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(...piilokuva: mikä puuttuu?)

Surmattuna
Summa

Mutikassa ?



Below is a photo documentary derived from Finnish army archive - about mysterious
pilgrimage where all the top cream of axis knights - Swede masons to Siemens - rushed in Karelia
for papal worship. I created an analogous story who went and why: p.17 enhanced pic reveals
religions focal point. What that means, its you who has to find out...

My quest started from the first pic: What an earth does frau Siemens have to do in this Karelian
swamp?? With all the ss-connected Finnish Lotta-Svärd operatives? Our semi-god jesuit Carl field
marshal Gustav Mannerheim, fmr russki general, was the firstone to pay his respect-SS here.

Adding to this mystery are the shady stories about these illuminated pics: to steer common folks
astray, this point is being called multiple times as a memorial for fallen russ tank soldiers or
whatever - in the archive descriptions.

Source, the free archive of 160.000 wartime photos, - like all, was heavily censored 2014...

http://sa-kuva.fi

Seuraava tarina hyödyntää suomalis -veronmaksajain jo verisesti maksamia valokuvia SA-
sotakuva arkistosta. Kaikki kuvat editoituna asian valottamiseksi tästä kulmasta. Kuvatekstit
kuvissa ovat alkuperäiset SA-kuvien selitteet. ... alkuperäiset kuvat voit hakea http://sa-kuva.fi -
sivulta ... niitä sanotaan olevan 160.000 (...liekö siinä kaikesta edes 10%  ? )

Tämän tarinan laukaisi muutama 'omituinen' kuva tai oikiammin kuvaselite patsaista,
henkilöistä, joita tuon ajan siniveri-koulutetut tk-kuvaajat kuvatekstiinsä ovat lisänneet. Aloin
penkoa taustoja, alla siitä työstä selvitys 1/2014 ...

Ei. Todellakaan tämä ei ole summa Summan massamurhan sota-historiasta, ritariteurastamon
taustoista. Lue ne valheet muualta... En tietenkään kyseenalaista sankarivainajiamme. Haluan vain
tuoda esiin kuka tuon messumurhan isillämme teetti ja miksi.



Tässä heti ensimmäinen SOTA-ihmetyksen aihe:

SA-kuvateksti: "Lotta Svärd keskusjohtokunnan saksalaisten naisvieraiden kiertokäynti. Rouva
Düring, rouva von Siemens ja rouva toht. Haupt. Viipuri-Kannas 1942.08.10"

Kysymys kuuluu: mitä mahtavan Saksalaisen teollisuussuvun edustaja-rouva tekee suomen
Karjalaisella sotatantereella kummallisen muistokiveä ihailemassa ? Hauskaa ainakin tuntuu
olevan, mitä he katselevat ?

Kuvassa merckillisen ihana säde-illuminaatio, vai mitä. "Krhm. Kehityskoneen jälki" toteaa
teknikko. ...Just så sade man, jättekivajuttu de.



Hetkeä aiemmin tämä arvokas VIP-seurue on upseeri-johdateltu viereisen 'karsinan',
muistomerkkisokkelon lävitse. Mikä osuus on tällä Rooman osiris-patsaalla ?

Summassako tänne korpeen liituraitapuvut liimaantuu ? Kuka Miksi tuon SUMMA-kyltin
äsken tähän korpitien varteen pystytti ?
Tällä kertaa tk-miehen SA-kuvateksi kutsuu tätä rusettikalusseuruetta  'matkailumiehiksi' ...
matkailussa mukana vain mm. Ruotsin prinssi Adolph. Ai? Siis ruåzista... vielä kummallisempaa...
Vaan eihän matkailu tästä alkanut - "Viipuri-Summa 1942.07.22"



Olipa raskas matka taalainmaalta tälle ritarirastille. Hörpsistä matkailumiehet eller hur ?

Seuraava SA-tk-ammattikuvaajain aiempi kuva tarjoillaan rahvaal lähes näkymättömänä (?).
Miksiköhän, liekö siinä jotain mitä rahvaan ei tule nähdä. Ajoittunee aikaan heti Mannerheimin
vierailun jälkeen 9/1941 ...

SA-Kuvateksti: "Ruotsin sosiaaliministerin Viipurin -vierailu. Viipuri."



Yllä näkyy mitä tästä rapparien salamatkan piilokuvasta oikiasti saadaan editoimalla esiin...
Och 'samma' på finska. The pilgrimage turning point, osiris balls: Swede social minister after
field marshal Mannerheim.

Helsinki turning point:  In the 40's Osiris balls went missing, schitsofrenic eagle with two
heads missing ... The papal Hesinki marketplace Obelisk, in front of the swedu embassy, looks
lonely and naked. Todey lovely gold balls with the healthy masonic schistofly.



Tämä lienee heti ritari Mannerheimin vierailun jälkeinen Viipurinryyppy ministerireissu.
Sisennettynä oik. reunassa näkyy alkuperäinen SA-kuva.

Swedish delegation one after another: of course, the papal masonic pyramid is controlled via
Sweden



Noh, vuosi vaihtuu ja rahvas ihmettelee yhä enemmän.



Summan Mysteeripytinki.

Mille siniverinen Siemens tässä nauroi !?
The spot of laughing pot: blu blood SS hillaryous SiemenS happy-hour location.



Bisnes is bisnes: turistiluokan 'matkailumiehille' Suomen Matkatoimisto sai ritaritoimistosta
luvan vaiko käskyn toimittaa Turistibussin - VauhtiVolvo ViipuriViking...



PaZaanpalvoja-kulkukauppiaat kuljeskelivat Summassa - Ruotsin Prinssin Kustaan kainalossa,
marraskuun pakkasilla. Swedu-prince also visited here. Why no photos at this shrine?



Mitä iitat edellä, sitä rapparit perässä: köyhemmät matkailumiehet tulivat kumartamaan
seuraavana kesänä: "Ruotsinmaalaisten matkailumiesten kiertokäynniltä Viipurissa ja Summassa.
Viipuri-Summa 1942.07.22"

Knights first, masons later: the low level Stockholm osiristourists.



Mysteeri syvenee. Mille 'matkailumiehemme nauravat', mikä saa kerman ääressä killuvan
ruåzinrapparin kiikkustualistaan tänne kuoppaisten suoteiden ja suomalisten selän taakse !?

Miksi rahvas ei saa tietää tämän ilon aihetta?

SA-kuvateksti: "Ruotsinmaalaisten matkailumiesten kiertokäynniltä Viipurissa ja Summassa.
Viipuri-Summa 1942.07.22"

The mystery deepens: what is so funny here? Seriously
funny, it was a week journey to get here. So they must be
seeing smtg we cant.

eh ... onkohan nää ritarit kaikki tämmösii  ?



"Jasså. Ihmepazas de där ... eller hur.



Nyt alkaa etelän siniveristen sissien seikkailut näkyä Summan turistibyrååssa, osiriksen
eksoottisessa loisteessa...
After sweden, the illuminati floods from Hungary. The capitalist free market Army Tourist Office
is now full booked? This time the .org is Levente. Is it also one of the papal SServices?



Viimein paikalle pyrähtää Unkarin lehdistön kerma !? Osirisko täällä tosiaan on niiin ihana ?
Levente? Mikäs ritariyhteisö se on ... otapa sinä siittä selvää.

Levente tourism all over: below a editor on chief from Hungary. herr Doctor. Next page: we all
have insider fun field day, fulfillment of our bluebloody clan edu. Only prime ministers and his
friends this time, tk-mies wont even bother with names of these nobodies.



Vuosi vaihtui, taas uudet vieraat. Heh, tavallista rupusakkia, 'vain' pääministeri. Sitä ei
siniveristen saloihin vihitty tk-asiantuntijamme vaivaudu edes mainitsemaan ... nämä
matkailumiehet lienevät niin alhaalla rappariportaikossa?

Mutta hauskaa piisaa ? Miksi ihmeessä? .............. grönroos - kuka ihm.. !?Hiuksethan tässä lähtöö...



Matkailumiesten mielestä on kiinnostavampaa murha-artikkelien myyntimenestys, liekö tässä
summan messamurhan eräs tärkeimmistä riddare-tuotteista?

Likriktare. Tarinaan sanotaan liittyneen tykintähtäimet: sotaisa kääntäjä otti asiansa tarkasti
kääntäen sanan lik=ruumis, riktare=oikaisija ... vaikka kyseessä oli ruåzinkauppiaiden tykin
tähtäimen kohdistin.

The piecefull swede masons who make profit from killing machines had a nice loong holiday.

Below their fmr papal sword-missionary: Vatican Knighted field marshal, swedemason Torkkeli
Knuutinpoika built here a terror✜castle. This is the holey of holeist in Wiipuri; everythin'
revolves around this hole. Even though he froze in that ridiculous position...
Those who resisted the papal bloody knigtly machinery, were beheaded, the humbled, resigning to
catholism, were beheaded: thus the whole Karelia almost became miserable poor catholics... at least
miserable, jesuit trait. Thank You, Swedish✜ Crown and Field Marshal ! (just papal thks).



Ai niin. Meinasipas unhoittua kaiken keskipiste, torkkelipoika: Ruåzin hovin ritari 1200-luvun
lopussa, rooman Karjala-messumurhain ja tuhon, pakkokäännytyksen marsalkka.

Torkkeli Knuutinpojan ritarillinen armonviesti: Ken ei kääntynyt katolisuuteen, kaula poikki.
Ken kääntyi, kaula poikki. Hänen toimestaan luotiin Viipuriin vatikaanin verisen sorron tae, linna:
turvapaikka Karjalan tuhoon, orjuuttamiseen ja jesuiitalliseen terroriin.

Jos tutkit lisää SA-kuvia, toteat että niiden mukaan kaikki Viipurissa tapahtuu tämän
ritaripatsaan jaloissa. Patsaan jalusta on tietenkin Maltan✜ Risti, Viipurinlinnan 8-kulmiotorni
Paavinpalloineen yms tirisee ritarillista EU-roomaa: etten sanoisi Ekumeniaa=RoomanValtaa.



Viimeinkin paljastus! Tässä ... tietty himmeänä.  ....... HERE IT IS!
Mutta sainpa editoitua naurunaiheensa näkyviin:

Maltan Ristikuvio -tässä tietenkin Paavipoikarappareille selviö. Mutta mikä ihmeen Emilia Z !!?

Tarkoituksella Hämärretty teksti: Intentionally degared photo - to hide the text, now edited:
'Emilia Sofia Grönroos född Z...ygberg 7 juli 1858 död 21 sept 1916'



Netissä löytyi tälläistä tietoa. Following info found online, blue blood lady, swedu-russo:

Lienee arvoitukseen (?) vastaus, venäläistä siniveristen 'pyhyyttä, myöten...

Sofia Emilia Grönroos (omaa sukua von Zweygberg) (1858 - 1916)
Syntyi Helsinki / Helsingfors, Juli 7 1858
Kuoli † September 21, 1916 in Viipuri
Aviomies Viktor Ferdinand Grönroos (husband)
Tytär Katri Margaretha Thesleff (daughter)
Pojat Heikki Grönroos, Uljas Grönroos (2 sons)
Isä Gustaf Adolf von Zweygberg (Father)
Äiti Sofia von Zweygberg (os. Tilén) (mama)

(Sofia) Emilia Grönroosin äiti, Sofia von Zweygberg (os. Tilén,s.1828, k.1883) oli erään
Suomen suurimman ja vanhimman kangastukkukaupan perustaja. Von Zweygberg aloitti
kangaskaupan kauppahallin myymälässä vuonna 1868. Yritys laajeni tukkukauppaan ja
toimialueeksi tuli koko Etelä-Karjala. Vuonna 1882 Toiminimi Sofia Zweygberg siirtyi hänen
tyttärelleen Emilialle ja tämän miehelle V. F. Grönroosille. Ensimmäisen maailmansodan aikana
liikkeen omistajaksi tuli Grönroosien vävy, fil.tri Albert Öhrman. Vuonna 1913 toiminimi
muutettiin osakeyhtiöksi, nimellä Oy Sofia Zweygberg Ab. Saman vuonna avattiin sivuliike
Lappeenrantaan.
Vuonna 1925 toimitusjohtajana toimi insinööri (myöhemmin vuorineuvos) Wilhelm Wahlforss.
Vuodesta 1926 toimitusjohtajana toimi vapaaherra Aminoff joka lunasti liikkeen itsellen vuoden
1928 jälkeen. Viipurissa liike toimi vuonna 1938 "Kauppatorin kulmassa". Tukkukauppa ja konttori
sijaitsivat Karjaportinkatu 13:ssa ja 15:ssa.
Yhtiö siirtyi Viipurin luovutuksen jälkeen kokonaan Lappeenrantaan, jossa avattiin 1954 uusi
liiketalo.
Lähde: geni.com/people/Sofia-Gr%C3%B6nroos/6000000019161049202
fi.wikipedia.org/wiki/Sofia_Zweygberg

- - -

Suomea kyykyttäväin Siniveristen Ritarien, Summan teuraskenttäin
pyhiinvaelluksen kohde:

ROOMAN EU AATELISTEN Ruåzi-RITARISUKUJEN PATSAAT!

SHRINE
for

Roman Catholy Knight's Swedish Family Grave!

On this papal Summa mass acre (bloodthirtsy osiris-offering) fields.



Von Zweigbergk on alkuaan böömiläinen aatelissuku, jonka jäsenet ovat vaikuttaneet Suomessa,
Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Suvun kantaisä George Ludwig von Zweigbergk sai aatelisarvon
Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarilta Maximilian I:ltä.

(Yleensä aatelisarvon saantiin liitty jokin erinomainen ryöstö, kasa kultahampaita isän laariin.)

Hänen poikansa George von Zweigbergk (s. 1596) kääntyi luterilaisuuteen ja liittyi Kustaa II
Aadolfin protestanttiseen sotajoukkoon. Hän kaatui everstin arvoisena Wolfenbüttelin taistelussa
1641. George von Zweigbergk on haudattuna Mariankirkkoon Wismarissa, ja hänen hautakivessään
on edelleen nähtävissä suvun vaakuna.

Kuinka kätevästi sodat, nuo Vatikaanin tuottoisimmat ryöstöretket onnistuvat
kun molemmin puolin on omat jesuiitat: "George von Zweigbergkin pojat ja
pojanpojat ovat palvelleet upseereina sekä Ruotsin että Venäjän armeijoissa. "

Kuningatar Kristiina lahjoitti (ryöstösaaliit) vuonna 1647 Georgen viidelle pojalle läänityksinä
kartanoita Inkerinmaalla ja Käkisalmen läänissä. Pojista yksi, Georg Wilhelm von Zweigbergk
(1628–1675) sai haltuunsa Volkovon (ven. Волково), joka on nykyään yksi Pietarin
esikaupungeista. Hänen poikansa Anthoni von Zweigbergk kuoli taistelussa. Hänen leskensä
Margaretha, o.s. Fechtenberg joutui lapsineen vankeuteen Venäjälle.

Pojista yksi, Anthon von Zweigbergk pääsi Ruotsiin kenraali Carl Gustav Creutz
kasvattilapseksi. Hänen jälkeläisensä muodostavat ruotsalaisen von Zweigbergk -sukuhaaran.
Suvun jäsenet on lueteltu Ruotsin introdusoimattoman aatelin kalenterissa (ruots. Sveriges
ointroducerade adels kalender)

Suomessa vaikuttavat sukuhaarat ovat Anthonin kahden veljen jälkeläisiä. Nämä suvut
kirjottavat nimensä muodoissa von Zweygberg ja von Zweygbergk, joskus myös Zweigberg ja
Zweygberg. Suvun venäläiset upseerijäsenet introdusoitiin vuonna 1827 Novgorodissa venäjän
aateliin, sukuna numero 771, nimellä Zveiberg.

-------------------------------------------------
http://fi.wikipedia.org/wiki/Zweygberg

LOPPU. Mysteerin Loppu,
...uuden alku.



Helsingin Ritarikadun Ritarihuoneen Ritarivaakunat:

32 SASS
35 STJERNCREUTZ
36 AMINOFF *2
39 STÅLRAMMELT
42 JÄRNEFELT
43 TORVIGGE
40 GYLDENSTOLPE
44 TEETGREN
46 BENNER...
47 ...CHAPELLE
48 ENESKJÖLD
49 BOSIN
53 MÖLLERSVÄRD
54 IKLINGSTED
55 von POST
56 BRUNOW
58 ESSEN
59 FRASER
60 TAUBE
63 GERTTEN
64 CHARPENTIER
65 von ROHR
66 KNORRING
67 FURUMARK
68 GRÖNHAGEN *1
69 GRIPENBERG
70 CRONSTEDT
71 de CARNALLI
72 KLERCKER

73 EHRNROOTH
74 von KOTHEN
75 ROSENLEW
75 GROTENFELT
77 WALLENSTERNA
78 ÖRNHJELM
79 JAGERSKJÖLD
80 FREIDENFELT
81 TAVASTJERNA
82 LINDCRANTZ
83 PALMFELT
84 GYLLENHÖK
85 EHRNROOTH
86 LAGERMARCK
87 HJÄRNE
88 RIDDERSTORM
89 GODENHJELM
90 RIDDERSVÄRD
91 EHRENSTOLPE
92 TIGERSTEDT
129 CARNILL
133 von KRAEMER
134 MONTGOMERY
137 GRANFELT
138 von KNORRING
139 BRAKEL
142 STENHOF
143 FORSELLES
144 CONRADL

* 1 Himmlerin uskottu, 'kaikkeen syyllinen' mies jonka väitetään tuoneen Konstantinus
Ritariklaanin Suomeen. Klaaniin liittyneiden pyrkyreiden, Ilaskiven ja Niinistön esimerkki...

* 2 Mainittu yllä

Huom.3 Todenn Ritarihuoneen aulan seinällä killuu myös Grönroos & Zweigbergk. Tuo lista on
bongattu ritarivuodostani: nämä kädettömät sortuvat siihen etteivät osaa itse tehdä mitään, nettiä
käsittää tahi käyttää. Konstaritarien paljastukseni johtikin nettisivujensa paniikkisulkemiseen viime
keväänä 2013. Katso ne sivut esim. slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-muurarien-kahleista

*1 The papal missionary tale claiming that he brought this current Konstantinus-clan directly from
Germany, the Roman Catholic religion of Ignazius Loyola Worshipper, Heinrich Himmler.
Konstantinus-membership is a preliminary requirement to become minister, president, like all have.
*2 name mentioned on this story from this knight generation blue blood ancestry-table picked
from Helsinki rite-hall wall.
(see linkys at the end)

THE END: now the original pyramid-shrine -with obelisk photo. Finn semigod, jesuit Mannerheim
foot print: "Here HE stood valiantly (!?) as the Hanko front swedu lego-war troops walked by...



P.S. Etusivun kuva on silkka väärennös. Näin siksi ettäs tutustuisit EUkkulaa kyykyttävän
ritari-rappariston heraldiikkaan. Alla vatikaanillisen kansallissyöpä (?) ritarimme, Rooman nöyrän

palvelijan mannerheimin patsas alkuperäisessä 'kuosissa'.

Tässä kansallemme jumalaksi luodun ritarin Rooman pyramidi-obeliski. Missä ritari
saapastelee, siihen pykätään pyramidi ja/tai obeliski ... tässä 'hän' seisoi... tämän palvotun
jumalan kuva täyttikin jokaisen suomilaismökin paraatipaikan 1940-luvulla.

Originaali SA -kuva obeliskeineen. (Ympäristö 'siivottu')

SA-kuvateksti: "Mannerheimin kivi. Harparskog 1944.06.04"

(Huom. Alkuperäisten kuvien haku SA-arkistosta http://sa-kuva.fi onnistuu yhdelläkin sanalla,
esim tässä sanalla 'Harparskog'). Tutki toki seppeleenlaskua paavin pikkujumalan jalajäljille...



Zvveigbergk/Snellman: Nihil Obstat Imprimatur -klaania ennen vuotta 1900:

"Snellman oli ollut valmis luovuttamaan kansamme perustuslaillisia oikeuksia, että hän oli
hyväksynyt Tammikuunvaliokunnan kokoonkutsumisen, oli vastustanut painovapautta j. n. e.  ...
hänen hallitusaikanaan (!) vaivasivat kansaa rahapula, katovuodet ja kulkutauti -kärsimykset," (sic).

"Mutta yksi seikka antaa herrojen Zvveigbergkin ja Spängbergin kuvauksille merkitystä: jos
näön vuoksi onkin „intervjuattu" yhtä tai kahta suomenmielistä, on koko käsitystapa
ruotsinmielisten parissa vallitsevien mielipiteiden mukaan muodostunut. Joskus sitä vielä päälle
päätteeksi esitetään naiviteetillä, jota harva ruotsinmielinen muuta kuin nimettömissä kirjoituksissa
uskaltaisi paljastaa.

"Ja mitä näistä lähteistä opitaan? Mitäpä muuta kuin tuota vanhaa tarinaa, kuinka Ormus ja
Ariman taistelevat vallasta.

Ruotsinmielisten ansioita esittämään ei riitä valokaan: he ovat nerokkaat,
rohkeat, isänmaalliset, hienot, sympaatiset, itsekkäisyydestä vapaat j. n. e.
Erikseen on merkille pantava, että useimmat noista etevistä miehistä näyttävät olevan
kuin luodut istumaan senaatissa, vaikkeivät sinne pyri.

Kun suomenmielisistä puhutaan, tulee sitä vastoin kansamme ominaisuuksien nurja puoli näkyviin.

"Kuoltuansa joku suomenmielinen vihdoin tunnustusta saavuttaa, mutta eläissään ovat he joko
kykeneviä mutta kavalia ja törkeästi itsekkäitä, tahi jokseenkin kykenemättömiä henkilöitä, —
kummassakin tapauksessa pelkurimaisia, epäilyttäviä, sekä sen lisäksi yhdellä perisynnillä
varustetut: pääsy senaattiin näyttää heille olevan päätarkoituksena.

"Herrojen Zvveigbergkin ja Spängbergin käsityksen mukaan ei taida koko suomalaisessa
puolueessa löytyä kuin yksi kykenevä henkilö, jolla samassa on "karaktääri", herra Jonas Castren;
sen lisäksi herra Spängbergillä on tietoja herra Erkon taitavasta kynästä, joka suomenkielisyytensä
vuoksi on jäänyt ruotsalaisille tuntemattomaksi. Ohimennen tehdään Aulinille, Ojaselle ja
Teittiselle kumarrus, samassa kuin herra Aho tunnustetaan nuoren Suomen taiteilija- ja
kirjailijapiirin keskustaksi. Siinä sitten koko suomenmielinen puolue.

Sovinnollisuudesta ja sen edellytyksistä.

"Mutta miten tämmöinen sovinto yllä esitetyillä edellytyksillä olisi mahdollinen? Sovinto
tarkoittaa tietysti kahden oikeutetun kannan saattamista sopusointuun, se vaatii molemminpuolisia
myönnytyksiä yhteiseksi menestymiseksi. Oikean ja väärän, valon ja pimeyden välillä ei sitä
vastoin voi sovintoa ajatella. Hyvä ja oikea ovat aina voitolle saatettavat; vastakkaisen kannan, —
tässä tapauksessa suomenmielisyyden — täytyy „se soumettre ou se demettre", alistua tai poistua,
jos kerran sen luontoa on ylempänä oikein määrätty.

"...Jokaiselle ajattelevalle lienee selvä, että ruotsinmielisten kanta ei voi yksin olla koko totuuden
ilmaisija; jos tahtoo kullekin oikeutta antaa, sopinee kuulla toisenkin riitapuolen käsitystä.
Snellmanin arvostelemiseen nähden voimme lausua ajatuksemme aivan lyhyesti, koska Reinin
elämäkerta ... Vaikea on tosiaankin käsittää sitä sokeutta, joka Snellmanissa huomaa parhaasta
päästä unohdettavia heikkouksia, sekä kykenee jättämään syrjälle...

Lainaus: w w w archive org/stream/valvoja14unkngoog/valvoja14unkngoog_djvu.txt



Riittipazas on pidettävä palvontakunnossa: Tyrcils Knutsson ... (!?) elikkä finnjeeveleitä
kyykyttäneen  vatikaanin marsalkan nimen suomilaiskäännös ei hurreille enää nykyisin kelpaakaan.
Kilvessään Magna Cartan, Columbus yms ryöstöjen yhteydessä esiintyvä rooman tuplahäntäpeto.



Mielenkiintoisen lisän kuninkaallisten siniveristen maailmankuristus otteeseen tekee tieto
Tsaarien sukupuusta: kaikki tsaarit ovat ruotsalais syntyisiä - Vatikaanin merkkejä kantavia
ritareita... "The Swedish Vikings founded the Kievan Rus’, -->modern-day people of Belarus,
Ukraine, and Russia; every tsar of Russia was of Swedish Viking descent" Telegraph swede linky
15-Feb-2015 ...roman Slaves carrying always vatican symbols.

Siniveristen patsaisiin kuuluvatkin kaikki kauhistukset ympäri paavinpallosen: 'Vapauden'
Patsas tarkoittaa vatikaanin vapautta polttaa roviolla vastustajansa. Kts Italialaisen L'Asino lehden
kansikuva aiheesta vuonna 1903, kansikuva löytyy linkissä 'Neljäs Peto'. Vatikaanin Vapauden ja
ekumenian messumurhain symbolin lahjoittivat amerikkalais veljilleen Ranskan vapaamuurarit - ja
vihittiin tietenkin aikanaan asiaankuuluvine paavinrapperi-satanistis menoin. Tässä siniverisen
suunnittelijansa kuva - tunnetussa rappariasennossa:

All famous statues around the globe - are linked to masonic satanists one way or another. Here
the blue blood masonic architect of the perverse 'Freedom' that the papal masonics honored with all
satanic rites - as they always do. Freedom meaning to clergy their liberty to burn any naysayer alive
on stakes. See Italian L'Asino mag cover 1903 - linky below - 'Neljäs Peto'.



P.P.S.

SA-kuvateksti: "Romuttaja mallia: Summa 1940-: ihanteellisen rauhallinen
panssaritorjuntaluutnantti Valto Hämäläinen, kansakoulunopettaja Jorvisista, joka jo talvisodan
aikana saattoi viedä tililleen kokonaista 91 tankkia, jotka hän poikineen useimmin omin käsin
ampuen, teki vaarattomiksi. Mies harrastaa painia ja viisiotteluita, lueskelua, hymyilee ja toistaa: En
minä mitään erikoista ole nähnyt enkä tehnyt. Niin vaatimaton, että Tk-mies ei saa irti juuri mitään,
ellei toisilta utele. Kadehdittavat hermot, veijari kaveri. Kivennapa, Kekrola 1943.05.16"

PPS. The real hero, destroyer of  91 Churchill/Roosevelt tanks. Man who (alas) "didnt
utter a word" to the masonic Tk-info photo op spies sent to him ... =u guessed right=My hero.

Tässä minun sankarini. Mies. Suomalainen - joka ei vatikaanin EU-hovissa voideltuja siniveri tk-
ritareita ravitse! Eikä halua kuvaansa kenenkään seinälle kynttiläin alle jumaloitavaksi... Mies,
eräs heistä jotka eivät pakene, pelastivat aikanaan Suomen kansan joutumasta jesuiittasiperian
leireille. Kuolemanleireiltä jonne 'matkailumiehet' meitä suunnittelivat.
(Lue Tämän kanssa 'Berijan Tarhat')

Valtoimenaan vaeltavat hämäläiset ovatkin systeemin pääteasemain kuolemankenttien
ongelma: Siniveristen suunniteltu Summankin raatosumma oli valtavan paljon suurempi... Summan
oli tarkoitus olla tuhoportti kokokansan täydelliseen venäjän siniverijesuiittain toteuttamaan
ryöstöön ja raiskaukseen Siperian soille. (Kultahampaat kaanin holviin.) Suomen armeijaan ujutettu
erikoiskoulutettu ritari tietenkin on ollut vihittynä näihin saloihin: älykköjen huippuna häntä
selvästikin ärsyttää kun kohtasi Valtossa vahvempansa. "Ja vielä rahvaassa..."



Valto ei tietenkään tätä peliä nähnyt; teki sinne messumurhakentille väkivalloin pakotettuna
tehtävänsä - ylitse määrän. Hän sotamiehineen pilasikin monet hienot suunnitelmat, selvisi - ja oli
yhä veljeksille todellinen uhka. Siksi pohjolan paras tk-mies lähetettiinkin tällä tavoin urkkimaan
keinoa kaatamisekseen. Tämän Valto toki tajusi - ja vaikeni.

Tk-mies: "Joutuu utsimaan selän takana kuten aina. Harmillista!"

Joo. Eikö olekin? Mutta jokainen syö omat salaattinsa loppumääräänsä, Valto saa teoistansa levätä.

Valto oli vain eräs miljoonan miehen armeijassa, niistä jotka eivät ryöstöpelien logiikkaan
suostuneet, aina tiukan paikan tullen he kieltäytyivät tottelemasta isän maan petollisia johtajia.
Tykistökeskitykseen istutetut joukot, ja veljesten ennalta yhdessä sovitut teuraskentät menivät
pilalle: täyspäinen suomalainen ei jää istumaan ja odottamaan tykistökeskitykseen vaan alkaa
toimia, kiertää ja tuhoaa tykkipatterit yllätyshyökkäyksin. Toisin kuin saksalainen tai venäläinen
yksikkö halvaantuu johtajan kuollessa, suomessa se vapauttaa yksilöt ohjelmasta, toimimaan ja
yllättämään viholliset. Vähän kuin japanin plutoniumtehtaat: kun tämä ydinvoimana markkinoitu
hulluus romahti reaktorien sulamisen takia (yli 50 reaktoria tuhoutui), silloin teollisuudessa saatiin
ennätystuotanto... Lue alta Fukushima uutiset.

Saiko tämä sankarini Kokko ylennyksen vaiko rankaisun omapäisyydestään? Tutkipa asiaa,
ihmeenä pidän jos hengissä selvisi tästä Karjalan ryöstöretkestä.

Mun sankarini on toinen vasemmalta: sormi liipasimella kun valaistunut Δ tk-mies kuvaa...



Kun fakta ei ole Totuus vaan täydellinen valhe.

Allaoleva isän maan viesti joka roomasta meille kantautui, on/oli tietenkin totta. Mutta jos
tuon faktan mukaan elämänsä asettaisi, surman suuhun joutuisi heti. Surman suun sijaan jouduimme
katolisen direktiivikurimukseen Adolphinkin vetämänä - EUkkulaan - josta ulospääsyä mädän
ritarirapparijohtomme takia ei näy.

Kyllä tämän viestin painettavaksi lippuunsa määränneet tiesivät Suomen joutuvan
katoliskirouksen orjuuteen - koska se ruåzinmaan Lutterilaisen jesuiittain alla oli ollut jo tuhat
vuotta.

Kaksi rehellistä miestä, toinen huijari:

Mies kysyy: "Mitä kello on?" ... Toinen sanoo: "Puoli kaksitoista."

"Mahdotonta. Äsken se oli jo yksi..." Mies kaivaa kellonsa esiin ... 13:15!
"Valehtelit!"

Toinen: "Enpäs. Katso nyt" ...kaivaa kellonsa esiin: ... "se  vaan ei toimi..."



Ja luulenpa että jo Valton esi-isät olisivat kieltäytyneet aateloinnista - toisin kuin Z-suvun
'kantaisä' George Ludwig. Vatikaanin myöntämä aatelointihan edellyttää maankavallusta tai jotain
muuta erinomaista ritarillista messumurhaa. Aatelointia hamuavat täyttävätkin ahkerasti
kultahammasholvejaan... Josta tulikin mieleen että joko Halonen ja/tai Katainen piankin
aateloidaan?

Ekumenia Torkkelien kautta, sota 'terror-ismiä' vastaan sai kuin saikin pidettyä Karjalan
terroristien (=Roomaa ja sen siniverisiä vastustava rahvas) määrän pienenä ja köyhänä. Parhaiten
tässä onnistui myöhemmin jesuiittain Z-suvun itäinen messumurhapihti: viimeiset sata vuotta
paavinmaiden suurin elintasoero onkin ollut suomen ja Karjalan terroristien rajalla. Suomessa
pakkoruåZ ei koskaan olekaan saanut täydellistä otetta merenrantatontteja lukuunottamatta ...

Summan lihamyllyssä ei tapahtunut mitään Summassa:
lihamyllynpyörittäjän marsalkkain narsalkoilla on jokaisesta kultahampaasta hyvät dokumentit,
IS 25.1.2014 ... hyvin mylly toimii = 14:sta tapettiin jopa yhdeksän.



Huom. Päivitysversiota tulee joskus lisää...

Ensimmäinen päivitys tulikin nytheti. Laitan tähän aihetta varten kokoamani SA-kuvat peräjälkeen
ilman sen enempiä kommentteja. Osa editoitu, osa ei. Editointi on tarpeen kuvissa olevien
yksityiskohtien esilletuomiseksi, ei niiden keksimiseksi...
Josko et tullut ajatelleeksi: tämän tekeminen ei ole yhden päivän homma - materiaalia kertyy aina
50x enemmän kuin pystyy tuomaan esille.

Kiittämätön kansa saa myrskyt: Myrskyn jälkeen mies raivaa tien tukkeena olevia puiden
runkoja. Ihan huvikseen, palkatta, omin välinein maksaen kaiken. Että rouvakin pääsisi: palkkana
hänelle lämpimän mersun takapenkiltä satavat sadattelut siitä ettei toimi riittävän nopeasti...
samoin tämän tekstin palkkana tullee huomautus sivulla x olevasta kirotusvrheetä. Kiitos, juoksen
toki rebekan kultalusikan tahtiin - usko huvikses.

Alla siis läjässä tuon summan jumalten riittikohteen tarun 'ylijäämä' -kuvia.

Niissä kuvissa näkyy selkeästi kehitys kuinka 'upea' tuo pyhiinvaelluskohde ensin olikaan
neukkulan jesuiittain koristelemana. Päällimmäisenä rapparien tähti kuin rooman hanskaamissa
lutter-kirkoissamme ikään...

Kuvista näkyy myös kuinka asiaan vihkiytymättömät rahvaan ohikulkijat, Summan murhakentiltä
selvinneet kiivassielut kiukkuaan purkavat. Laukaus pudottaa osiriksen tekstin, paavinpallotkin
räjähtivät pystykorvan osumasta kivasti?

Ikävintä illuminoidille lienee ilkivallan särkemät pirunsarvet?



Tässä siniverirapparein pirunsarvi obeliski lienee komeimmassa peite-asussaan, paavinpallot
seppelöitynä... ja SSarvetkin viel ihanatsi paikallaan, pallo&tähti - siitähän marskikin jo tansseihin
lähti.



Suurin pallo tietenkin aina pääkallonpaikalla, täällä periferiassa riittää vallan hyvin pikkupallot
osoittamaan omistajuutta: bongaa Maximus-pallo 'Pahan Pietarin Basilli' -sivulta.

Huomioi kuinka tähti 'istuu' pallon päällä. Tämä systeemi taas vatikaanin elintärkiän
heraldiikan  'pirunsarvilaatikossaan' - siinä samassa laatikossa joka jo opettajatar-opistomme kattoa
hallitsi...
Tässä suora linkki tämän päivän satanisti merkkejä vilkuttelevaan EUkku & susireservaatin
johtoon....

Se(kin) sitoo kaikki paavinpalvojat
yhteen, itä/länsi, oikeisto/vasemmisto,
punainen/sininen, komm./kapitalisti ...
onkin pelkkää aivopesusatua luotuna
paavinmaiden rahvaan hallitsemiseksi.
Tällä saadaan tunteet kuohumaan,
rahvas tappelemaan keskenään: ordo ab
chao, hajota-hallitse.



Pallukka julistaa Ekumeniaa = Rooman Valta. Suurin pallo on suurin; se
löytyy tietenkin veljeksiä pallottelevasta Vatikaanista: ...Peräkylä < Hki <
Vatican

Itä-Tähti - Easten Star ja sen 33-asettta kääntynyt versio eli looshisalin baphomet-piru -
taasen on jo muinaisen Egyptin kulttien palvonnan kohde. Erityisesti valaistuneet palvovat sitä
kirkoissansa.

Oulun Tuomiokirkko - Itätähden palvojarapparit...
Koko pytinki on kaatumassa raskaassa Roomanrillukka -
lastissa.

Saarnoja - aivopesuasi - valvoo siellä ja täällä niin
paavinpallot, Osiris, baphomet kuin vati-kerhon
pyramidit.

Pallo Pyramid Silmä
Osiris jne ... käteviä IHS-
verisen Rooman valloittaja
-viestimerkkejä kaikkialla:
obeliskit, kokoussalit, kirkot,
synagoogat, minareetit...

Lue Lisää: 'Pahan Pietarin
Basilli', 'Alberto Riveran elämänkerta', 'Vapaaksi Muurarien Kahleista' jne...





Portti auki ignatiais -mietiskelijöitä varten.

Oliko se laukaus joka pudotti fasadit alas ? Mikä tahansa, paljastui alkuperäinen tarkoitus kuin
Hyvinkään persuilla... (kts. 'suomi orwellin yhteiskunta')

Kuinka putosikaan suuri ja ihana itäinen tähti - baphomet - jalkain tallattavaksi, vrt sisennys oik.ylh.



Ritareilla on aikaa ja intoa pyhiinvaelluksille...



Siniveriset siemensin sissit... Vierailivat tietenkin Viipurin Petri-Pauli (jesuiitta) -järjestössä.

Saksan
matkailunaisten
rupusakki
jätettiin tänne
kiertokäynti -
'hoitoon'
siniveristen
Summan
pyhiinvaelluksen
ajaksi.

No jesu-iitoista en
tiedä: kumminkin
pääoven
yläpuolen
MaltanRisti 'logo'
on 'sattumalta'
ihan sama kuin
Emiliamme
hautakivessä...



Jossain riittipaikan vieressä sijaitsee myös tämä 'Vatikaanin obeliskikopio'

Siis se sama vanha obeliski joka kaikkialla paavimailla julistaa jesuiittalähettiensä voittoa.
Tässä Helsingin keskustan obelsiki 'Ässärykmentin ja sen tekemäin Summa-operaatioiden
kunniaksi'.



Kävikö rahvaskin mietiskelemässä ignatiaanisia harjoituksia? Tuskin ... lienevät summassa
selvinneitä marssitauon tupakalla.



Erikoismiesten erikoiskoulutusta aivan Summassa.



Uupuneet ritarimme ...err siis matkailumiehet, ihan Tukholmasta astiko?



Onneksi VikingVolvo vie meidät siniveriset ohi rahvaan löyhkän. Ja operaation tuhoaman
Viipurin vilkkaalta torilta saamme virvokkeita pilkkahintaan - koska ordo ab chao on pitänyt huolen
ettei rahvaalla ei niihin ole varaa...



Alla, SA-kuvateksti "Unkarilainen päätoimittaja tri. Franc Rajniss Summan taistelukentällä.
Summa 1942.12.22"



Mitäh? ...uusi osirisnäky? ...tälle arvon näkyritarille piti saada autokuskiksikin tunnustava
killuttava ritari.



Titta på golvet !



Bröderna! Nu skulle man gå i rotunda!

Hehe: mitä nuo jäbät tässäkin läjässä näki?



Summassa selvinneet orjat saivat toki palkkansa. Peltisen Maltanritarimerkin, omistajansa
omakuvan...

Tästä ritaripelistä osasi naapurin ritari tietenkin irvailla seuraavalla tavalla: jesuiitta-Adolphin
merkin perässä suomipoika tekee mitä vaan. Pakkovallan edessä, jesuiittain miehittämän maan
suomilaisella mahdollisuuksia vain kaksi: 1. joko joutua orderin eteen ammutuksi tai 2. joutua
ammutuksi ihan Summassa.



Portaillapa hyvinkin, 'matkailumiesten' menestyksen yllä osiris paavin paljaspatsaineen...



Nyt tulisi lukijan jo tietää kenen muistoksi tämäkin...

Eräs edellisistä pyramidi-delekaatioista vuotta aiemmin: ' naarattaako veliseni'...

SA-kuvateksti: "Ett monument över slaget Joutselkä. Joutselkä 1941.11.29 "

Suomen armeijan pyramidinpalvontariitit, Lue:  www.slideshare.net/syottovasikka/pyramid-pla



Operaatiot jatkuvat - tässä 'Emiliamme' sukutarina Tony-ritarista:



...paitsi että siniveristen homppiagenda ei pysähdy Halosen eläköitymiseen.

Alla väläys siihen kuinka aivopesukoneesi joka aamu annostelee sinikerhon jäsenten naamat
viikkoagendan mukaan:

- Loppu -

Loppujen lopuksi vielä kuvaa homppilan pyramidin huipulta:



Mikä on ylläkuvatun tiiviin hyvävelikerhon yhteinen nimittäjä? Kuolemanpelko...

Yllä komposiitti kahdesta eri Benedictuksen kuvasta.

"Oli hauska tavata..."
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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 ...

http://tinyurl.com/gnpfal9

www.slideshare.net/syottovasikka/vaikenemisen-salaliitto



Neljäs Peto
Elämme pedon vankileireissä odottaen ennustettua ja
pakollista 666-tunnistussirua. Liian kovaa kamaa - ERROR
404 MOT vapinaa siniverisille . Etsi tämä muualta

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 Kill Bates...
CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

http://tinyurl.com/gnpfal9

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
 Army Photos.

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

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

Evakkotie

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

SA-kuvadokumentti suomen sorretuista joiden
kotikontuja CCCP yhäti miehittää.

www.slideshare.net/syottovasikka/evakkotie



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

www.slideshare.net/syottovasikka/pyramid-pla

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

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

Sensuroitu Fibromyalgia

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

www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-
fibromyalgia



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

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

Surmattuna Summa Mutikassa

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

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

Joulun Evankeliumi:
- pahan sanoma

- Pelastuksen viesti

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

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

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



Berijan Tarhat

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

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

www.slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat

Haagin Kenguruoikeus - Milosevic

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

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

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



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

Commission http://www.nrc.gov/

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

NRC Kokouspöytäkirja  512

–  Plutoniumtehtaiden viritellyt reaktorit
Suomeksi: www.slideshare.net/syottovasikka/nrc-512-kokouspytkirja-02

Uutisia terror -ismin peilisaleista 9/11

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

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



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!

www.slideshare.net/syottovasikka/fajans-rradioaktiivisuus



Ydinvoima - säteilyttäjäsi

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

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

Suomi - Orwellin

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

Liian kovaa kamaa - ERROR 404 MOT vapinaa siniverisille . Etsi muualta:
http://tinyurl.com/gnpfal9

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

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

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

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

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



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

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

www.slideshare.net/syottovasikka/rakettisateiden-maat

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

www.slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289

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

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



Ne Tulivat Yöllä
...kuin pimeyden ruhtinaat.

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

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

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

www.slideshare.net/syottovasikka/kempilainen-10

Tämäkö Oli Elämäsi

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

Sateenkaarihuijarit paljastuvat!

Chick.com sarjakuvasuomennos.

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



PAHAN PIETARIN BASILLI
Vatikaanin salat julki: Pietarin 'kirkko'

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

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

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

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

.

Paavin Salaseurat, Ritarit ja
Vapaamuurarit

GADinpalvojain G-kirous:

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

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

ylhäisemmät heitä molempia."

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

Gadille pöydän..." Jes.65

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



Vapaamuurari, Ei-toivottu Vieras

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

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

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

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

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

Jenin Jenin: Globaali aivopesukone
hävisi mediasodan

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

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



Lue kaikki Israel
Uutisdokumentit

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

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

Israel uutiset:

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

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

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

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

Israelin Arkeologia
Katsaus Paavin huijaushuvipuistoista todellisiin
Arkeologian helmiin.

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

www.slideshare.net/syottovasikka/israel-
arkeologia



Öljy, Luonnontuote

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

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

Chernobyl Raporttivuoto

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

www.slideshare.net/syottovasikka/chernobyl-
raporttivuoto

Fukushiman Taustat.

Miten Olkiluodon
Plutoniumtehtaasta vuotaa 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

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



Alla ylläoleva  litania käännettynä Englanniksi.

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

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

Also available at:
- scribd.com/syottovasikka
- erilainen.wordpress.com

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"

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

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

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

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

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

www.slideshare.net/syottovasikka/nuclear-holocaust



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

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

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.

(Finnish; english resource linkys)

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



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)

CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-
peto

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.

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

Evakkotie (=Evacuee route)

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

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

www.slideshare.net/syottovasikka/evakkotie



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!

www.slideshare.net/syottovasikka/pyramid-pla

Life in time of Jeschua Maschia
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

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

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

www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-
fibromyalgia



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

(in Finnish, hello there, waiting for resources)

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

Summary Killing Fields; Karelia

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

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

Gospel of x-Mass:
- Murder, robbery through ages

- Miracle being saved

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

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



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.

www.slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat

Hague Kangaroo Court - Milosevic

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

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



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

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

Suomi Finland -

              Orwellian Nation

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

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

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

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



30.000 EU rockets to israel
Facts Hidden uder MSM

www.slideshare.net/syottovasikka/rakettisateiden-maat

Jesuit Alberto R i v e r a n life
Finnish Version

www.slideshare.net/syottovasikka/porttokirkko-29382289

Obummer, Who are u?

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

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



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

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

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

Kempiläinen
Catholy jesuit monk Tuomas Hamerken books is

used by the Lutheran incest crowd.

www.slideshare.net/syottovasikka/kempilainen-10

This Was u Life?

Rainbow Crowd revealed!

Chick.com cartoons

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



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. "

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

.

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...

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



Mason, Unwanted Guest

chick.com cartoons.

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

Nation that isnt.
Palestina -saga, the name invented by Roman
Osiris Ceasar-Pope.

www.slideshare.net/syottovasikka/kansa-joka-
ei-

ole-kansa-3-29363280

Jenin Jenin News 2002:

How GlobalMSM lost its propaganda war

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



Israel News [shh]

Forbidden News which MSM keeps hiding.

(Finnish; english with resource linkys)

Israel uutiset:

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

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

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

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

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

New Archeological gems.

www.slideshare.net/syottovasikka/israel-
arkeologia



OIL. Natural resource from Nature

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

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

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...

www.slideshare.net/syottovasikka/chernobyl-
raporttivuoto

Fukushima Facts.

Collection of original news just
after it happened.

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



Following documents fully translated:

- syottovasikka/vatican-pill-grimace-of-petros
- syottovasikka/albert0-enlish-008
- syottovasikka/nrc-meeting-512
- syottovasikka/nuclear-holocaust

(Psst: Resources needed in translation)

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

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

Wordpress.com, mostly older versions :
www.erilainen.wordpress.com

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

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

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

PS. Docslide is a je suits GOOG le spy agency

mediafire.com ... pitkä dokumenttiluettelo/suoraosoite:
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