.com/folder/l1kidb9uje8127n
www.mediafire.com/folder/na4ohlh05o04e4l
www.mediafire.com/folder/esgtveghzeu6my4
www.mediafire.com/folder/bgx14fa331kjplg
www.mediafire.com/folder/ktjloymb5kj2b1d
www.mediafire.com/folder/t7meqz2t23447rm
www.mediafire.com/folder/7bh9zsqbo5n7hd8
www.mediafire.com/folder/38zzfdvv2ok8eo1
www.mediafire.com/folder/w6gn8zh9jknocx3
www.mediafire.com/folder/b5bzl55nagfojb2
www.mediafire.com/folder/f08m6kedkf051cf
www.mediafire.com/folder/6pb3z5fzqjgzif9
www.mediafire.com/folder/h4ipr4sv1h3ot2f
www.mediafire.com/folder/72sz47da7zu48t0
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