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...eli kuinka Mr. Scott ja rva. Sally
pääsivät irti Vatikaanin hallitseman

vapaamuurarikultin kahleista.

Alustuksena Chick.com -sarjakuvan suomennos

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







Hmm. Konstantinus keisarin oma 'Chrestus-kristus - RAAMATTU'. Lue: 'Tämäkö Oli Elämäsi'





Poikkeama:

Joudun selittämään tuon maapallon täyttävän merkin tässä hieman tarkemmin. Sehän 'syntyy' kun
kaikkien kaikkialla bongaama tuttu ja turvallinen 5-sakara tähti kääntyy 33 astetta...



Aika yllättävistä paikoista tämä merkki löytyykin, tässä jesuiittain johtaman naapurimaamme laivaston
upseeritkin palvovat samaa 'jumalaa'. Alla Eestissä oleva muistomerkki, oik reunassa piileskelijä
paljastettuna.

'Kaaban kivi' joka sisältää piileskelevän baphometin - samanlainen joka on YK-rakennuksessa kansain
kulttijumalan palvelushuoneessa. Kaikki korkeimman asteen kansaintuhorapparit tuntevat olonsa tässä heti
kotoisaksi...

Toisen kerran törmäsin tähän merkkiin eräässä postimerkissä. Jossa näkyykin koko vuosituhannet
maapallon kerhoja pyörittänyt orderi - jo ajanlaskumme alussa ritarikuntien kehityksen kärjessä viiltänyt
Malta.
Luukkaan Evankeliumin 2. luku - Kirj noin vuonna 50:

“1. Ja tapahtui niinä päivinä, että Rooman keisaripaavi Augustukselta lähtenyt direktiivi
määräsi, että kaikki maailma oli maksava Rooman Keisarihuoneelle veroja. 2. Tämä direktiivi
oli ensimmäinen ja tapahtui Rooman Keisarin maaherran, Kyreniuksen ollessa Rooman
sotakoneiston miehittämän Syyrian maaherrana. 3. Ja kaikki menivät direktiiviä täyttämään,
kukin direktiivin osoittamaan Roomalaismiehitettyyn kaupunkiin. 4. Niin Joosefinkin oli
direktiivin mukainen pakko lähteä Rooman miehittämästä Galileasta, Nasaretin kaupungista,
ylös Juudeaan, Rooman miehittämään Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän
kun oli Daavidin huonetta ja sukua, 5. direktiiville pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa,
joka oli raskaana... Tämän sai ihmiskunta syntiensä palkkana - ja heti perään yksilö sai
(halutessaan) Armahduksen - Vapahtajan.



Tarvitaan vain yksi postimerkki - joka selittää 'kaiken'. Sovereign Military Hospitallier Order of St John
of Jerusalem of Rhodes and Malta: Baphomet, Islam, Sotalaivastot, Roomalaiskatollis-Adolphin ritariristi -
jonka allah Berliinissä väsättiin EUperuskirja 1940 ... Himmler-Niinistö Konstantinus ritari.



Uskontoministerinä tuossa täys Roomalaiskatolis johtoisessa Loyola Ignazius-diktatuurissa (kuin USA)
oli Paavin oma muslimi nimeltä Hajj amin Al Husein, ex. Jerusalemin päämufti, SS-Handzar messumurha
disvisioonan 800.000 islamuhrin holokaustiohjaaja. Saddam Huseinin setä, Jasser Arafatin 'serkku'...

USA: muslimiꖅmarxisti johtajana Barack Hussein Obama kts lisää www.scribd.com/Syottovasikka

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



Vapaamuurarijärjestelmän korkein auktoriteetti, Albert Pike.

33. asteen muurari, Kaksipääkotka Konstantinus ritari ...Ilaskivi-Niinistön tavoin.

On toki muistettava että vapaamuuraius edustaa vatikaanin hallitsemasta kokonaisuudesta vain 10%.



Viedään kuin PÄSSIÄ narusta: Valoja on yhtä monta kuin
riittejä ja niiden eri asteita. Jos kaikkien 7mrd ihmisen
kyykytykseen tehtyjen kerhojen höpötykset huomioidaan, arvioin
looshien ja riittihuoneiden luvuksi miljoonia.

Tässä erään, käärmeelle vannotun sanoitusta:

..."Kuule kun ulvon oi KÄÄRME, avaa korvasi huudolleni! Sillä
luuni ovat vettä sisälläni ja askeleeni liukastuvat Helvettiin.
Käännä korvasi oi Käärme kuule palvelijaasi, anna nimi
kuolleitten ja elävien nimessä, teurastettujen nimessä joiden
haamut kiertävät vuoria, sinun nimessäsi oi KÄÄRME minä
vannon, olkoon Khatee Punan riitit minulle aina pyhät. Koskaan
eivät sen salaisuudet pääskö huuliltani pyhän rinkimme
ulkopuolelle. En koskaan tule kieltäytymään ottamasta sinua
vastaan oi Virus kun tulet keskuuteemme; ja tämän valan oi
KÄÄRME vannon Miekan, Hirttoköyden ja  Liekin kautta. Jos
ikinä ajattelisinkin sanoin tai teoin pettää Khatee Puna veljeyttä,
olkoon kuolemani kauhistuttava ja kiduttava, kuulukoon sieluni
vaeltaa kalpeiden haamujen seassa vuorilla, sisukaluni revittäköön
ulos ja heitettäköön tuhon liekkeihin...."

w w w stichtingąrgus nl/vrijmętsęląrij/r/sęrpęnt_r.html



JESUIITTAVALA - USA:n Kongressin arkisto:
Congressional Record, USA, helmikuun 15:pnä 1913, sivut 3215, 3216; Edwin a. Sherman “The Engineer
Corps of Hell”, sivut 118, 1883; Library of Congress Catalog Card # 66-43354).

“Poikani, sinä olet saanut jo opetusta käyttäytyäksesi joukossa, varoaksesi uskomasta ketään ihmistä
jaollaksesi luottamatta yhteenkään ihmiseen, ollaksesi reformoitu reformoitujen joukossa, hugenotti
hugenottien joukossa, kalvinisti kalvinistien joukossa, ollaksesi protestanttien joukossa kuin yksi heistä ja
voittaaksesi heidän luottamuksensa sekä pyrkiäksesi puhumaan heidän puhujankorokkeeltaan, ollaksesi
paavin uskollisen sotilaan tavoin luonteesi koko kiivaudella samaa mieltä pyhän uskontomme ja paavin
kanssa, pystyäksesi keräämään kaiken tiedon, josta saattaisi olla hyötyä järjestöllesi.

Olet saanut opetusta kylvääksesi salakavalasti kateuden ja vihan siementä rauhassa elävien kansojen välille,
kiihoittaaksesi ne veritekoihin sekoittamalla ne sotaan toisiaan vastaan ja luodaksesi vallankumouksia ja
sisällissotia yhteiskunnissa, maakunnissa ja valtakunnissa, jotka ovat itsenäisiä ja menestyksekkäitä,
harrastavat taiteita ja tieteitä ja nauttivat rauhansiunauksesta. Puolusta salaamisen esitaistelijoita yksissä
tuumin jesuiittaveljiesi kanssa… jotka ovat mahdollisesti soluttautuneet toisen rintaman puolelle ja käy
avoimesti vastustamaan sitä puolta, johon sinulla itselläsi on yhteys– niin, että lopulta (katolinen) kirkko on
voittava osapuoli rauhantunnusteluilla korjatuissa olosuhteissa ja niin, että tarkoitus pyhittää keinot.

Olet saanut opetusta tehtävääsi toimia vakoojana ja kerätäksesi kaikki tilastotiedot; tosiasiat ja
kaiken informaation kaikista käytettävissäsi olevista lähteistä; hankkiaksesi imartelulla itsellesi
luottamuksen protestanttien perhepiirissä; kaikenlaisten kerettiläisten keskuudessa; kauppamiesten;
pankkiirien ja asianajajien parissa; kouluissa ja yliopistoissa; parlamenteissa ja eduskunnissa;
lakiasäätävissä kokouksissa ja hallituksissa;viranomaisten ja ministerien luona; ollaksesi kaikille kaikkea
paavin tähden; jonka palvelijoita te olette kuolemaan saakka: Niinkuin vasta-alkaja ja käännynnäinen olet
vastaanottanut jo kaiken ohjauksen ja olet palvellut apulaisena, rippi-isänä ja pappina, mutta et ole vielä
tullut varustetuksi kaikella, mikä on välttämätöntä komentaja Loyolan joukoissa ja paavin palveluksessa.

Sinun tulee palvella työkaluna riittävän ajan ja harjoitella, niin kuin sinua ylemmät ovat sinulle edeltä
puhuneet, sillä täällä ei voi komentaa kukaan, joka ei ole vihkiytynyt työhönsä kerettiläisen verellä, sillä
ilman verenvuodatusta ei ole anteeksiantamusta. Että tulisit lähetetyksi työhön ja että pelastuksesi olisi
varma, sinun tulee aikaisemmin järjestöllesi antaman kuuliaisuudenvalan ja paavilleosoittamasi
uskollisuuden lisäksi toistaa perässäni:

‘Minä [nimi], Kaikkivaltiaan Jumalan , siunatun neitsyt Marian, siunatun arkkienkeli
Miikaelin, siunatun Johannes Kastajan, pyhän Isän, pyhän Ignatius Loyolan perustaman
Jeesuksen yhteisön ylemmän kenraalin läsnäollessa ja tähän saakka jatkuneen Paavali III:n
paavinvallan edessä vakuutan ja vannon neitsyenäidin elämän, Jumalan kohdun ja Jeesuksen
hallitsijansauvan äärellä, että hänen pyhyytensä paavi ja Kristuksen viransijainen ja
maailmanlaajuisen katolisen kirkon pyhä ja ainoa pää, ja että hänen Pyhyydellään on minun
vapahtajani, Jeesuksen Kristuksen, antaman sitomisen ja päästämisen vallalla oikeus panna
viralta pakanalliset kuninkaat, prinssit, valtiot, yhteisöt ja hallitukset, kaikki jotka ovat
laittomia ilman hänen pyhää hyväksyntäänsä ja että nevoidaan varmasti hävittää.

Minä vakuutan edelleen, että minä haluan auttaa, avustaa ja neuvoa kaikkia tai ketä tahansa
Hänen Pyhyytensä asiamiehistä missä tahansa olenkin ja tahdon tehdä parhaani luvallisesti tai



luvatta hävittääkseni juurineen harhaoppiset, protestanttiset ja liberaalit opit ja mitätöidäkseni
kaikki niiden väitetyt vaikutukset. Minä vakuutan ja vannon, että jos minulle annetaan
tehtäväksi omaksua joku harhaoppisista uskonnoista edistääkseni sen kautta äitikirkon etua,
haluan pitää salassaja omana tietonani kaikkien äitikirkon asiamiesten neuvot, joita he ajoittain
antavat minulle ohjeina ja etten paljasta suoraan enkä epäsuorasti sanoillani tai kirjoituksillani
missään olosuhteissa, vaan haluan toteuttaa kaiken, mitä minun vastuulleni ehdotetaan tai
kaikensen, mitä sinä, hengellinen isäni, minulle ilmoitat.

Minä vakuutan ja vannon edelleen, etten halua omistaa mitään omaa mielipidettä, tahtoa tai
ylipäätään mitään henkistä asennetta, en elävänä enkä kuolleena, vaan tahdon epäröimättä
noudattaa joka ainoaa sanaa, jonka tahdon vastaanottaa järjestössäni aina paaviin ja Jeesukseen
Kristukseen asti itseäni ylempänä olevilta. Tahdon valittamatta matkustaa minne tahansa
maailmassa ja haluan olla alamainen kaikissa asioissa, jotka minulle esitetään…

Minä lupaan ja vakuutan, että tahdon tilaisuuden tullen aloittaa armottoman sodan salaa tai
julkisesti kaikkia harhaoppisia, protestantteja ja liberaaleja vastaan, niin kuin minua on
määrätty tekemään heidän hävittämiseksi juurineen maan päältä enkä halua säästää ketään
sukupuoleen, ikään tai tilanteeseen katsoen.

Minä tahdon hirttää, tuhota, keittää, nylkeä, kuristaa ja elävältä haudata nämä huonomaineiset
kerettiläiset– repiä auki heidän vatsansa ja heidän naistensa kohdut, murskata seinää vasten
heidän lastensa päät tuhotakseni ainiaaksi heidän inhottavan rotunsa.

Milloin tätä samaa ei voi suorittaa avoimesti, olen valmis käyttämään salaa myrkkyastiaa,
kuristusköyttä,tikarinterää tai lyijykuulaa ajattelematta heidän kunniaansa, asemaansa,
arvokkuuttaan tai arvovaltaansa, riippumatta heidän julkisesta tai yksityisestä tilanteestaan,
aina kun minut määrätään tekemään näin kenen tahansa paavin asiamiehen tai itseäni ylemmän
Jeesuksen pyhän uskonyhteisön veljen toimesta.

Congressional Record, USA, helmikuun 15:pnä 1913, sivut 3215, 3216; Edwin a. Sherman “The Engineer
Corps of Hell”, sivut 118, 1883; Library of Congress Catalog Card # 66-43354).



Suomilaisten johtotason narutettujen kyykytyshuone: 'shakkilauta' on oleellinen osa tämän Hiiram-
kultin steppailuriittejä. Hiiram - 1. muurari, rakensi  ristikoristeet Salomonin linnaan...

Palvonnan kohde, Gad pakanajumala (Jes.65). Valvonnan kohde - narutettu & kaikki Rooman rahvas.
Tässä erään looshin seinätaulussa näkyvät kaikki olennaiset noitien ja pakanakulttien kohteet.



Jokaisessa maassa jokaisessa kaupungissa: Tässä eräs tomppeliherrain (knights templars, templarit,
temppeliherrat) riittisali joka rohkiasti itseään mainostaa. Joulu - Suuri Saturnaliajuhlansa on juuri tullut
kaupunkiinsa. Siksi akkunoihin on nostettu SATURNALIA-koristeet... korkian yläriittisalin akkunasta
valaistuvat orjat eivät Tau-jumalansa Tannenbaum kuusiriiteistään kylläkään mitään tiedä...

Saturnalia juhlapäiväänsä pakkovietämme kaikki 25.12:  'hyvän-ja-pahan-evankeliumi'

Yläsalin arkinen juhla, koukutetun valayö kynttiläin kera - mutta ilman kuusta.



TEMPEL RIDDARE ORDEN
Temppeli Ritari Järjestö, orderi. (Temppeliherrat, Knights of Templar, Knights of Hospitallier, Templars,
yms 'Breiviikin' nimileikkiä.)
Jos käytetään ruotsinkielen ORD=SANA -käännöstä, lauseesta syntyy seuraava ajatus joka on valheoppiinsa
sisällytetty mennen tullen:

temppeli-herraus-sana

Temppeli...---> "mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat
saatanan synagooga. Ilm."

Herrauttaan kerskuvat ---> "Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on
Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." Jes.

"Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan. "Ilm
[nikolaiitta=yläpuolella muiden, jesu-iitta=Jeesuksen yläpuolella]

Sananväärentäjät ---> "Eikö Minun Sanani ole niinkuin Tuli, sanoo Herra, ja
niinkuin vasara, joka kallion murtaa? Katso, sentähden Minä käyn niiden
profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat Minun sanani toinen
toiseltansa. Katso, Minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka
ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat: 'Se on Herran Sana.' Katso,
Minä käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat valheunia, sanoo Herra, ja
kertovat niitä ja eksyttävät Minun kansaani valheillansa ja kerskumisellansa,
vaikka Minä en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt ja vaikka heistä ei ole mitään
hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra."Jer.

Riddare Orden: nuo tuhannet nk. 'hengelliset' orderit ympäri maailman joita vatikaani johtaa, ovat
suurimmaksi osaksi salaseuroja joiden sisällä on salaseuroja. Niinpä yleinen väite siitä että joku henkilö on
vapaamuurari, on täysin vailla merkitystä. Vapaamuurarikasti on likaiset työt tekevä lenkkitossuporukka,
surkeista surkein. Ritarit taasen herrailevat herrojen kavalluksiaan toisilleen väsäten, muka kaiken
yläpuolella luullen turhaan että eivät pahoista teoistaan joutuisi vastuuseen...

Missä kaupungissa rahasi/sakkosi jakavalla salaseuralla EI OLISI kokkousta? ...



Yksisilmäinen sekasikiö - vailla kolmiulotteista syvyysnäkökykyä ... Nämä asiat on selvitetty  tarkasti ja
yksityiskohtaisesti eri julkaisuissa www.scribd.com/syottovasikka web-sivulla, linkit sivun lopussa...

Tämä Rooman vetämä kultti piiloutuu ristinmerkkiensä taakse - palvovat itse asiassa verisen
miehittäjävaltion tehokkainta kidutuskonetta. Kuva Maltalaisen kirkon sisältä. Huomaa myös ruusu joka on
erään sosialistiLooshin tunnus.





Tuomari ja Kuvernööri: Egyptiläisen suurmestari Looshipäällikön Apron, Fetsi...



Kunnon 'kristitty', John Ringling oli myös ylpeästi Shrinereissa mukana... Suomalis-raukoilla on paaljon
halvemmat merkit.

USA:n katolisten hallitsemissa rappariloosheissa 4-10milj jesuiitoille kuuliaista muuraria:



Poliisi - satanistiveljiensä Puolustaja: Ketä 'asiakkaita' luulisit tämän auton Taserin tärisyttävän ?

Templarit! Breiviik sentään, kaikkiko ne...

Lue kaikki n.40 dokumenttia jos haluat päästä perille...
kts sisällysluettelo



Hahhaa, jopas vitsikästä, Aku Ankkakin muka ... Dem0laymuurari kuusymboliikkaa ... Walt piirsi Mikki-
ritarinsa täyteen satanistisymboleja.

Veljesten piirroksissa toistuvatkin lähes aina mikkihiiren 666-silmät ...

EROA HETI...





USAn Kongressin Republikaanijohtaja Boehner. Myöntää avoimesti olevansa jesuiitta - kuten koko EU-
johto. Tutustu sivustoihinsa... w w w . a j c u n e t . e d u



Lue Aiheesta Lisää:

hae: 'virallisen totuuden kaatopaikka' wordpress

tai

www.slideshare.net/syottovasikka - SENSUROITU

tai (vanhemmat versiot)
www.scribd.com/doc/106937769/Vapaamuurari-Ei-toivottu-Vieras
www.scribd.com/doc/75638035/SUOmi-Orwellin-Yhteiskunta
www.scribd.com/doc/75584883/Porttokirkko-Ja-Albert-0-Finnish
www.scribd.com/doc/85508748/Pahan-Pietarin-Basilli
jne jne
Katso sisällysluettelosta:

www.scribd.com/document/338393747/Contents-Sisallysluettelo



Vapaamuurarit - tänään Täällä
A new order of Freemasons - Vapaamuurarien uusi järjestö muokkaa muinaista järjestystä
tyylikkäästi; Hiukkasen vapaa suomennos, LATimes com 5/2015

"Moderni vapaamuurarius on innokkaasti sulautunut internettiin, mutta juuret ovat menneissä
vuosisadoissa:  Los Feliz, North Vermont Avenue  7-Eleven baarin toisella puolen, iso ryhmä 20-80v ikäisiä
miehiä lounastaa suljettujen ovien takana. Jotkut puku päällä, toisilla hiukset olkapäällä, tatuoinnit
kauluksesta pilkistäen. Italialaisen ruokapöydän ääressä eläköityneet lakimiehet istuvat romukauppiaiden ja
kirpparikauppiaiden kanssa vieretysten. Ylevät keskustelut filosofiasta, säästä ja oman vatsan täyttymisestä
kertovat kuinka syvällistä elonsa viime henkäykset ovat... tyhjyyttään peittääkseen ja kuolonpelossaan
veljiään pelotellakseen pääkallokoristeet vilkkuvat haarukoiden kalskeessa...

Zulu, Jonathan Kanarek ja Daemon Hillin (ehe, 'demonimäkinen') kuuluvat moderneihin rappareihin
jotka nostavat tämän salaseura-klaanin profiilia, kertoo LAtimes rapparitoimittaja Richard Hartog.
(Pienintäkään mainintaa juurista jutussaan ei esiinny - saatikka salaseurain pyramidin muotoista kastijakoa
jossa tämä rappariklaani edustaa alimpia joutosuita - heillä voittojaan rullaaville Vatikaanin Templar
ritareille.)

Tulit tänne tapaamaan 'tämän vuosituhannen Rappareita, millenial Masons. Salaseurain joukossa se
on vain eräs - eräs vanhimmista, kuuluisimmista. Joskus 1950-luvulla sen jäsenmäärä oli 4 miljoonaa;
jäsenistöön kuului kaikki tuntemasi paavimedian hehekuttamat kuuluisuudet. Ne tunnet huolella
ohjelmointiisi väsätyistä rappariHollywoodin rakentamista aivopesufilmeistä: Louis Armstrong, Gerald
Ford jne jne. Mutta sitten 50-luvun, kurjat ajat koittivat, jäsenmääränsä on nyt romahtanut 1,5miljoonaan
vuonna 2006. (Paavin armeijain maapallosen kokonaisuudessa - 50miljoonaa pelkästään USAssa? - tällä ei
merkitystä. Koko pallosella 500milj? ... kaikki 100.000 jesuiitan alla, koottu pyramiidin lahdattaviksi)

Nyt onneksi tämä alaspäin viettävä assasin-seuran jäsenmäär-trendi on nousussa. Missään ei kohoa
kiivaammin kuin Kaliforniassa - vaikka jopa peräpohjolan hellarien kädenpuristuksissakin nykyisin jaetaan
looshiportaidensa juuttaan-kavallus-käsimerkkejään...  Miksi näin, menestyksen taustalla selvä isän ohjaus:
Eräässä tuhansista rapparihuoneistoistaan, La Cienega, a Sri Lankasta kotoisin oleva pankkiiri,
aurinkolasimafiosi Venäjältä, hääräilevä Ranskalainen popsivat salaattia ja höpöttävät terveydestään.
"Hetken näytti jo siltä että rapparijärjestelmä kuihtuisi pois", kertoo (syvällä riiteissään uiva) UCLA
Kalifornian Yliopiston historian professori Margaret C. Jacob. Hän onkin kirjoittanut tästä hyväveliseurasta
- fraternal orderista paljon hyvää, arvaanpa jotta jättänt menestyksensä salaisuudet eli salamurhat teksteissä
sivuun...?

Kuihtuminen. Näin on käynyt siitä syystä että sääntönsä kieltävät jäsenhankinnoista - mutta nyt
internet sivustonsa ovat saaneet jäsenmäärät rajuun nousuun. Kukapa ei haluaisikaan 'menestyä'? Tätä
menestystä syöttää kiinnostus vanhoihin EU-rappari muurareihin. Rapparit pitävät itseään muitta ylempänä
(= iitta) olevina olentoina ja kerhojaan älyköiden ajatustenvaihtopaikkoina, oppineiden filosofien järjestönä.
"Saimme saaliiksemme ennätysmäärän ryöstet eikun jäseniä viime vuonna", sanoo Allan Casalou, grand
secretary of the Grand Lodge of California. Lisäsimme ennätyksen, 2000miestä ... joka on seitsemäs vuosi
jatkuvaa kasvua sitten 1998 (juttu julkaistiin 2008).

"Lue LATimes Lisää:
- Omituinen poliisin eli vapaamuurareiden looshi johon kuuluu Yleinen syyttäjä Kamala
Harrisin avustaja (lakimies, vrt yllä) " ... kas näin looshien määrä kasvaa rajoitta koko ajan.

'Demooni-Hill', josta tuli Masonisti Temeculassa, muutti Los Angelesiin ja on kiinnostunt Santa
Monica-Palisades Lodge No. 307:sta - eräästä värikkämmistä isän kymmenistä tuhansista loosheista -



veljesten keski ikä siinä on vain 33v - huomaa satanistein taikalukunsa aina 33 ... Tämän Looshin
pääpaimen Jim Warren kutsuu sitä rappareiden oman ohjelmointiimin Star Trek'iksi - ilman kanapoikia.
"Meillä on rapperei jokaisesta kansalaisuudesta, etnisestä taustasta ja uskonnosta" Warren sanoo ... niinpä,
helvettiin menijöitä piisaa - mutta tähän ei mahdu mukaan yhtään uudestisyntynyttä. Warren kiittää
internettiä: "meillä oli ensimmäisenä web sivu pystyssä, siitä seurasi valtava jäsenmäärän kasvu".

Muut Looshit kompuroivat perässä väsäten saittejaan. Näin isän satanisriittejä aloittamaan pyrkinyt
Johnny Royal päätyi myös Elysian Lodge No. 418 ovelle viime kuussa. Hänet kuulema houkutteli
rappareiden ihana arkkitehtuuri joka useimmissa tuhansista kokoussaleistaan vallitsee.

Nettisukupolvi: Internet ei ole vain helpottanut ymmärtämään rappareita - sanoo Casalou. Se on
myös muuttanut saaliiksi vangittujen miesten profiilia: internetissä on jo niin paljon tietoa, että jäseneksi
pyrkivä tietää jo vaikka kuinka paljon vapaamuurareista etukäteen. Tämä poikkeaa aiemmista sukupolvista
merkiten myös aktiivisempaa jäsenistöä. Zulu ihastui rappareihin tatuoituaan asiakkaisiinsa rappareiden
ihania satanistimerkkejä. Hän liittyi viisi vuotta sitten 39 vuotiaana ja toimii nyt webmasterina ja on jo
North Hollywood Lodge No. 542 senior warden. Hän on jo saavuttanut Scottish Rite Mason ja Shriner -
tason - joihin päästäkseen täytyy ensin olla perusrappari... Kunnioitusta hokien Zulu sanoo: "Minusta tulee
ensimmäinen musta worshipful master -tason rappari Looshimme historian portaikossa!"

Todennäkoiesti hän ei ole viimeinen, sillä Kalifornian rappariarmeijan odotetaan paisuvan ja keski-iän
putoavan nykyisestä 71v:sta. Casalou ennustaa että vuonna 2018 koko Kalifornian valtio uppoaa 55
vuotiatten rappareiden salaisiin kädenpuristuksiin, salariittiessuihinsa ja pirunsa palvontaan. Ja tässä internet
kuulema mielukkaast 'auttaa'. Zulu kertookin saavansa neljä sähköpostia viikossa joissa joutuu selittämään
ettei erilainen ulkonäkö tatuointeineen ole este jäseneksi pirunkerhoonsa pääsylle. Paavinpalvontaa ei
mainitse, tietäneekö itsekään ketä palvoo... Zulu: "Yeah, luulen että rapparina oleminen tulee olemaan
muodikasta - je se voi olla vaarallista".

adam tschorn @ latimes com

By ADAM TSCHORN 12 May 2015 ... May 18 2008
latimes com/local/crime/la-me-new-order-of-freemasons-archive-20080518-story.html

Tervetuloa t. Zulu



Isän osirista ei saa nähdä, ei ymmärtää. Sisään houkuteltu keskittyköön 'arkkitehtuuriin', harppiin ja
suorakulmaan... Kun sen kyselemättä kuuliaisesti tekee (=salaseuran perusta), niin hyvin menee. Ja jos
menestyt, ylimmällä portaalla odottaa taas uusi salaisuus: palvomme 'kaikkien uskontojen' tavoin luciferia...

Eivät yllätyksensä tähän tietenkään pääty: pyramidilla on tietenkin neljä sivua ja sisällä salainen 'ordo
seclorum' -huone, harvoille tottelevaisille, valaistuneille. Tänne saatanan syvyyksin ei kenenkään tarvitse
mennä, riittää kun tietää varoa - ja että ensimmäinen valansa on jo vala perkeleelle - vala josta tulee
irtisanoutua mikäli ei helvettiin tämän porukan kera halaja.

Uhripäivilleen Molok on aina vaatinut rahvaalta
kaiken kullan - jota vapaan maan vapaamuraritkaan
eivät saaneet erässä vaiheessa kantaa,
vuosikymmenten vankilatuomion uhalla.

Mitä kaikkea Molokille uhrataankaan - siitä ei
sisäänheittovaiheessa kerrota: vain kieli ja suolet
revitään mikäli saastaiset kavalluksensa paljastat ...
eli tikariseurastaan erotaan vain jalat edellä.

'Ylevää kiinnostavaa arkkitehtuuria' kautta
aikain: "Oi Isänmaa, Loista Liekki Loista, työnny
Tikari työnny suoraan sytämeen! Kultasi uhraa isän
maalles..."



Rapparille kultaneuvoksen titteli baphometin ja jesuiittaristein varjosta:

"Kanna kultasi meille, pääset menetyksen teille"

Näin keisari himosi kultaansa rahvaan taskusta, aivopesukone suolsi rakkausmainoksiaan rahvaalle v.1917 -
että 'keisarin sota' voitettaisiin. Tuskin kukaan isän maansa sokaisema tajusi että keisarin keisari oli
Rooman rajaton kullanhimo.



Vapaamuurarit
allaoleva teksti löytyy www fi niilopedia org/index.php/Vapaamuurarit

Vapaamuurarit ovat salaseura, joka pyrkii maailmanhallitukseen. Kyseessä on vain osa valtavaa
kansainvälistä salaliittoa, jonka yleisnimitys on Uusi maailmanjärjestys. Myös ns. New Age -liike on osa
salaliittoa. Vapaamuurariksi liittyvä joutuu vannomaan uskollisuudenvalan. Seuran salaisuuksien
paljastamisesta tulee kuolemantuomio.
Kaikki vapaamuurarit ovat "veljiä" keskenään, eli esimerkiksi vapaamuurarituomari ei koskaan tuomitse
syytettynä olevaa vapaamuuraria syylliseksi. Vapaamuurarien "hyvä veli" -verkosto myös hankkii
muurariveljille kaikki tärkeät virat sekä korkeimmat poliittiset ja taloudelliset asemat. Siksi lähes kaikki
rikkaimmat miehet Suomessa ovat vapaamuurareita. Myös useimmat skeptikot ovat vapaamuurareita.

Vapaamuurarien jumala

Alemman tason vapaamuurarit luulevat, että vapaamuurarit ovat Jumalan palvelijoita. Vasta korkeimmalla
asteella (33. °) paljastuu, että he palvovat Jahbulonia. Nimi tulee sanoista Jahve, Baal, Osiris. Tässä
yhteydessä Jahve tosin tarkoittaa Saatanaa. Vapaamuurarit kutsuvat jumalaansa myös nimillä Lucifer ja
Baphomet. Kyseessä on siis Saatana, eli vapaamuurarius on perimmältään Saatananpalvontaa.

Valat: Uusi vapaamuurari riisuu eteishuoneessa kenkänsä ja pukee toiseen jalkaansa tohvelin. Hän avaa
paitansa niin, että rinnan vasen puoli paljastuu. Hänen kaulaansa laitetaan roikkumaan hirttosilmukka (ns.
valtaköysi) ja hänen silmänsä sidotaan. Vapaamuurarien temppelin ovella kokelas pyytää sisäänpääsyä eri
tavoin, mutta vasta kun hän nöyrästi ilmoittaa olevansa kurja syntinen, hänet ohjataan sisään. Temppelissä
hän vastailee erilaisiin rituaalisiin kysymyksiin ja vannoo julman kidutuskuoleman uhalla säilyttävänsä
salaseuran salaisuudet. Side poistetaan silmiltä (kokelas "tulee pimeydestä valoon"). Hän vannoo valat
pitäen käsiään minkä tahansa "pyhän kirjan" päällä (vapaamuurareiden alttarilla on usein esim. Koraani) ja
hänelle opetetaan vapaamuurarien salaiset tervehdykset ja kädenpuristukset.

Marraskuussa 1993 Juhani Julin läpäisi seulan. Oli aika vannoa oppilasmuurarin vapaamuurarivala:
Oululainen hallintojohtaja seisoi vasen rinta ja polvi paljaana sekä vahva köysi kaulassa Oulun
Saaristokadulla sijaitsevassa vapaamuurarien temppelissä. Vastaavia suljettuja huoneistoja
löytyy lähes kaikista Suomen kaupungeista. Tavallisesti keskeltä kaupunkia, paraatipaikoilta.
Vapaamuurarilooseja on Suomessa puolitoistasataa.
    Saaristokadun temppeliin oli tuotu rituaalia varten vapaamuurarien symbolit, harppi ja
suorakulma. Alttarilla oli myös avattu Raamattu, tosin vain yhtenä kalusteena muun
rekvisiitan joukossa. Vapaamuurarivalan Julin vannoi polvistuneena alttarin äärellä käsi
Raamatulla:
    "Kurkkuni leikattakoon poikki, kieleni reväistäköön irti juuria myöten ja haudattakoon
meren hiekkaan matalan veden merkin kohtaan, jossa vesi nousee ja laskee kahdesti 24
tunnissa, jos ikinä tieten tai tahtoen loukkaan tätä juhlallista valaani tai velvollisuuttani
oppipojaksi otettuna vapaamuurarina. Jumala minua auttakoon ja pitäköön minut
järkkymättömänä sen täyttämisessä."
    Valan vakuudeksi kokelas antoi suudelman Pyhän Raamatun kanteen.

– Vähän ilkeää se teki, Julin muistaa.



Pikku hiljaa edistyvälle vapaamuurarille paljastetaan myös "Jumalan salainen nimi", joka on Jahbulon. Jah
tulee Jahve-sanasta, Bul on Baal, ja On on Osiris.

Vapaamuurariudesta eheytyminen

On itsestään selvää, että vain Jeesus pystyy parantamaan vapaamuurarin. Aamulehti julkaisi tätä varten
sopivan rukouskaavan, jonka on kehittänyt uusiseelantilainen Ask For the Ancient Paths -järjestö ja jonka
käänsi suomeksi pappi Eero Kavasto. Tässä kojattuna Raamatun mukaiseksi eli Kol. 3 mukaisesti: "Ja
kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa
hänen kauttansa."

Rukouksessa paljastetaan, hylätään ja kielletään myös kaikki vapaamuurarien salaiset rituaalit, arvonimet ja
koodisanat, joten se sisältää hyödyllistä tietoa vapaamuurareita vastaan.

Rukous

Jeesus, tulen luoksesi sinun nimessäsi kiittäen Isää Jumalaa kauttasi. Tulen luoksesi syntisenä etsien
anteeksiantamusta ja puhdistusta kaikista sinua vastaan tehdyistä synneistä. Kunnioitan omaa isääni ja
äitiäni ja kaikkia esivanhempiani, kasvattivanhempiani ja kummivanhempiani, mutta käännyn ehdottomasti
pois ja sanoudun irti kaikista heidän synneistään. Annan anteeksi kaikille esivanhemmilleni heidän
syntiensä vaikutuksen lapsiini ja minuun itseeni. Tunnustan kaikki omat syntini ja sanoudun niistä irti.

Jeesuksen nimessä Sanoudun irti ja nuhtelen saatanaa sen voimia, jotka yrittävät vaikuttaa
perheeseeni ja minuun itseeni.

Ainoastaan Jeesuksen Nimessä:
- Alkuperäinen teksti on tässä 'rukouksess' lähinnä jesuiittamaisen irvokas - Jeesus puuttuu nuhtelusta. Hän
ja vain Hän, Jeesus on auktoriteetti jota perkele pakenee. Lisäliturgiat tulevatkin Vatikaanista... Äitikirkon
sanavarston ilmentymät poistettu - vain yksin Jeesus! PS. Halutessasi palata entiseen, kaiva ne em. linkistä.

- Raamattu kategorisesti kieltää käyttämästä epäjumalain nimiä. Onkin irvokasta jos ne sisällytetään
rukoukseen. Poistin ne allaolevasta litaniasta Sanan vastaisina.

- Jesuiitoille ja näiden kyykyttämille rappareille Jeesuksen Herraus on myrkkyä:
"...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

Jeesuksen nimessä Nuhtelen ja hylkään kaiken vapaamuurariuden tai minkä tahansa muun loosin
tai voiman vaikutuksen esivanhempiini ja itseeni. Hylkään noituuden, joka on vapaamuurariuden
pääasiallisin henkivalta, hylkään bafometin ja antikristuksen henkivallan ja lusiferin oppirakennelman
kirouksen. Hylkään epäjumalanpalveluksen, hengellisen pilkkaamisen ja vapaamuurariuden salat ja
eksytykset niiden jokaisella tasolla. Jeesuksen nimessä Hylkään nimenomaisesti sielun levottomuuden ja
rauhattomuuden, rakkauden arvostettuun asemaan ja rakkauden valtaan, rakkauden rahaan ja ahneuden
siihen ja hylkään ylpistymisen tunteen, joka on saattanut johtaa esivanhempani vapaamuurariuteen.



Sanoudun irti kaikista niistä peloista, jotka ovat pitäneet heitä vapaamuurariudessa, erikoisesti
kuolemanpelosta, ihmispelosta ja pelosta uskoa Jeesuksen nimen voimaan.

Jeesuksen nimessä Hylkään kaikki esivanhempieni erilaisissa looseissa pitämät arvoasteet, olkoot
minkä nimisiä tahansa.

 Jeesuksen nimessä Sanoudun irti siitä, että kutsun ketään ihmistä Mestariksi, sillä Jeesus on minun
ainoa Mestarini ja Herrani ja hän kieltää ketään toista pitämästä tuota titteliä itsellään.

Jeesuksen nimessä Hylkään muiden houkuttelemisen ja kietomisen vapaamuurariuteen sekä sen,
että sietäisin ja hyväksyisin avuttomuuden salaisten rituaalien harjoittamisessa. Sanoudun irti
vapaamuurariuden vaikutuksista, jotka ovat siirtyneet minuun jonkun sellaisen naispuolisen esivanhemman
kautta, jonka puoliso on ollut epärehellinen tätä kohtaan ja torjunut hänet sen takia, että mies on kuulunut ja
osallistunut loosin toimintaan ja samalla kieltäytynyt kertomasta puolisolleen omista salaisista toimistaan.

1. aste     Jeesuksen nimessä  Hylkään valat ja kiroukset, jotka kuuluvat Ensimmäiseen Asteeseen,
erityisesti niiden vaikutukset, jotka kohdistuvat kurkkuun ja kieleen. Sanoudun irti salaisesta silmien
peitteestä (>Hoodwink) ja sen vaikutuksesta tunnetiloihin ja itse silmiin. Tähän liittyy kaikenlainen
hämmennys ja pimeyden pelko, valon pelko ja pelko kuulla yhtäkkiä ääniä. Sanoudun irti salaisesta BOAZ-
nimestä ja kaikesta siitä, mitä se tarkoittaakin. Sanoudun irti Ensimmäiseen Asteeseen liittyvästä totuuden ja
vääryyden sekoittamisesta ja epäjumalanpalveluksesta.
    Sanoudun irti kaulan ympärille asetetusta köydestä, tukehtumisen tunteesta ja henkivallasta, joka voi
aiheuttaa astmaa, heinänuhaa tai mitä tahansa muuta, joka vaikeuttaa itse hengittämistä. Sanoudun irti
kompassineulasta, miekasta tai keihäästä, joka on asetettu rinnan päälle ja joka aiheuttaa tunteen
Ensimmäisessä Asteessa joutumisesta puukotetuksi tai pelosta saada sydänkohtaus.
    Jeesuksen nimessä rukoilen kurkun, äänijänteiden, nenätiehyeiden, nenäontelon, keuhkoputken, puhe-
elinten ja kaikkien näihin liittyvien ruumiin osien parantumista. Rukoilen sitä, että Jumalan Sana saa tulla
vapaasti esiin minun ja perheeni kohdalla.

2. aste    Jeesuksen nimessä Sanoudun irti Toisen Asteen vapaamuurariuden valoista ja kirouksista,
erityisesti sydämeen ja rintaan liittyvistä kirouksista. Sanoudun salaisista nimistä ja kaikesta mitä ne
merkitsevätkin. Jeesuksen nimessä työnnän itsestäni ja perheestäni pois tunnekovuuden, apatian ja
alakuloisuuden, välinpitämättömyyden ja syvät vihan tunteet.
    Jeesuksen nimessä rukoilen rinnan alueen, keuhkojen ja sydämen alueen parantumista ja tunne-elämäni
parantumista ja että tulen herkäksi Jeesuksen meille Puolustajaksi lähettämän Pyhän Hengen puhuttelulle.

3. aste    Jeesuksen nimessä Sanoudun irti vapaamuurariuden Kolmannen Asteen valoista ja
kirouksista, erityisesti vatsan ja alavatsan alueen kirouksista. Sanoudun irti salaisista sanoista ja kaikesta
mitä ne tarkoittavatkin. Sanoudun irti kuvainnollisista Kuoleman Hengen rituaalimurha-iskuista, kuoleman
pelosta, vääristyneestä marttyyriudesta, kuvitelluista joukkopäällekäymisistä, hyökkäyksistä tai
raiskauksista ja kaikesta siitä avuttomuuden tunteesta, joka Kolmanteen Asteeseen liittyy.
    Sanoudun irti tunteesta joutua ruumisarkkuun tai ruumislaudalle rituaalimurhan yhteydessä. Sanoudun irti
tähän asteeseen liitetystä ylösnousemuksesta, koska vain Jeesus on Ylösnousemus ja Elämä.
    Sanoudun irti jumalanpilkasta, joka liittyy noituudessa tehtyyn Raamatun suutelemiseen.
    Katkaisen kaikki yhteydet kuoleman ja noituuden ja eksytyksen henkeen ja rukoilen Jeesuksen nimessä
vapaamuurariuden tartuttaman vatsan, sapen, alavatsan, maksan ja minkä tahansa muun ruumiin elimen
parantumisen puolesta. Rukoilen saavani Jeesukselta voiman tuntea ja ymmärtää perhettäni ja itseäni.

Royal Arch Aste    Jeesuksen nimessä Sanoudun irti ja hylkään Pyhän Royal Arch Asteen
vapaamuurariuden valat ja kiroukset, erityisesti valan, jonka mukaan pää irrotetaan ruumiista ja aivot



asetetaan auringon paahteeseen. Sanoudun irti Merkkiloosista ja neliöiden ja kulman muotoisista merkeistä,
jotka merkitsevät ja leimaavat ihmisen loppuelämäkseen.
    Sanoudun irti myös tällaisesta merkistä tehdystä jalokivestä tai taikakalusta, jota käytetään loosin
kokouksissa. Sanoudun irti jumalan salaisista vääristä nimistä ja kaikesta mitä ne merkitsevätkään.
    Sanoudun irti väärästä ehtoollisesta, joka nautitaan Kolmannessa Asteessa ja kaikesta pilkkaamisesta,
epäilyksestä ja epäuskosta Jeesuksen pelastustyöhön. Jeesuksen nimessä katkaisen yhteydet kaikkiin näihin
kirouksiin ja niiden vaikutuksiin perheeseeni ja minuun nähden Jeesuksen nimessä ja rukoilen aivojen,
mielen ja kaiken muun parantumista.

18. aste    Jeesuksen nimessä Hylkään vapaamuurariuden Kahdeksannentoista Asteen valat ja
kiroukset, Pelikaani Ritarin ja Ruusuristin Prinssin valat ja kiroukset. Sanoudun irti Pelikaani-noituudesta
ja torjun Jeesuksen nimessä sen hengen, samoin Ruusuristiläisten salaopin vaikutuksen ja Kolmanteen
Asteeseen liittyvän Kabbalan.
    Sanoudun irti siitä väitteestä, että Jeesuksen kuolema oli pelkästään ´surkuteltava ja valitettava
onnettomuus´ ja samalla tarkoituksellista kristillisen sovitusopin pilkkaamista ja vääristelyä.
    Sanoudun irti Jeesuksen jumaluuden pilkkaamisesta ja torjumisesta.
Sanoudun irti salaisista sanoista ja niiden polttamisista. Sanoudun irti Kolmannessa Asteessa nautittavasta
ehtoollisen irvikuvasta, johon liittyy keksin, suolan ja valkoviinin nauttiminen.

30. aste    Sanoudun irti vapaamuurariuden Kolmannenkymmenennen Asteen Kuoleman Ritarin ja
Mustan ja Valkoisen Kotkan valoista ja kirouksista. Jeesuksen nimessä Sanoudun irti salasanoista ja
kaikesta mitä ne tarkoittavatkin.

31. aste    Sanoudun irti vapaamuurariuden Kolmannenkymmenennenensimmäisen Asteen Suuren
Inkvisiittorin ja Komentajan valoista ja kirouksista. Jeesuksen nimessä Sanoudun irti tässä asteessa
palvotuista Egyptin jumalista ja jumalattarista ja kaikesta muusta saastasta.

32. aste    Sanoudun irti vapaamuurariuden Kolmannenkymmenennentoisen Asteen
Kuninkaallisen Salaisuuden Ylivertaisen Prinssin valoista ja kirouksista.
    Jeesuksen nimessä Sanoudun irti vapaamuurariuden kolminaisuuden -jumaluudesta ja kaikista sen osista,
väitetystä valon lähteen henkivallasta ja tulen palvomisesta, jotka ovat kauhistus Jumalalle. Sanoudun irti
siitä moniin riitteihin kuuluvasta toiminnasta, että juodaan ihmisen pääkallosta.

Yorkin riitti    Sanoudun irti Yorkin Riitin, Mestari Merkin, Menneisyyden Mestarin, Kaikkein
Korkeimman Mestarin, Royal Mestarin, Valitun Mestarin, Kaikkein Erinomaisimman Mestarin, Punaisen
Ristin Ritarikunnan, Maltan ritarien ja Temppeliritarien asteiden valoista ja kirouksista.
    Sanoudun irti salaisista sanoista.
    Sanoudun irti lupauksista ja valoista, jotka tehdään käsi asetettuna pääkallolle ja ristikkäin olevista
miekoista. Sanoudun irti Juudaksen kirouksesta ja kuoleman toivotuksesta, jossa pää hakataan irti ja
asetetaan kirkon tornin huippuun. Sanoudun irti epäpyhästä ehtoollisesta ja monissa riiteissä tapahtuvasta
pääkallosta juomisesta.

33. korkein aste    Sanoudun Jeesuksen nimessä irti vapaamuurariuden korkeimman
Kolmannenkymmenennenkolmannen Asteen Korkeimman Suur-Päätarkastajan valoista ja kirouksista.
    Sanoudun irti salaisista sanoista ja kaikesta mitä ne merkitsevätkään.
    Sanoudun irti kaikista vapaamuurariuden eri asteiden velvoitteista ja kaikista niistä rangaistuksista, jotka
kutsutaan esiin.
    Sanoudun irti ja hylkään ehdottomasti Maailmankaikkeuden Suuren Arkkitehdin, joka tässä asteessa
paljastetaan luciferiksi. Sanoudun irti hänen väärästä väitteeseen tehdä tyhjäksi Jumalan kaikkivoipaisuus.



    Sanoudun irti kaulan ympärillä olevasta hirttosilmukasta. Sanoudun irti kuoleman kutsusta ja
toivotuksesta, että pääkallosta juotu viini muuttuu myrkyksi.
    Sanoudun irti luurangon kylmistä käsistä, jotka minua tavoittavat, jos tämän asteen vala rikotaan.
    Sanoudun irti kolmesta Suurmestarin pahamaineisesta murhaajasta, laista, omaisuudesta ja uskonnosta.
    Sanoudun irti noituudesta ja halusta mestaroida ja hallita ihmiskuntaa.

Jeesuksen, Jumalan Ainokaisen Pojan nimessä sanoudun irti ja murran ne kiroukset, jotka liittyvät
jokaisen vapaamuurariuden asteen epäjumalanpalvelukseen, pilkkaamiseen, herjaamiseen, saloihin ja
eksytykseen.

    Jeesuksen Veri puhdistaa meidät kaikista edellä lueteltujen asioiden seurauksista.

    Sanoudun irti kaikista aikaisemmista neuvoista, joita kuka tahansa esivanhemmistani tai minä itse olen
antanut, jotta minut johdettaisiin harhaan.

Ja kaiken yllämainitun teen Herrani Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa
hänen kauttansa."

LOPPU.
...hei, odotas!



...kuitenkin...
Lisään Seuraavaksi Kuvia Aiheen Ympäriltä

Tunnistatko tämän liikkeen omistajan?



...psst. toimivat edelleen johtajatehtävissä... Alla First Knight Grand Priori Pertti J alasvirta jakamassa
suomen kynttilälle kunniamerkkiä - taustalla vilkkuu RUKin kaikki vatikaanivaakunat.



Selkäranka = Heraldiikka
Jotta rappari-ritari-liikkeen omat tunnistaisivat aina heti mikä on Isä Insestin hyväksymää, heille
pidetään jatkuvasti koulutusta, valistetaan merkkien ymmärtämisessä. Tätä valistuneitten opinhaaraa
kutsutaan Heraldiikaksi. Aivopesuusi käytetty media on täynnä Heraldiikka, viestejä kunkin kerhon eri
jäsenille. Merkeistä tiedät esiintyjän todellisen aseman, tilaisuuden järjestäjän yms.

Kaduntallaaja pitää tätä näpertelijöiden hölmöilynä - vapaamuurarit ylläpitävät tätä 100%
kontrolloimansa ja kaikenkattavan mediansa hölömö-imagoa mielihyvin: "vedä tinapaperihattu päähän, syö
pillerisi" on tyypillinen pilkkalause ---> vaarallisille ulkopuolisille jotka meinaavat päästä jyvälle
salaseurain viestinnästä.

Heraldiikka on kuitenkin kuolemanvakava asia. Sehän on koko Paavin veljeskuntien toiminnan
koossapitävä selkäranka, salaisen yhteydenpidon väline. Se tehdään symbolein, käsimerkein,
kädenojennuksin, kättelyssä tunnistettavalla sormien asennolla jne.

Tässä Heraldikka-koulutukseen kutsu kaikuu Temppliherrain Looshin jäsenille.
Ne ovatkin pakollisia - mikäli aiot pysyä kerhon edunsaajien listalla.

Salakielen salaseuramerkit aukeavat vasta seminaarissa, tällä kertaa:

0SMTH KTI ja Vaakunat, Ritariheraldikko An ton E sk0la



Temppeliherrain kutsukirje omillensa vuodelta 2011, ylimpänä tietenkin ylipäällikkönsä merkki.



0SMTH KTI ja suurkansleri. Ja tietenkin aito Hiiram-pappismies lutteruskirkosta...

psst: "mitä vähemmän pappismiehellä on sormia tervehdyksessä, sitä korkemmalle on rappusia kiipinyt."

Herrain oma vaakuna ruusuineen kaikkineen

Hyvä Hyvä. Ja warmasti maukas ruokakin...



Heraldiikkaan liittyy myös miljoonabisnes jossa myydään riittiasuja yms. Breiviikeillekin linnaansa...

Kunniamerkki vain omille Lutter-Piispoille



Piispat - aina äitikirkon valitsemia Maltanristin Ritareita:

Kunnioitetuin John W Rinkle, D.D. KROJ OSJ Malta OCMA Metropolitan-Arkkipiispa
Arkkipiispa se ja se, OSJ Malta OCMA = Koko Maailma (Psst Suomi on yhä maailmassa)

Konstantinus Suuri ja Pyhän Helena on kyykyttänyt koko Suomen... pitäen kirkkolaitoksen omanaan,
kuitenkin muistaen piiloviestinnän tärkeyden: Suomenlipun rappariviestikin vääntyy myös ritarimerkiksi,
tuossa kirkkokeskustelupalstan merkki hieman suurennettuna = Maltan Risti



Paarma & Maekinen - osiris sauvain kalske: Onko Maltan Ristin Ritareillamme ollut riita?

Olivatko IHS Isis Horus Seth -jumalat paavintemppelissään ärsyyntyneet jostakin, Dagon
kalanpääpiispain pipot ainakin haukkovat happea ...



Mikä onkaan vasemman yläkulman 'Pyhän Helenan' piiloviesti?
Psst. Tyypillisesti tämä sivusto katosi tämän jutun julkaisun jälkeen...



Aivan. Islam. Joka on Vatikaanin eräs maailmanvallankumouksen väline. Kun maailma on ensin täytetty
Vapaamuurarien mamutuksella, paljastuu yhtäkkiä - kuvattuna tämän islam hökötyksen sisällä - että allahin
äiti onkin MARIA. Ja paavi hallitsee...

islamin tärkein moskeija - sisälle hiipinyt Maria jeesuslapsineen. Seinät tirisevät Vatikaanin symboleja.



Avain tuhansien ritarikuntien viidakkoon:

tutkipa vieläkö wikipedian tämä työkalusivu toimisi:

TAIDE on aina palvellut Konstantinuksen kerhoja - ihanaa kanavointia suoraan helvettiin,
paatuneimmatkin rikolliset alkavat palvoa osirista.





Yllä isä insestin korj kyykyttäjä Konstantinuksen kunniaksi väsätty pyramidikappeli.

Vasemmalla ihanat rebekat,
Oikealla koristeensa: "Pyhät apostolit, pyramidit ja verenhimoiset sekasikiökaksipääkotkat:



Ritarihuone, Helsinki. Seinillä Kaikkien ritarisukujemme vaakunat... alla valokuvasta bongattua
salaista listaa - kuvass näkyi vain pieni osa:



Ritarivaakunat:
32 SASS
35 STJERNCREUTZ
36 AMINOFF
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
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



Victory Of ISis ......... VOIS ........ IHS
Ulkoministeiön (sinulta väkisin otetuilla) rahoilla rypee kaikenkarvaisia yliopistomaailman homeseittejä,
nk. vapausjärjestöjä. Eräs rypemisen esimerkkejä on vuosittaisen 'kulttuurijuhlat - isän maan rauhan
puolesta'. Tähän juhlaan osallistuvat kaikki kaulankatkaisuun, pommisalamurhiin sitoutuneet isän terror
ismien kannattajat. Luonteva kerhojen kutupaikka on kaikenkustantava yliopistot, isän omat rohvessorit: ne
tunnistaa siittä että ovat jaksaneet 20v kiillottaa koulunpenkkiä tekemättä mitään... No toki liiottelen, mutta
koko ismi-järjestelmä on tiukasti isän maanmarxilaisuuden tönköksi halvaannuttama. Istut ja 'opiskelet',
omaksut kaiken mitään kyseenalaistamatta - siinä avain lisenssiin jolla murkkuja kyykytetään sakkoviinin
ääressä. Kts www maailmakylassa fi

Ulkoministeriön rauhankulttijuhlille on tietenkin Israel-ystäväin pääsy kielletty: mitä siitäkin tulisi jos
kurkunleikkaaja PFLPDSPLO -järjestöjen idiootit joutuisvat kohtaamaan totuuden? Niinpä - ismin hartaasti
kultivoimaa ristirahvasta suojellaan, koska Israel on kuulema apartheid sitä ja tätä ... perustelut ovat vakavat,
ja niitä käytetääkinn vain Israel-ystäväin kohdalla, kurkunleikkaajia ne eivät koske.

Onneksi tänä keväänä 5/2015 apuun riensi yhtäkkiä maastapolkaistu VOIS -järjestö. Aitoja✜ Israel
ystäviä kaikki. Katsopa vaikka:

Uunituore VOIS järjestömme - rebekkain neuvontahymy odottaa Isael-ystävien ryntäystä.
...'members of the new pro-Israel Voice of Israel Scandinavia'



VOIS meni urhean ritarillisesti häiritsemään Ulkoministeriön bailuja, jakamaan Israel tietoa,
haastattelemaan vaivaantunutta bailupäällikköä jne. Tässä pyramidin kaksipääkotkan toimintamalli: näitä
ritarijärjestöjä, aitoja ismin auttajia pullahtaa kuin sieniä sateella. Aina siellä missä tapahtuu, löytyy
'oikeamielisiä' punaisen ristin ritareita viemään tuhkatkin pesästä: ulkopuoliset ihailevat rohkeuttaan -
tajuamatta yhtään kaksipääkotkan nokkimista. Isän ismien sodissa ei ole väliä kuinka paljon sotilaita kuolee
- päinvastoin mitä enemmän sen parempi; aidompi tulos. Kulta valuu aina isän laariin.

Tavan kansalainen ei VOIS-kuvan nähdessään tajua mistä on kyse. Ihanan kaunis tausta - ISRAEL
lippuineen. Kas ritarihuoneella on sellainenkin varastossa tilaisuuksiaan varten. Tervetuloa sinisilmä VOIS
järjestöön jäseneksi lörpöttämään pedolle kaikki suunnitelmat - isän ismien terrori onnistuu vain näillä
viidennen kolonnan operaatioilla.

Ritarein oma jewishpress -artikkeli kertoo inhoten suomalisten Israel-vihaajain verorahoillamme
mässäilystä. Mutta onneksi - rahvaalle taas yllättäin 'pelastajaksi' syöksyy upuusi VOIS ... ritarihuoneen
salongeista tottakai... Tutustu isän maitten Israel-ystävä ritereihimme, kts linkistä video.

www jewishpress com Home » News & Views » Israel » Boycott » TAKE FINLAND. PLEASE.
Finland’s Anti-Israel Disgrace Spawns New Activist Group
jewishpress com/news/breaking-news/finlands-anti-israel-disgrace-spawns-new-activist-group/2015/06/12/

Ulkomisteriön terror -ismin kasvatusalusta, "World Village Festival" -bailut, urheat VOIS -ritarit.



Finland excluded the centrist JNF from its "World Village Festival," but the pro-Israel forces did not
take that sitting down. By Lori Lowenthal Marcus, Published: June 12th, 2015

Israel viharikoskuoron bileitten kustantajain logot - kaikki paavin heraldiikkaa täynnä...

________________________________________

Grand Prior J alasvirta jakamassa Palkintoja Omilleen - onnistuneista operaatioista.



Konstapäivillä Päivikin Hiippailee Maltan Ristin Ritarimme Pyhimysten kera..

Ritari Päivin jumala, arvokeskustelujen keskipiste, 9000 lapsenraiskaus -rikoskanteen kohde, jumala...



Daily Telegraph: "BBC-Jimmy
Savile, maailman pahin lasten
hyväksikäyttäjä 1960-2011. Lasten
raiskaussarjoihin murhiin
systamaattiseen hyäksikäyttöön
sekaantunut koko Brittein saarten
johto, Savile on vain jäävuoren
huippu."

Ohessa näyte oikeuden
'paljastuksista' - suomen johtokin
vapisee giljotiinia peläten... kuten
ritarit kaikkialla.

Anna YLEn ohjelmoi lisää.

Insestin BBC-huipputuottajan ohjelmointia lapsille: Savile; "Rakas pääministeri [Margaret Thatcher],
odotin viikon ennekuin ... bla bla 2... takahuoneessa odottaa alaikäisiä tyttöjä jonossa. Koko BBC tietää
käytännön  ja kukin vuorollaan  'nauttii talon herkuista'. Törkein onkin sisäministeriön suoran valvonnan
alainen 'hoitokoti' = vankila itsemurhayrityksen tehneille tytöille: sinne Savilella, ministreillä, poliiseilla jne
on omat avaimet...

Britti✜parlamentin pikkupoikain murhaajaraiskaajista kehityksen huipputekniikkaan, suomi✜homppilan
YLEn raivokkaaseen aivopesuun, lue lisää: suomi-orwellin-valtakunta



No mitenkäs osiris ritarimme Kim Jong-un liittyy tähän Päivimme kerhoon!?

Päivi on tiukka täti eikä vahingossakaan poikkea jumalansa Rooman ohjeista:
...esim. taannoin lähetti veljesten lähes haaksirikkoutuneen räjähdysainelastin (Thor Liberty) Kotkan
satamasta suoraan Pohjois-Koreaan, vankileirien avuksi? Niille joissa miljoonat parhaillaankin näännytetään
nälkään... Pohjoiskoreaan joka tämän tästä jää kiinni pommiliivitehtailusta...

Tästä eivät tietenkään suomilehdet kertoneet: Israelilaisia on näillä räjähteillä silvottu senverran että
tietovuoto tuli sieltä. Oih tämäkin ohjelmoitu isä terrorin uhripalvelu on rakkautta Jumalan Kansaa kohtaan,
Päivi? Miksikö teki tämän(kin) 'arvostettavan' teon? Auttoi Kim Il jongia; kurjille lisää kurjuutta ja murhaa?

Kotkassa rahtaajat kieltäytyivät ensin koskemasta laivaan jonka lasti oli hilkulla lojahtaa ennen
aikojaan. Tämä kapina oli syynä uutisvuotoon? Epästabiilit aineet kiikutettiin Vihtavuoren hävittämöön -
josta ne yllättäin lensivät yllätettyjen lähialueen talojen katoille - ei tämmöistä koskaan ennen ole tapahtunut
sanovat ritariviran omaiset. Uutisissa poliisi taas rähmä 'ymmällään'. Kovaa ainetta, Päivi.

No nyt tästä osa on käytetty. Isä terrorin ritarit saavat taas tuulta purjeisiin. Sillähän kokomaailman
leiritys ja kansalaisoikeudet valuvat pois ... kaanin laariin. Rooman vanha katolis konstakonna, Maltan
Ristin Ritari Adolph riemuitsisi jos voisi ritariveljensä Stalinin kera.

Pohjois-Korean ydinkokeessa kaksi huolestuttavaa ominaisuutta - kertoo Iltasatusanomat? Plutonium
keittolaitoksien (naamioitu voimaloiksi) päätuote, fissiokelpoinen plutonium räjäytetään 'kasaan'
ympäröivillä spesiaali-aineilla. Se saa aikaan ketjureaktion joka on nk ydinpommi.

Mitäkö Thor Liberty rahtasi, sitä ei tietenkään rahvaalle kerrota. Joka tapauksessa aine yllätti 100%
Vihtavuoren ammattimiehet. Myöhemmin 'asintuntija' kertoi että 'koko Kotka oli vaarassa muuttua
kuopaksi'. Siitä aiheutunut tsunami olisi sitten hukuttanut muutamat Plutonium -tuotantolaitokset Loviisassa
ja naapurin puolella... Plutonium tuotantolaitoksistamme, lue lisää: www.scribd.com/doc/75600251/Sateily-
Saastuttava-Ydinvoima



Ei löydy miestä ei Päiviä joka tämän miljardibisnespelin viheltäisi poikki.

Lainaus: IL Tiistai 12.2.2013 klo 12.03 (päivitetty klo 12.33): "Pohjois-Korean ydinkoe saattoi
olla aiempia vaarallisempi kahdella tapaa. (Ritari) Kim Jong-Un jatkaa ydinohjelman parissa
isänsä (Ritari) Kim Jong-Ilin jalanjäljillä. Pohjois-Korea teki ydinkokeen - voimakkuudesta
kovia arvioita. "

(Ritari) Obama varoittaa Pohjois-Koreasta: Vaatii nopeita toimia (=loputkin käsiaseet poistettava
Suomalasilta) P-Korean ydinkoe: (Paavin oma) Turvaneuvosto pitää hätäkokouksen Kiinalta
(paikallisritarien) jyrkkä vastalause ydinkokeelle. Tiistaina tehty ydinkoe Pohjois-Koreassa oli Kim Jong-
Unin osoitus siitä, ettei Pohjois-Korea ole luopumassa ydinohjelmastaan. Turvallisuusanalyytikoiden
mukaan koe yhdessä joulukuisen rakettilaukaisun kanssa lähettää rohkean viestin diktatuurin
uhmakkuudesta... iltalehti fi/ulkomaat/2013021216667267_ul.shtml

Entäpä jos Pohjois-Korea joka toimii Pyramidin terrori-uhka välineenä, räjäyttikin vain pelkästään
yhden laivalastillisen tuota vihtavuoren kattoja hajottanutta supermössöä? Silläkin teolla obama keräisi lisää
tuulta marxilaiseen pussiinsa. (Ethän unohda että Karl Marx oli paavillisen illuminaattijärjestön perustajia
Vatikaanissa).

Viittasin tuossa suomen Plutonium -teollisuuteen joka rahvaalle on markkionoitu nk. ydinvoimana.
Plutoniumin valmistuksessa syntyy niin valtavasti hukkaenergiaa, että johonkin se on työnnettävä. Yksi
neljäsosa voidaan hyödyntää turbiineissa, sillä generoidaan sähköä. Jahas. Millaista säteilysaastesähköä?
Tämä kaikki vatikaanillinen väestönvähennys säteilysaastutus markkinoidaan jymäytetyille paavin
äitikirkon ristirahvaalle CO2-taivasputoaa niskaan Saduilla. Öljyloppuu -Sadulla. Ylikansoitus Sadulla. ...
Ylipyhä Sanoma - jonka tänään kuulet saarnaspöntöstä.

Alan asiantuntijan Arto Laurin mukaan (nk ydinvoimala) plutoniumin valmistusprosessi hukkaa
energiaa niin paljon että siihen joudutaan syöttämään 10 kertaa enemmän fossiiliperäistä öljyllä tuotettua
energiaa kuin siitä saadaan. Plutonium teollisuus on siis täysin tappiollista.

Todisteena japani - siellä hajosi 54 "ydinvoimalaa" viime vuonna ja kaikki on nyt suljettu. Täysin
palasina eikä voida ottaa käyttöön. Ja silti viime vuonna teollisuusennätys! Tietenkin, plutoniumin
valmistuksen äkkiloppuminen, siihen ennen käytetyn energian vapautuminen teollisuuteen onkin 'täysin
ilmaista'.

Päivin paatti kotkassa. Se
pääsi perille... oliko
'ydinräjähdys' pelkästään
tämän sisältö? Kyseessä ei toki
ole ensimmäinen Ritarien
paatti Ritarien maille...



Pohjois Koreaan tulijaa
tervehtii heti rajalla
isän oma vallan merkki
- Obeliski

Paavin oman jesuiitan
omantunnon iloa...



Seuraavaksi Paavimme Joukkotuho-Thor kuvataan Kielin kanavassa. Haloo, Kielin kanavassa!?

Pohjois Korea - jesuiittain onnela. Lue taustat: pyramid-plague



Osiris harjoittelee sauraavaa ryösöretkeä - Korea 2015



Vuonna 312jKr, kesken messumurhaustensa, osiriskeisari
Konstantinus miehineen näkee näyn keskellä murhakenttänsä
kuolevien korinaa. Tästä alkoi 'Kristinuskon' voittokulku.

Tänään verisen murha-empiriuminsa pallo ja risti kutsuu
sinuakin maailmanvalloitus messuunsa - sunnuntaina. Kuulemaan
kehittämänsä Mars jumalansa kolminaisuutta ja egyptistä
kopioimansa pyramidikulttinsa saloja, laulamaan Taize hymnejä
pääkallomietiskelyssä jesuiitta Ignaziuksellensa.

Arkkipiispa kutsuu, sytytä kynttilä!

Konstantinuksen Roomalaisjumalien kolminaisuus:
Jupiter, Mars, Quirinus

Jupiter: 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.
kaksipäinen kotka - oli Quirinius (Sabine -heimon
käyttämä nimitys). Mars, verentahrima messumurhaaja
joka loistaa taistelujen teurakentillä. Hänen hirviömäinen
verenhimonsa ei tunne rajoja. Sodanjumalan hän vähät
välittää kuka voittaa - pääasia on sota, veriset
messumurhat.

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.

Diana, naisten suojelija - kuunjumala.

Lue lisää, kts sisällysluettelosta 'Pahan Pietarin Basilli'



Yhtään viranomaisvirkaa ei missään valtiossa ole, jonne pääsisi
ilman kerhoon liittymistä. Ei ensimmäistäkään valtiota - tai sen
merkittävää organisaatiota, mediaa, Marttaseuraa...

Tutkipa Bushin satanistiherldiikkaa, kaikki rooman killukkeet alkaen
Magna-Carta oikeusperversion, verisen messumurharooman väkivalta
Fasces tunnuksesta jota mm. norjan polliissi niin uskollisesti kantaa...

Eräs Paavin fixuimmista ideoista oli polkaista tyhjästä täysin 100% ohjauksessaan oleva sininen
messu-yhteisö 1800-luvun alkupuolella. Tämän globaali ritarijärjestö on Rooman saumattomassa
ohjauksessa ja sen avulla se tettää kaiken mitä milloinkin tarvitsee - LAIN NIMESSÄ, väkivalloin, salassa ja
ilman mitään valvontaa. USAssa hallintavalta menee Kolumbus-ritarien kautta, Suomilaisille
Konstantinuspamppu... Magna Carta - anarkian huippu, meille ohjelmoiduille opetettu kaiken vapauden
perusta. Psst. Takaa vapauden lainsuojattomille ryöstää kaikki kaikkiallah - lain suojassa.



O of K - Juankosken Pythias

Juankoski here I come - Order of Konstantinus: järjestö ei pysyisi pinnalla ilman hyväntahtoisia hölmöjä.
Jotka ennenaikaisesti nukkuivat pois ryöstöjä häiritsemästä -  hörpättyään patruunan kupista...

Käärme jolle rapparivalat vannottiin - kiemurtelee salaa ja sylkäisee veljien avustamana vastustajain
kuppeihin. Tämä G-ulottuvuus piristääkin veljeskerholaisen työmatkaa Juankoskella.

Se mitä höplästävedetty ja valat vannonut sinisilmä ei tajua, että tulee juomaan siitä itsekin. Kyyninen
järjestö raivaa jokaisen risunkin pois edestään - mitään kaihtamatta.



Tästähän matka yllättäin jatkuikin vauhdilla rapparikirkkomme seinälle:
IHS Isis Horus Seth

MYSTERIES OF ISIS vuonna 2014: Vuosi sitten paavi polkaisi 'tyhjästä' musulmania
kapinansa ISIS-järjestönsä nimessä. Järjestön nimi oli täysin tuntematon vielä vuosi sitten - sitä EI OLLUT!
Näin iitat menettelivät siksi kun arabikevät ilmiö tukehtui siihen että Syyrian tottelematonta Assadia ei
vieläkään ole saatu pois päiviltä (nk. kova pala verrattuna tyhmään lynkattuun Qaddafiin)



'Pyytiaisen' taustoja.



Eri Looshien Jäsenmäärä vuonna 1907. Lisäämällä nollan perään pääset 2000-luvulle. Tämä ei
todellakaan kata kuin pelkästään USAn  Pythias-orderin ja alalooshit.



Otatko hörpyn? ...Odd Fellows - Knights of Pythias

Tutustupa kauniisiin Rebekoihin - Looshin vuosittainen ruusuparaati Los Angelesissa. Lähde
tutustumismatkalle ihailemaan vaikka Finnairilla: lämmintä juomaa kaikille!



Eikä tämä Yakuza (mafia) riitti olekaan mikään naurun asia!



Mestari pääsi mestariksi - Rooman kultahammasholvien sponssauksella.

Tsaarilta tuttu Konstantinus -looshin kaksipääkotka. Se vaahdottaa suomen Bilderberg -kerman. Jokaisen
pään päällä on aina oltava Maltan Risti.



Wiljamin konklaavin kokkoos sai näin komian viirin - Pyramidin Isis-Horus-Seth vuodelta 1675.
Kuninkaallinen 32. asteen looshi: Kaikki Rooman ruusukkeet asianmukaisessa järjestyksessä.

Kaksipäinen kotka, skitso sekasikiö, nokkii itseään tämän tästä: seuran pahin vitsaus onkin ylpeitten
jäseniensä väliset valtataistelut. Niiden taistelujen jäämistö toimii kuitenkin ovelana Rooman peittona.



Seinään liiskattu kotka huvittaa - ellet satu jäämään sen alle.

Hejssan! Missäs näinkään viimeeksi tämän vaakunan symbolit? Ai niin,
de var de jättekiva reissu inne i Vatikaa...

Voi kuinka ihana Rebekka-äidin Leijona-koriste! Myönnetään varmaankin vasta (?) vasta 10.000
mamun opastamisesta äänestykoppiin. Sama maailmanvalloituspäämäärä kuin Adolph jesuiitallakin.



Saksan sankarittariakin Paavi voiteli mitaleillaan:

DER DEUTCHEN MUTTER: Paavin oman Roomalais-Adolpin katollisäitejä, messumurha-riittien
uranuurtajia kunnioitettiin tälläisin nimikko-mitalein. Tämä osiris risti ikivanhan pavin omiman
noitamerkkinsä kera on myönnetty heti Hitlerin valtaan manipuloinnin jälkeen 1933...

Hauskaa Äitienpäivää toivoo Paavi:

Vanhan sanakirjan termi kertoo mistä Kellarigrillien pyörityksistä utsija-rebekkamme oikeasti palkitaan:
näkevät kidutusasiat todellisessa vatikaanin valossa.

Monikymmenmiljoonaista rapparilooshien laumaa hallitsee ydin, noin 100.000 jesuiitan kaarti. Valiomiehiä:
kun he puhuvat, rahvas sanoo aina että "olipas hyvä puhe!" Joka kerta.



Suomilaishölömöille Yrjön mitali - jos annoit YLEn.



Oletkos kuullut Toronton nauru - liikkeestä. Liekö alkanut täältä G-pierusta?

YORK-riitin päätemppeli Torontosta. Tuttu shakkilautakuvio pellepukuisille steppailijoille -
urkumusiikkihumpan puuduttamille riittiläisille onkin hyvät istuimet.

ORDERIEN 'SÄÄNNÖT'
Seuraavaksi laitankin pläjäyksen looshien valaistuille tarkoitettuja opaskarttoja ilman sen
kummempia selityksiä. Ne Hiiramin salat tulee osata ulkoa - mikäli portaikossa kiipiminen kiinnostaa.





Ohjelmointiisi käytetyn SodomaOyj:n tuote sylkäisi päivän annoksesi tuolla tavoin.  ...

jumala kuuluu oikiasti kirjoittaa pienellä - ja tarkoittaa pirua. Lue G-d-jumalastaan Raamatusta, jesaja 65.





Arabeille on tietenkin omat jihad looshit: Isä terrorin paras työkalu viedä rahvas lahtipenkkiin ottamalla
kaikkien kansalaisten kaikki aseet ja oikeudet pois.

Islam - 600-luvun kehitelmä Rooman Fatiman katolisluostarista, Porugalista. Fatiman - joka nimi
mainitaan jo Jesajan kirjan 65. luvussa.



Vaikka miten kiipijä kiipii ja alapuolellaan oleviaan salamurhaa - ylös ei pääse. Se on näetsen varattu vain
valaistuneille: Illuminati looshi jonka perustajajäseniin kuului jesuiittamme Karl Marx.

Kaikilla alapuolen olennoilla onkin ohjelmoituna vanginvartijan moraali - se rahvaan kyykytystyö ja
kultahampaitten nyppiminen kaanin laariin on sen osa. Ellei tulosta synny, yksilö pyyhitään pois kuin lika ja
otetaan uusia miehiä remmiin.









Pyramidin olennainen osa on tietenkin KABBALA. Aihe joka on äärimmäisen arka valaistuneille ...
keskustelupalstalla asia johtaa välittömään sensurointiin.

Kabbalan taustat Raamatusta, sen ulottuvuus siniveristen lastenraikaus orgioihin - lue se tästä. Juttu on
nk taattua sensuurikamaa...

'Sellaista oli elämä Jeesuksen aikaan'
sellaista-oli-elämä-jeesuksen-aikaan





Jesuiitat perustivat YK.nsa kautta myös Israelin valtion satanistilippuineen - kerätäkseen kaikki
juutalaiset viimeiseen Adolphin messuunsa. Ennustusten mukaan...



USAn 1 dollarin setelin katkaistu pyramidi -symbolin taustoja selviää
PyrΔmid PlΔgue







Yllä: Vain muutamat yksilöt kutsutaan valaistuneiden joukkoon: Vatikaanin  illuminati -looshi.

Orjien vakoilu - ainoa keino 'valaistuille' väkivaltansa ylläpitoon. Kai tunnistat googin joukot...



Tähän hurrien osiris maltan pyramidivaakunaan on piilotettu myös Tau - eli Tammuksen palvonta.



Kaulastaan narutetun Bättrefolkin steppailusalit.



Maria! "Tervetuloa ruutulattialleni
steppailemaan..."

Alla ikivanha Maltan Ritarien ruutu-steppailukirkko, onko se
Valetta?

...Ei, vaan kaikki hesarisi tarjoaman valetta-ohjelmointisi
syntymäkaupunki on Valletta.



Rebekoille ja paavinpikareilleen on aina ollut tilaa, erityisesti Punaisen Ristin 'avustajina'.



Tässä hurrien steppailuruudukossa loistaa niin Hiiramin kuusikulmio (ohjelmoidun rahvaan saduissa
"Daavidin tähti)", kuin pyramidit, osirikset ja kaikki Rooman naruttamien hallintakalut.

Maltahan hetki! Syötävän makeaa...



Kohta Mariapatsas itkee verta kesken teeveeseiskan ohjelmointi-ohjelman? Ainakin 'parantumisihmeet'
ovat alkaneet. Liekö siis ruutupaitasankarimme kuviointi sattumaa - vai tyypillinen viesti veljille? Itkettääkö?
Kyllä minua ainakin...

Osaatko jo lukea äitikirkkosi symboliikkaa, merkkejä? Epäilen. Onhan taru niiiin hellyttävä.







Pennsylvanian Vapaamuurarien aikakauslehti.



Kaikki narusta vedetyt - Pyr∆midin satanistipalveluksessa!

Arkkihiippa - uskonpuhdistuksen tuhatvuotinen witsi.



Pyramidin Palveluksessa! ... eli ... Telegraph: "kätki parlamentin pikkupoikamurhain tutkimukset

Israelia valvova silmä - Gjumalan palvojia...



Onnea Satavuotiaalle oikeisto-vasemmisto -messumurhasadulle!



Melangella pyhimyksen kappeli Brittein saarella. Kettu-
tyttöjen esiäiti? Vaiko isä? Tämä Maltan Ristin Ritarin

Kunnioitti jäniksiä... joista tietenkin voidaan tehdä myös
paavipyhä pyr∆midi... osta pihallesi koristeeksi!

Glo-Paavin Pyr∆midi-veljeskunta. Pinnalta kermat kuorivan menestyksen salaisuus...



APRON- Narutettujen Taivaaseenpääsy-essut



Tässä taas Pyramidin Tau - Tammus, keskellä ylhäällä.



Alkuasukas ekumeniaa: piti heti joko tappaa tahi veljeyttää.

Tässä opetetaan veljeksen tunnistamista eli rapparitervehdystä. Liinasen kulmassa muistuteaan sormien
asennon tärkeydestä ihan kuvan kera - lukutaito lienee ollutkin hiukka himmeä-



baphometin tähdestä riippuu naru - vaiko suolet? Ainakin niin valassa luvattiin. Oikiallah aito Hengen
tuli, mehiläispönttö, maapallonen - ja tietenkin uudestisyntymä-arkku. Steppailulattia, pääkallot ja
säätiöitten puhemiehen nuijat kuuluvatkin kaikkien kalustaoon.







Suomilaisien kyykyttämiseen valjastettiin hurrikaanit jo tuhat vuotta sitten. Tässä kuvattuna häpeähurrin
essu ja masonistin järjen himmeä Maltanristi-valaistus steppailulattioineen. Ruåzin G -essu.

Arbetande GAGnande.



Tämä on Yorkin riittiläisten ikuoma Taivas-essu.



Italian lippuja: Marcellino Maccaroni - pelkää myös
Maltan kostoa.



Oho. Meinasipa unhoittua käsi yms yms -merkit...

Liekö tässä Pavin biitsihattu ja bikinit?



Eräs ahkerimmista Paavin messumurhaajista - jesuasennossa. Kim, paavin lehdistön lempipyrkyri.

Sininen Käsimerkki tämäkin, Order of Luku-tai-doton





Käsimerkki - Maon tapa rei'ittää joutoväkeä... "Vallankumous ei toimi - Tovaritzh, meidän täytyy
kouluttaa kouluttaa kouluttaa kouluttaa...."



Tikkumerkki - sitä jälkeä voit esitellä vielä lapsenlapsillekin...



kuus kuus kuus klubijohtajan käsimerkkiä



Valat vannomme sydämin -kaksisormimerkki. Kuuliaisuus isän katolismaalle kuin suomisotilaat ikään...



Samalle 'urheudelle' luostarin mystiikkasatu -osirismerkit.

Minä myös sanoo rohkeusnobelin voittaja.

Olen niin negatiivinen - arvaa kuka.



"Uutuuskirja paljastaa:" Vennamon voitto aiheutti Kekkoselle sydänkohtauksen... IS 19.3.2015 13:00,
päivitetty: 19.3.2015 13:04 Tässä kerhonsa ritari Veikko vilkuttaa äänestysteatterinsa omistajamerkkejä.

Luulitko oikiasti että joku pääsisi isän maan äänestysteatteriin (nk. edus-kunta) kuulumatta isän klubiin?

Kaksisormi-koulutetut arabikevät-muslimit osoittavat kuka onkaan pomo!



Oikiaoppisen Vapaamuurari Ritarin käsimerkki - niille jotka eivät vielä kuulu äitikirkkoon:
- Iltasatusanomat: "Breiviik on kristitty"
- RitariBreiviikin Manifesto: "Kannatan sellaista kristinuskoa joka johtaa Äitikirkon syliin..."
- Halonen: "Suomen viharikolliset saatava kiinni" (Lue: tämäkin maankavaltaja pelkää...)
- Ritarien Iltasatulehdet, etukäteen ohjelmoitu pahuuden 'vastalääke': Suomen aselakia kiristettävä!

Breiviik Huijaus paljastuu: suomi-orwellin-valtakunta



Kansalaisten puolustuskyvyn romautusoperaatio, mallia kristitty Ritari Breiviik: Sosiaalisen oikeuden
Ruusuritarien demock raattinen surukäsimerkki, Norja...

Lontoon 666-ritarimerkki - kaikille pienkauppojen sosialisoijille. Vas ylh. mattokauppa.



666-taiteilijamerkki kutsuu samanmieliset Ruusuritarien huu... eiku Ravintolaan



JesuiittaRitari Medvedevin kättä pitempää merkki: "haluamme että kaikki kansalaiset kaikkialla
luopuvat aseistaan - ei toki koske minun isäni✜ moottoripyöräjengiä...

Medvedevin poloniumpomon lähettämä Dioxiinimerkki - tottelemattomalle ritarille.
Yuschenkolle syötettiin jesuiittain tapaan, salaa, hevosen annos Dioxiinia - mutta selvisi.



Mersun Uusi ilmastointimerkki  (mallia jesuputputin ®)

Jesuiittain rappareilla kavaltaman rahvaan taputusmerkki: EUläköön perustuslakikavallus!



KavaltajaRitarittaren kravattihimo. Pidätyskyky loppui - vetomerkki: Waro Bush!

"Suomesta teemme maailman monikulttuurisimman maan" -merkki.



Ruåzalaisminsterin mamukakkumerkki. Kielletty aihe... koska mamutus on Leijjonien oma bisnes!

Lions Quest: Leijonien Haaste! Veronmaksajille elätettäviksi lisää 5milj oikiaoppista.



Ohjelmavirhe -merkki.

...amerikkalaispoikkeus joka ei osallistunut RitariRooseveltin jesuiittaohjelmointiin.



RitariMoiskis. PusuMerkki (=tappakaa juutalaiset).



Roomanritari Jasserin 'iloa isälle puuhastelemallah' merkki.

Ritariryöstöt✜ käynnissä -merkki. Damaran asukkaat pakenevat ritarien uutta ryöstöretkeä.



Taas KatolisAdolphin ja KatolisStalinin RitariRyöstö onnistui -merkki.

И'лл kиллуa aлл -merkki = "I'll killya all"



Ruutikapina by jesuiitta Guy fawkes: "We
killya all" -merkkimeri.

"I'm on your side" -merkki by King James.

... ja bytheway, kiitos hyvästä mainoksesta! =
Gallupit pomppasivat tappiin.



Tässä eräs tehtävä sinulle, bongaa tämä sub-merkki suomilaisen pikatien varresta ja mieti mitä sen
takana luuraa.



'Kauppamiehet' isän teatterista. Selvitäpä tykönäs käsimerkki & mitä he kauppaavat suomilaisille?



Sub-synergiaa löytyy yllättäin mustan auringonkin kajosta, päämaltaministeriomme pääovesta. Miten ihana
nuolenpääsalaseura tässäkin luuraa. British Prime Minister office.

Suu messingillä -merkki. Valat vannomme isälle kuin suomilaissotilaat ikään... Katolinen pallopeliteatteri
vietelee kansan osiristaan kumartamaan, merkillisessä kulttisopassa mukana tulta ja sydäntä.



Ah mikä (taputapu) rohkeiden isän kuuluisuuksien -merkki.

Jesuittaritari poseeraa isän teattereissa -merkkiä.



Iloisten veljeksien ryöstö jatkuu -merkki



Tehtävä suoritettu -merkki. Sillan pudotus meni nk. nappiin kesken isän pallopelin, Argentiina.

Alla Kaipaan niin sua Isabella - merkki.



Rohkiat pötkölleen -merkki. Myöskin merkki siitä mitä väistämättä tapahtuu [ = rauha tulee väkisin] kun
merkilliset riisuvat merkittömät aseista - Lain Mukaan mediaterrorinsa salatiede aivopesun avulla.

LATimes.com väittää että muslimeilla olisi syvempiä ongelmia. allah merkki siittä... liekö tottakaan?



No onkos iloisella baarirosvollamme ropleemeja kun merkkejään tuulettaa? Eräs tunnustautuva
jesuiitoista EUverokirstumme päältä.

Aamen sanovat taustalla esi isäin maltaritaritkin.



G-miesten öljylähteen ryöstöt romahtivat 60% vuonna 2014, merkki alkaa ruostua...



alles in ordnung -looshimerkki. Isä pitää maan kansalaiset kurissa.



Käsittämättömät merkit loppuivatkin (tällä erää) tähän.











Royl Mounted Police RMCP - Kanadan "demock-ratiossa"? Baphomet parvi aina näkyvissä, kääntelitpä
näitä Paavilaisia kyykyttäjiä mitenpäin tahansa. Ja pokaalit onnistuneista ryöstöistä - sossuruusuin kera,''

Ristinmerkin historia on samalla Taun historia - Tammuksen palvonta kuuluu kulttiin...



Israelin korkein satanistinen oikeus. Satanisti Rotschildin rakentama - sisältää kaikki merkit, Tammuksesta
Obeliskiin (etuvasemmalla). Oik ylhäällä valtava talon sisästä pilkistvä 'pyramidipoikain retriitti.'

Shintolaistemppelien merkki - satanistien merkki. Missähän sen näinkään? Ai niin, kun katselin goo
glemapsilla Japanin karttaa: temppelit on merkitty tällä paavinkin omaksumalla symbolilla.



Chernobylin ortotoxinen pyhättö - kaikin vatikaanin maustein.

Aboriginals - alkuasukkaat valjastettu osirikselle.



Israel, tyypillinen muinaisen Synagoogan lattia.



Arabit tekevät mitä käskemme - sanoi Rooman keisari...



Hauska juttu sanoi jo Konstantinus.



Williamsburgin Looshi no. 493, F. & A.M. -lentoritarit: Jokarapparin pommikone. Alla US Navy
signaalimerkki 1944, videolla: "Rapparipappi laivalla - Älä Ammu!"



Tämän maapallon syöpäläiset ameriikan osiriksensa valossa - tässä tosin hiukka häpeillen...

Rooseveltin rapparipihalla Seattlessa on Lenin patsas tänäkin päivänä 2014. Tämä on kuitenkin niin
arka asia, että turha yrittää G-ooglen katunäkymästä sitä katsoa - sensuroitu. Sensurointi tarkoittaakin
veljesten sanavarastossa ykseyttä ja avoimmuutta... Onneton Washingtonin osavaltion Doric-looshin
webmaster unohti vielä kuitenkin kuvaansa paljastavan nimen... Tämän lajin käärmeloosheja Washingtonin
osavaltiossa on 180, sen mukaan USAssa voisi olla 9000kpl. Tuholaisten kokonaismäärä voisi (vain tässä
syöpälajikkeessa) olla luokkaa 450.000.

Doric Looshi häpeilee ja salailee koska sehän on salaseuran päätarkoitus; webmaster mokasi kun jätti
patsaan nimen tiedostoonsa: pelkkä käsi sai näkyä.



Christ Mass. Paavin Saturnalia messu.

Sitähän sopiikin juhlia jesuiittapäällikkö massamurhaaja Leninin kera rapparikaupan edessä. Lue Lisää:
Paavin Saturnalia Bakkanaalit: hyvän-ja-pahan-evankeliumi

Merry Christ mass-murder...

The Statue of Lenin in Seattle is a 16 foot (5 m) bronze sculpture of Bolshevik Russian Communist
revolutionary Vladimir Lenin located in the Fremont neighborhood.



G baphomet hymyä huuleen.



Rappareita rintamalla?
Tokihan.

Komentokorsut
merkkinsä baphomet -

oppineita täynnä...



Rappariselityksen seli seli - usko tai itke ja usko:





Pyhyyden (Kadosh) Ritari, Pyhimys Andreaksen ritari, Auringon Ritari, Temppelin Päällikkö, Armon
Prinssi, Rohkean käärmeen Ritari, Pyhähön Prinssi, Pyhäkön Päällikkö. Libanonin Prinssi, Nooan
Patriarkka - Konstantinus messumurhaajakirkkoisä Punainen Risti, Dehonian X pappis-salaseura, Maltan
Ritarit - yteiskuntamme johto, Punaisen ristin ORDERI - Kaikki GADin eli Rooman Fatiman
saatananpalvojia. Pylväinä tällä pyhällä mafialla on Booas ja Jaakin:

...kas tässäpä rahvaalle GLORIA IM EXELSIS DEO!



Booas ja Jaakin
"Ja Salomo pystytti pylväät temppelin eteen, toisen oikealle puolelle ja toisen vasemmalle
puolelle: oikeanpuoliselle hän antoi nimen Jaakin ja vasemmanpuoliselle nimen Booas."
2Aik.3

Koko Vapaamuurari järjestö - Salomon johdolla pystyynnostettu pappis-satanistijärjestelmä.
Hallitsee tänäänkin maatamme, Rooman EUkkulaa - koko maapallosta! Eipä ole ihme kuinka oikeamieliset
tätä orderia ovat aina vastustaneet, miksi nämä Rooman rakentaman temppelin baalinpapit ristiinnaulitsivat
Jeshuan Rooman Keisaripaavin kidutuskoneelle, ristille. Ei ihme miksi he kemuilevat ristinmerkkiensä
kanssa - kun rahvas ei mitään ymmärrä sulkien silmänsä korvansa näiltä faktoilta näiden osirisritari-
murhajaajien iloksi veisaten G-LOORIAA! Gadillensa

"Sitten kuningas Joosia käski ylimmäistä pappia Hilkiaa ja häntä lähimpiä pappeja sekä
ovenvartijoita viemään Herran temppelistä pois kaikki kalut, mitä oli tehty Baalille, Aseralle
ja kaikelle taivaan joukolle" - Bongaa nämät taivaan joukot edellisetä rapprikuvastosta. Ja
Joosia poltatti ne Jerusalemin ulkopuolella Kidronin kedoilla, mutta vei niiden tuhan
Beeteliin. ... Ja hän poisti ne hevoset, jotka Juudan kuninkaat olivat auringon kunniaksi
asettaneet, siitä, mistä mennään Herran temppeliin, hoviherra Netan-Melekin kammion
vierestä, joka oli Parvarimissa, ja poltti auringonvaunut tulessa. 2Kun.23 (vihastuivatkohan
Auringon Ritarit???)

Anatotin G-miehet - order of gad - Juomauhrisekoitus Kohtalolle - menille Jes 65:11

order - verodirektiivi - rooman verollepano, gadin palvelus ... johon meille syntyi vapahtaja.
`arak  aw-rak' to set in a row, i.e. arrange, put in order  6186

Gad  gad,  Fortune, a Babylonian deity:--that troop. 1409

"Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte Minun Pyhän vuoreni ... (Jerusalemin
Temppelivuoren sijainti ei ole siinä missä 'Jerupapit' opettavat) ...jotka valmistatte Gadille
pöydän ja vuodatatte uhrijuomaa Menille - teidät Minä määrään miekan omiksi ja kaikki te
kumarrutte teurastettaviksi, sentähden ettette vastanneet, kun Minä kutsuin, ettekä kuulleet,
kun Minä puhuin, vaan teitte sitä, mikä on pahaa Minun silmissäni, ja valitsitte sen, mikä ei
ole Minulle otollista. (Jerusalemin yms).Jes 65

Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, Minun palvelijani syövät, mutta te näette nälkää;
katso, Minun palvelijani juovat, mutta te kärsitte janoa; katso, Minun palvelijani iloitsevat,
mutta te joudutte häpeään. Katso, Minun palvelijani riemuitsevat sydämen onnesta, mutta te
huudatte sydämen tuskasta ja voivotatte mielimurteissanne. ja te jätätte nimenne
kirouslauseeksi Minun valituilleni: "Niin sinut surmatkoon Herra, Herra!" Mutta
palvelijoilleen hän on antava toisen nimen.

Masons hide it (their devil) behind acronym - G
Kabbala hides it (their devil) behind acronym - G_D
But 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 = Fatima,
Fortuna, Ba'al...



Alla pikku vilahdus riittimestariensa kirjanoppineiden valhekynä -oppeihinsa. (Jer.8:8) Näiden saman
hampaita kiristävän satanistisen IHS-henkivallan alla olevat papit ristiinnaulitsivat Messiaan, Jeshuan.
Rauhanruhtinaan. Jerujen-Saalemissa. Jerusalem, väärennetty nimi. Lue 'Israel Arkeologia' -dokumentti.

Amos 7 ... Psalmi 133 "...kuinka suloista on että veljekset..." ...G:n -tarkoittaessa Fatiman perkelettä,
Lue Lisää 'Sellaista Oli Elämä Jeesuksen Aikaan' -dokumentti.



Pyhän Pyramidin Raamattu.;
veljeksien valitut (väärentämät
kohdat?):

Esra 1,
2Aikak6, 2-9,
Saarn.12,
Matt.21:39

virtue

G-looriaa: 'arvot' ja vaikeneminen

Ankkuria Nooan kerholle:



Rakkaus - osirisLOVE - ennekaikkea:
Montako sydäntä paavin tumpelokerholaisten ruutulattioilta löytyykään?

Kaipa osaat jo haarukkasi laittaa oikein?



Merry X-MASS (murders through the ages)

Daily Telegraph hides the purpose of 'Windsor' Gartner-jubilee, above original photo.



telegraph.co.uk/multimedia/archive/03527/19_12-windsor-01_3527137k.jpg

... Windsor Castle Photo: this is what all slaves hould do to honor papa
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ("shame on him who thinks evil of it" shh... incest 'it')

Click uk gov site to define what this Order of the Carter means:
royal.gov.uk/MonarchUK/Honours/OrderoftheGarter/OrderoftheGarter.aspx
en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Garter





New World Order in Ol' Gartner disguise...



Latin vocabularly dedicated to horrendous 'it'.

All evil wars from Columbus robberies incl



Filthy Papal Pigeon, Sain Peter's Cathedral Pill Grimace crown, Malta murderers medal ... and papal
rosey used by all its ilk like  FINNISH LOTTA-SVÄRD

LOTTA-SVÄRD-kukkanen Garter -kerhon heraldiikassa kertoo vuosisatojen messumurhista: Maltan
salamurhaajain saastakyyhkynen joka löytyy myös Pahan Pietarin Basillikan valtaistuinkatoksesta osiriksen
keskeltä. Mukana tietty Pyhän Yrjön sinetti - paavinpunaisen CCCP ydinaseklaanien heraldiikan herra.



Slaves, Cherish your brainwashed illusion by the mass-murderer Constantine.

Ankkurien viestit: Lakimieheksi, Merikapteeniksi pääset Garter -illukerhossa

See bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_garter03.htm

Order of Garter



'Samat' saastat epsanjan aksentilla.

  Order of Garter





St. George Ribbon

Pyhän Yrjön
nauha.

Used to decorate Stalin,
Mannerheim, Tsars, CCCP soldiers,
Nukes: all under the osiris_G-arter
killin spree...

Osiris ribboned G-arter Nukes: see video...

St George's Nukes at Papal CCCP Red
Square see 'Berijan Tarhat' -document:

Mukana tietty Pyhän Yrjön sinetti -
paavinpunaisen CCCP ydinaseklaanien
heraldiikan herra. Lue 'Berijan Tarhat' -
dokumentti.



Inside the Cao Dai Temple in Tây Ninh, Vietnam
i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03554/bigpic9b_3554319a.jpg

Shinto (? temppeli Vietnamissa, rahvaan harhaajohtaja suoraan roomasta: kaikki kilkkeet mitä IHS
Isis Horus Seth -palvontaan tarvitaan. Lattia kuin jessiittaristien neliöpyhättö, ympäröivine
nelipylväikköineen. Isonveljen orjuuttava silmä luo kommun -ismin-jesuiitta valaistuneille terror -ismin
iloaan ikkunoista. Samaan aikaan 'puolet kansasta' kalmanterrori leireillä jesuiittaisä Stalinin muistoja
kunnioittaen - tai kuten hyväveli Kim Jong Un jesuiitan kuolemanleirit. Päälle siunaava jesuiitta
Franciskus1...

(muokattu kuva)

Lue 'Pyramid Plaque'.

Big Pic:
i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03554/bigpic9b_3554319a.jpg



Palataanpas orjiensa kyykkysalille punnertamaan:

Riittisali voideltavain satanistiseen steppailuun



Eräs riittisali laivalla - liekö Nesteenkin erikoistankkerilla tälläinen?



Katkaistu pyramidi - löytyy SA-int kuvista, dollarin setelista jnejne.

Erikoista on tämäkin avoimmuuden tunnustus: sisällä salahuoneet pääkalloriiteilleen...



Master Mason USA - paavin bulvaaneina - maailman merillä Columbuksen jäljissä messumurhattujen
kultahampaiden kerääjinä.



Salit täynnä valansa vannoneita, sokeasti kuoleman pelossa tottelevaisia orjiaan.



Tämän merkin teksti kertovat että Hallitsemme Kaaoksen Avulla: Ordo ab Chao. (Mitä enemmän
tuhoa ja kuolemaa, sen enemmän saamme kultaa Vatikaanin laareihin...)

Meidän on kaikki Viisaus, Meillä on Jumalainen oikeutus, oikeus. Tätä merkkiä käyttää Pyhä Konsiili,
Hebrean kielellä Kadosh... Lisäksi tämä on Inkvisiittorin kiduttaja komentajain merkki.

Kaikki alamaiset vannovat kaksi sormea pystyssä, tuulettavat kansalle mihin asemansa perustuu: mass-a-
murhaan.



Kaiken pyhän rojun, pääkalloin yms lisänä tässä hökötyksessä löytyy myös
Kuusi kolmiota - kuusikulmion sisällä: 6 6 6.

Jumalaista Hebrelaissilmää unhottamatta.

Itse asiassa tuo kuvio on vapaamuurarien lempikuvio aina GADia myöden. Kaiikki Paavilliset
killukkeet pääkalloista palloihin...





USMarine (?) Masons





Yllä valaistuneet tähtientarkkajat
...mielenkiintoinen sana: CENSUS = väestönlaskenta... vatikaanin vallan väline.

Nämäkin pörrääjät löytyvät Baldacchinosta ruusu looshiensa kera.





Freemason - 1.st President George Washington - Commander of the United
States

USA:n itsenäisyyspetos - alusta asti Paavin vapaamuurarien johtama.



Ensimmäistä kertaa löytyi Rooman kaksipääkotka Ameriikan itsenäisyyskavaltaja rapparein
palvomana. Jykevä mestausmiekka sillä on.



Tunnistuskilpailu - US Freemason - vaapaamuurarijohto.

Eastern star juu nou: näistä merkeistä sen pirun kannattajat tunnistat:

eastern star - baphomet



Ystävälliset ja avuliaat vapaamuurarit, auttavat ketä tahansa pulaan joutunutta, avoimesti. Yölläkin.
Kivuttomasti vapauttaen - free mason (=välineet teroitettuja) ... erityisesti vapauttaen veljen veljien
hankalista vastustajista. Tästä seuraa muurareille aina lisä-vapauksia vapauksiensa toteuttamiseen ... kuin
silloin muinoin Rissalassa 3.10.1978 - koko puolustuslakikomitean orderille hankalien yksilöiden
räjähtäessä tuhannen päreiksi Juurusveteen. Toki muistat? No, kysy sitten Tarjalta, se muistaa.



Samalla oxetuksiensa kuvasivulla tämäkin kuva. Mitähän siinä tapahtuukaan ... kuulema ultimate
journey elikkä jumalansilmän vaatima, vahtima kaiken G-huipennus.



Ultimate journey alkanee vasta ylimmillä portailla?

Onko millään merkitystä kysyy ritarilehden a-siantuntija? Aiheseen en syvenny, totean vaan
veljeskunnan olleen voimissaan jo Jesajan aikoina - erityisesti kuningasten kerhojen täyttäneen riitteineen
auringonvaunuineen sodomiittien syntikuorman, saaden palkakseen sen mikä saada piti.

"... Pekah, Remaljan poika, Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi Samariassa kaksikymmentä
vuotta. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä; hän ei luopunut Jerobeamin, Nebatin
pojan, synneistä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä. ..."

"Brittipääministeri Cameron oli Oxfordin paras rehellisin mies" - sanoo opiskelukaveri. Niinpä, siittä voi
kuvitella minkälainen Maltan ritaris kaverilaumansa onkaan: "Kymmeniä Lordeja tutkitaan pedofiliasta
pikkupoikaain murhista" -kirjoittaa telekategraph 2015. Lue Lisää: 'Suomi Orwellin Yhteiskunta' /Jimmy
Savile - maailman pahin pedofiili ja BBC POP-lauluklubien tukipylväs"

Ritari-Looshin riittikö opiskelijain juhla? Hmm. Niinpä kai...

Order of Garter - ultimate motto really fits in: "Dont be ashamed of it"

HONI SOIT QUI MAL Y PENSE
Order of Garter - ultimate motto: "Älkää hävetkö sitä"



Kun ylläolevat huomioi, saa seuraava uutinen Kanadasta nk. substanssia, tosin hieman eri kulmasta
kuin mitä reportteri halusi. Jutun mukaan poliisilooshia oli uhkailtu ja häväisty pentagrammein ja sianpäiden
kera: kuvain mukaan näyttäisi niin olevankin. Kyseisen teon juonena on kuitenkin poliisiriittien pyhän
eläimen, sian, kaulan katkaisu ja pään häpäisy. Tätähän ei tule sallia, pahainhäväistys! Roomankin
sikariittein homppipalvojat lienevät huomanneet tämän häväistyksen ja ovat (?) lähettäneet emissaarinsa
etsimään syyllistä.

Telegraphille lausuntoja antanut jesuiitta Vatikaanista kertookin puolet pappisväestä olevan homoja;
katso lisää "Pahan Pietarin Basilli" dokumentaariosta...

Verorahoilla rakennetun riittitalonsa katolla liehuu Fraternite Constabulaire (sika?) -lippu. Ovet täynnä
viharikollisten maalailemaan 'viestiä' ... kaiken väitetään olevan noitain symboliikkaa - polliissit tuntevat
omansa?

MONTREAL  2015
nationalpost com/2015/03/13/a-pigs-head-in-middle-of-a-petagram-left-outside-montreal-police-
brotherhood-building/ Postmedia News | March 13, 2015

Lue Lisää "Suomi Orwellin Valtakunta" dokumentaariosta.



Koko brittijohto - kuten minkä tahansa valtiojohto on siniverisillä ritareilla & vapaamuurareilla
miehitetty. Yliopistoissa koulutettuna looshiensa saloihin ... joten allaoleva uutinen on ihme siinä mielessä
että se tulee julki: suomessahan ei toki tämmöistä (eihän).

TOSI ON -Rehelliset, samat riittivalat vannoneet sinilooshien ritarit alkavat kuulema 'tutkimaan'
veljiensä tekosia: mitäpä luulet löytyvän? ...suomessahan ei toki tämmöistä (eihän).

Ordereita Muurareilla on tuhansia - erikseen ritarien Orderit.

Alla pieni väläys
'Doorilais temppelinpää
masonistien' loosheista

USAn Washingtonin osavaltiosta:

Ritarisikalan veljesliiton jäsen, jesuiitta Church ill, kuvassa USAn vierailulla: "Pidän sioista. ... Koirat
[tyhmät] katsova meitä [ritareita] ylös, Kissat [erinomainen näkö] katsovat meitä alas - mutta siat, niille me
[ritarit] olemme tasavertaisia."

Aika syvää tekstiä aiemman opitun huomioiden, eikövaikka.



Poliisiautossa arvokas lasti:

Ylivieskan virastotalon portailta löytyi varhain torstaiaamuna viisi sianpäätä, jotka poliisipartio toimitti
hävitettäväksi. Myös Kalajokilaakso-lehden toimituksen luona oli aamulla ollut sianpää.

"Kyse on ilmeisesti jonkinlaisesta mielenilmaisusta, jonka tarkoitus tällaisenaan jää hämäräksi", sanoo
tutkinnanjohtaja, rikosylikonstaapeli Maarit Kaskinen. Ei ole uhattu ketään: Poliisi tutkii tapauksia jätelain
rikkomisena. Julkaistu: 7.4.2016 IS

Laskutehtävä Sinulle:
...ettet voisi väittää lukua keksimäkseni:

a. Washingtonin osavaltio; 180 looshia ... jos jokaisessa 300 jäsentä, silloin WA = 54.000
Doric Masons

b. HuomG: Tässä ainoastaan Doric Masons. Kun otetaan kaikki käärmeelooshit huomioon
voit huoleta lisätä perään nollia. ... 'doric lodge' ... kts. www.doric92.org

c. Vertaa nyt lukua WA väestömäärään.  Saamasi luku pitäisi olla pienempi ... jos ei näin
ole, poista yksi nolla. Palaa alkuun, kohta a , kunnes luku on sopivasti pienempi.

d. Kertaa a-b-c- ... kaikissa US osavaltioissa

e. Kertaa a-b-c-d ...kaikissa paavin valtakunnissa maapallosella 190 (?)

f. Summa Summarum.

G. Tämä paavillinen salainen G-palvojien väestölaskenta pitäisi olla pienempi kuin mitä
Papal Compedium määrää väestönvähennykseen. Ellei, poista luvusta yksi nolla ja palaa
alkuun... Toista kunnes luku on toimiva.

Arvioni mukaan luku on yli 100 miljoonaa G-rappariorjaa, ritarit päälle.



Small refresh calc for yall ppl:

a. Washinton state; 180 lodges ... if each has 300 members, then WA = 54.000 Doric Masons

b. NoteG: This is just only Doric Masons. When all masonic snake varieties are counted, add
some zeros in the end.
Educate uself, seek for 'doric lodge' ... heres one well done site www.doric92.org/

c. Compare the result to WA population; this number should (?) be less ... if not, take one
zero out. Repeat until true.

d. Repeat a-b-c- ... on all US states

e. Repeat a-b-c-d ...on all papal States 190 (?) on the globe

f. Summa Summarum.

G. This G-number should be less than the Papal Compedium demand to be culled... if not,
take one zero out. Repeat until
true. Here is the masonic G-number; my guess is about 100million observing brother slaves.
Globally ready, made oath to fulfill any
command on any issue that descends on them down from their papal G-heaven ...

To find a Lodge by Lodge number: enter the number in the Search box at the top right corner of this
page.
http://freemason-wa.org/lodge/
Showing 1 to 180 of 180 entries
Last Updated: 04/4/14

Acacia No. 58
Alba No. 315
Alki No. 152
Almira No. 127
Alpha No. 212
Ark No. 126
Arlington No. 129
Ashler No. 121
Audubon Park No. 272
Aurora No. 201
Badger Mountain No. 57
Bellingham Bay No. 44
Benton No. 277
Blue Mountain No. 13
Boyer Mountain No. 134
Bremerton No. 117
Burlington-United No. 93
Camanio No. 19
Castle Rock No. 62
Centennial No. 25



Centralia No. 63
Chehalis No. 28
Cle Elum-St. Thomas No. 139
Colville No. 50
Concordia No. 249
Corinthian No. 38
Crescent No. 109
Crystal No. 122
Damascus No. 199
Daylight No. 232
Dayton No. 26
Delta-White Center No. 172
Des Moines No. 245
Diamond No. 83
Doric No. 92
Eastern Washington Lodge of Research No. 310
Edmonds No. 165
Ellensburg No. 39
Ephrata No. 167
Esoterika No. 316
Euclid No. 125
Eureka No. 20
Evening Star No. 30
Everett No. 137
Evergreen State No. 68
Fairweather No. 82
Falls City No. 66
Fern Hill No. 80
Ferndale No. 264
Fidalgo No. 77
Frank S. Land No. 313
Franklin No. 5
Garfield No. 41
Gavel No. 48
Genesis No. 305
Goldendale No. 31
Grand Coulee Dam No. 120
Grand Mound Historic Lodge
Grandview No. 191
Grays Harbor No. 52
Green Lake No. 149
Greenwood No. 253
Harmony No. 18
Henry A. Greene No. 250
Hermanos del Arte No. 314
Hiram No. 21
Hood Canal No. 288
Horace W. Tyler No. 290
Hunters No. 236
John Paul Jones No. 271



Kelso No. 94
Kennewick No. 153
Kettle Falls No. 130
King Solomon No. 60
Kirkland No. 150
Krucible No. 318
Lafayette No. 241
Lakeside No. 258
Langley No. 218
Little Falls No. 176
Longview No. 263
LuzViMinda No. 317
Lynden No. 56
Malden No.188
Manito No. 246
Maritime No. 239
Mark P. Waterman No. 177
Medical Lake No. 102
Mercer Island No. 297
Methow Valley No. 240
Moses Lake No. 174
Mount Adams No. 227
Mount Baker No. 36
Mount Moriah No. 11
Mt. Hood No. 32
Mt. Olympus No. 298
Mt. Tahoma No. 190
Myrtle No. 108
Naches No. 211
Newport No. 144
Nitosa No. 204
Nooksack Valley No. 105
North Bank No. 182
North Hill No. 210
Oakesdale No. 55
Occident No. 99
Occidental No. 72
Odessa No. 156
Okanogan, No., 169
Olympia No. 1
Orchard No. 200
Oriental No. 74
Palestine No. 214
Parkland-Lakewood No. 299
Pasco No. 173
Paul Revere No. 205
Peninsular No. 95
Phoenix No. 154
Port Angeles No. 69
Port Orchard No. 98



Port Townsend No. 6
Queen Anne No. 242
Quilcene-Jefferson No. 107
Quincy No. 161
Rainier No. 189
Renaissance No. 312
Richland No. 283
Ridgefield-Daylight No. 237
Riverside No. 112
Robert Burns No. 243
Robert Morris No. 97
Rockford No. 45
Rosalia No. 84
San Juan No. 175
Sequim No. 213
Shoreline No. 248
Silver Star No. 286
Silverdale No. 311
Skykomish No. 259
South Gate No. 100
Spangle No. 131
Spokane No. 34
St. Andrew's No. 35
St. John's No. 9
Steadfast No. 216
Steilacoom No. 2
Sultan-Monroe No. 160
Sunnyside No. 138
Temple No. 42
Tenino No. 86
Terrestrial-Mt.View No. 228
Thornton F. McElroy No. 302
Toppenish-Meridian No. 178
Trivium No. 22
Union City No. 27
Unity No. 198
University No. 141
Verity No. 59
Waitsburg No. 16
Walla Walla No. 7
Walter F. Meier Lodge of Research No. 281
Warren G. Harding No. 260
Washington No. 4
Waverly No. 231
West Gate No. 128
Western Cascade No. 61
Whatcom No. 151
Whidby Island No. 15
White Salmon No. 163
Whitman No. 49



William H. Jett No. 285
William Renton No. 29
Winlock No. 47
Wm. H. Upton Naval No. 206
Woodland- Kalama No.17
Wynooche No. 43
Yakima-Compass No. 24
Yancey C. Blalock No. 265
Yelm No. 244
Zarthan No. 148

...







Yläpuolella joukko piispojen omia vaakunoita.



Osiriksen säteet valaisevat muurarien kivikökköä...

"Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni
hänet minä suuresti ihmettelin. Ja enkeli sanoi minulle: "Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen
[äitikirkko-vatikaani] salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa [vatikaanin vapaamuurarit,
Osiris-G-artner] ja jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.

And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me,
Come hither; I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters:  With
whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made
drunk with the wine of her fornication.  So he carried me away in the spirit into the wilderness: and I saw a
woman sit upon a scarlet coloured beast, full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns.
And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and precious stones and
pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication:  And upon her
forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND
ABOMINATIONS OF THE EARTH.

"And I saw the woman drunken with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Jesus: and
when I saw her, I wondered with great admiration. Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery
of the woman [mother chuch vat-i-can], and of the beast that carrieth her, [papal jesuital masonry, G-artner]
which hath the seven heads and ten horns." Rev.17



Tässä Konstantinus Rooman Kaksipää kotka julistaa keisariPaavin ekumeniaa - oikomen.

'Get a head, get in † ouch...'



"astu sisään ja löydä"... (psst. Poispääsy vain arkussa.)

ja shit soon LOPPU!



LIITE 1. Keskustelupalstan hedelmää

http://keskustelu.suomi24.fi/t/11172738/voidaanko-raamatunkaannoksiin-luottaa-#comment-83035546
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11263207/vapaamuurarit-ja-ev-lut-kirkko-selvasti-yhteistyossa

keskustelu.suomi24.fi 12.2.2013 9:04
vapaamuurarit-ja-ev-lut-kirkko-selvästi-yhteistyössä
- asiamäärän paisuessa vakavaksi, tämä keskutseluketju siirrettiin ev-lut sivuilta 'salaliittoteoria' -osastoon

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa 111 Vastausta KIRJOITA VASTAUS

__________________________________________________________________________

kertokaa totuus 11.2.2013 22:13
Kuinka paljon ev.lut kirkko aoikeastaan ohjaillaan vapaamuurareista käsin ?

Vai mitä on ajateltava tästäkin peittelytarinayrityksestä:
kotimaa24 fi/uutiset/kotimaa/10493-k24-paeaesi-videoimaan-vapaamuurarien-tiloihin
Miksi näytellä tyhjiä kauniita saleja, kun ei voida kertoa mistä asiassa on kysymys.
Tälläkö kirkko yrittää vaientaa ihmettelevät ja kriitikot.
Eihän noin kivoissa tiloissa mitään pahaa voi olla. Ihan hyvin papitkin seillä voivat toimia.

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

100% Control 12.2.2013 9:04
On joskus jossain ollut myös pappeja ilman ritarimerkkejä. Joskus.
Tässä eräs sellainen pastori kertoo asiat halki:
scribd.com/doc/106937769/Vapaamuurari-Ei-toivottu-Vieras
slideshare.net/syottovasikka/larryn-kutsu-muurariksi-05

[DELETOITU 3kpl]

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

101% Control 13.2.2013 16:31
Tuossa parempi: scribd.com/doc/85508748/Pahan-Pietarin-Basilli
slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

puhukoon nyt 22.2.2013 0:32
exmuurari puhuu kuoltuaan:



tv7.fi/vod/player/?program=15677

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa
Samana päivänä 1.3.2013 15:56
Tapettiin tapettiin - kuten vala käskee. Pian videon teon jälkeen ... jotta veljekset oppisivat.
Samana päivänä Posiolla kuoletettiin looshipäällikkö - oliko se jälkien siivoamista?

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

vihtahousu tykkää.. 1.3.2013 22:36
Eipä vaan näy piispaa tai pappia vastaamassa, kuten oli pilvin pimein P.Jalovaaraa
kivittämässä.
Mutta kun oma LEHMÄ on ojassa niin johan on palstalla hiljaista! Siitä se

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

nojonojo 4.3.2013 16:55
101% Control kirjoitti:
Tuossa parempi
Näytä lisää
no jo!

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.

tarinakirkko 12.2.2013 9:52
"mitä on ajateltava tästäkin peittelytarinayrityksestä."
Lopeta turha pähkäily ja etsi Sanasta - mitä he peittelevät:
"Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät; mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen
paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse
kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!" Ef.

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

Balttis salaseurasta 12.2.2013 10:39
Salaseurojen ja kulttiyhteisöjen yleiset tilat on suunniteltu niin että, jos näiden toimijoiden "taustojen
perään" ryhdytään huutelemaan, ja penäämään niissä harjoitettavien salaisten eli "occultististen" riittien
merkityksiä tai käyttöä, - tilat voidaan myös vakuuttaen kulttiyhteisöjen viattomuutta esitelle, kuten tässä
videossakin tapahtui, ja nimomaan vedoten traditioden vaalimisen yleisyyteen muissakin yhteyksissa, tai
jopa viitaten ihmisten keskuudessa yleisiin perhesalaisuuksiin, jotta tämä toiminta vaikuttaisi
mahdollisimman luonnolliselta. Tällaiselle "occultismille" on myös ominaista kulttiyhteisöjen toiminnan
uskonnollisen olemuksen kiisto, kuten tässäkin tapauksessa tapahtui, jossa puhuja yritti esitää että: kyseessä
olisi vain jokin ikäänkuin "ammattijärjestö" eli tavallisista muurareista koostuva kerho, jonka jäsenistö on
vain ikäänkuin jonkun tavallisen muurarikerhon jäsenistöä, aina oppipojista suurmestarimuurariin asti.

Tämä on tietysti täyttä petosta, eikä kyseessä tosiaankaan ole mikää muurarien tai tavallisten rapparienkaan
kerhotoiminta, vaikka puhuja yritti tässäkin yhteydessä: silmät ympyriäsinä näin kaikille vakuuttaa.



Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

Balttis muurarista 12.2.2013 10:45
Itseasissa tässä videossa haastateltu puhuja itse paljastikin huomaamattaan, vilpittömyyttään vakuuttaessaan,
sen että:
Näihin kulttimenoihin voi päästä sisälle, vain niihin osallistumalla sekä kokomaansa jälkikäteen
mietiskellen - joten hän itse huomaamattaan paljasti kulttien uskonnollisen riittiluonteen, - eräänlaisine
annettavine: "mantroineen".
Mies petti mielestäni kuulijoitaan puheellaan, joskin sen osoittaminen ilman kulttiyhteisön salaisuuksien
paljastamista ei ole helposti näytettävissä toteen.

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

Skitsolintu ei lennä 4.3.2013 16:18
Vapaamuurarit ovat sakkipelin solttuja. Ritarit määräävät Rooman saneleman pelin tahdin. Hierarkiassa
ylimpänä on kaksipääkotkain looshit. Esim. Konstantinus looshi - Niinistön oma Himmler-seurue - palvoo
kaksipääkotka symboliaan.
Tämä lintu istuu keskellä kauppatoria, tietenkin Ruåzin lähetystön edessä - jotka suomalaiset
rappariurpot on aina paaponut. Saira otus istuu siinä kultapallon päällä - vatikaanin valtamerkin eli obeliskin
päässä. Merkille voi nauraa - mutta omillensa sen absoluuttinen valta perustuu messumurhiin...
Sentakia tämäkin on mahdollista: Siniritarilooshin eli Poliisin mukaan näitä on suomessa viisi tuhatta - 'eikä
asialle voida mitään.' Silmät päästä pois ja kurkkuaiki kultti:
youtube.com/watch?v=x2UI81q8Ud8
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hiuksia nostattavaa 12.2.2013 22:17
Aika mielenkiintoista

Miespettimielestänik 13.2.2013 12:01
"Mies petti mielestäni kuulijoitaan puheellaan..."
Höpöhämäystä - siis rooman asiallah kun sitä jatkat?
Koko esitetty systeemi on vain pieni nurkka maalmanlaajuista organismia tuhansine eri nimisine
alajärjestöineen.
Hae nyanssit tosta linkistä

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

Pyr∆midit Lyttyyn 13.2.2013 18:45
"Kuinka paljon ev.lut kirkko aoikeastaan ohjaillaan vapaamuurareista käsin ?"
Nämä ovat saumattomassa yhteistyössä: Jesuiitat kuuluvat systeemin kärkeen joka hanskaa tuhannet eri
ritarijärjestöt. Niiden alla on rupusakkimuurarit. Kaikki papit ovat jonkinsortin ritarimerkin saaneita ja
änkeävät aina rooman lennolle jos vaan pääsevät - Päivi sirkeäsilmän tavoin.
Organisaatiosta on vuotanut aikain saatossa hierarkian kuvauksia, salaseurat haluavat tietenkin pitää ne
salaisina. Pakkoraossa sitten esitellään alimman asteen kyykytettyjen saleja - rooma ei saa ikinä näkyä.

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa



edesa 21.2.2013 21:06
"Pakkoraossa sitten esitellään alimman asteen kyykytettyjen saleja - rooma ei saa ikinä näkyä."
Totean, että salaliittoja on. Historiankirjoitus kertoo niistä, joten meillä ei ole erimielisyyttä ainakaan tässä
kohden. Olen samaa mieltä siitäkin, että monet salaliitot ovat järjestelmään integroituja. Siten ne kestävät
sukupolvesta toiseen ja paremmin kuin valtiot. Siitä olen erimieltä osaammeko nimittää oikein jonkin katto-
organisaation. Hengellisesti tarkastellen saa-tana on tietenkin kaiken takana ja lankoja vetelevä taho.
Pelkästään sekulaaristi tarkastellen ajatus yksittäisestä ylivertaisesta taustatoimijasta on vaikea miellettävä,
koska tuo taho joutuisi kaiketi kokemaan kilpailua. Ehkäpä tuota kilpailua ja eripuraa tulee joka tapauksessa:

Matteus 12
25 Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa,
joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä.

Olen nähnyt esityksiä, jonka mukaan katolinen kirkko on kaiken takana. Joidenkin mukaan myös
paavi joutuu alistumaan jesuiitoille, tai henki lähtee. On myös esitetty miten jesuiitojen johtaja eli ns. musta
paavi on vaikutusvaltaisempi kuin paavi.
Vaikka tuo pyörittely voisi avatakin jonkin selvän käsityksen näiden todellisista suhteista, ne eivät
huomioi kabbalan merkitystä saati mm. islamia; mikä on niiden osuus koko sopassa? Jos paavi tai jesuiitat
ovat paholaisen ykkösnyrkki, ei niiden varassa sentään koko ooppera ole.

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.

Luelinkit 14.2.2013 9:33
"Miksi näytelä tyhjiä kauniita saleja, kun ei voida kertoa mistä asiassa on kysymys."
Kyseessä on peittelytarinayritys - joka menee rahvaaseen kuin häkä.
Ohjelmointi on täysin kattava, jokainen uutiskanava, sanomalehti - tiukassa veljesvalvonnassa. Yhtään
riippumatonta ei olekaan.
Vaikka sali näytettäisiin täytenä - juutubissakin on riittimenojaan näkyvissä - silti kyseessä on peitetarina.
Rapparit ovat vain pohjasakka jota ritarijärjestelmä paapoo hirttonuora valojensa eli terrorin kautta. Terrori -
sanoinko terrorin kautta? Se tarina onkin täysin salattu, maailman paavinparas tarina jolla kansoilta
varastetaan kaikki perusoikeudet.
Paitsi pahat ohivuodot... Lue linkit.

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

illuminaattijärjestö 22.2.2013 15:50
Ritari Kim il Jong 17.2.2013 14:22

Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.

[ Lue: slideshare.net/syottovasikka/pyramid-pla ]

Tässä hiukkasen näytettä miten koko yhteiskunta on äitikirkon 100% soluttama.
Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Suomen Pidetyin Päivi -keskustelu

Suomen Pidetyin Päivi -keskustelu 0 Vastausta 0 Lukukertaa
Kirkko † Deletoi 17.2.2013 13:39



Päivi -jesuiitan teot - eivätkö ne kestäkään kirkkoplastan valkeutta?
keskustelu.suomi24.fi/node/11276304

Hmm. Muistatko kuinka Meidän Paras Päivi kesällä kehui isäjumalaansa taivaisiin -
"arvokeskustelujen ylipyhä."

Nyt isäjumalansa on vaarassa jotua mestauslavalle.
Meidän paras Päivi http://keskustelu.suomi24.fi/node/11261204 Viestiä ei löydy Hakemasi
viesti on poistettu. Voit etsiä hakuasi vastaavaa viestiä

Suomi24-keskusteluhaun kautta.
Pyhän deletoinnin syyt löydät täältä, äitikirkon kuvadokumentista:
www.scribd.com/doc/85508748

Päivi on tiukka täti eikä vahingossakaan poikkea jumalansa Rooman ohjeista:
...esim. taannoin lähetti veljesten lähes haaksirikkoutuneen räjähdysainelastin (Thor Liberty)
Kotkan satamasta suoraan Pohjois-Koreaan, vankileirien avuksi? Niille joissa miljoonat
parhaillaankin näännytetään nälkään... Pohjoiskoreaan joka tämän tästä jää kiinni
pommiliivitehtailusta...
Tästä eivät tietenkään suomilehdet kertoneet: Israelilaisia on näillä räjähteillä silvottu
senverran että tietovuoto tuli sieltä. Oih tämäkin ohjelmoitu isä terrorin uhripalvelu on
rakkautta Jumalan Kansaa kohtaan, Päivi?
Kerro mulle miksikö teki tämän(kin) 'arvostettavan' teon? Auttoi Kim Il Jongia; kurjille lisää
kurjuutta ja murhaa?
Kotkassa rahtaajat kieltäytyivät ensin koskemasta laivaan jonka lasti oli hilkulla lojahtaa
ennen aikojaan. Tämä kapina oli syynä uutisvuotoon?
Epästabiilit aineet kiikutettiin Vihtavuoren hävittämöön - josta ne yllättäin lensivät yllätettyjen
lähialueen talojen katoille - ei tämmöistä koskaan ennen ole tapahtunut sanovat ritariviran
omaiset. Uutisissa poliisi taas rähmä 'ymmällään'. Kovaa ainetta, Päivi.
No nyt tästä osa on käytetty. Isä terrorin ritarit saavat taas tuulta purjeisiin. Sillähän
kokomaailman leiritys ja kansalaisoikeudet valuvat pois ... kaanin laariin. Rooman vanha
katolis konstakonna, Maltan Ristin Ritari Adolph riemuitsisi jos voisi ritariveljensä Stalinin
kera.

Pohjois-Korean ydinkokeessa kaksi huolestuttavaa ominaisuutta? Plutonium keittolaitoksien
(naamioitu voimaloiksi) päätuote, fissiokelpoinen plutonium räjäytetään 'kasaan' ympäröivillä
spesiaali-aineilla. Se saa aikaan ketjureaktion joka on nk ydinpommi.
Mitäkö Thor Liberty rahtasi, sitä ei tietenkään rahvaalle kerrota. Joka tapauksessa aine yllätti
100% Vihtavuoren ammattimiehet. Myöhemmin 'asintuntija' kertoi että 'koko Kotka oli
vaarassa muuttua kuopaksi'. Siitä aiheutunut tsunami olisi sitten hukuttanut muutamat
Plutonium - tuotantolaitokset Loviisassa ja naapurin puolella... Plutonium
tuotantolaitoksistamme, liue lisää: slideshare.net/syottovasikka/ydin-voiman-murhaava-totuus
Ei löydy miestä ei Päiviä joka tämän miljardibisnespelin viheltäisi poikki.

Lainaus: IL Tiistai 12.2.2013 klo 12.03 (päivitetty klo 12.33):

Pohjois-Korean ydinkoe saattoi olla aiempia vaarallisempi kahdella tapaa. (Ritari) Kim Jong-
Un jatkaa ydinohjelman parissa isänsä (Ritari) Kim Jong-Ilin jalanjäljillä. Pohjois-Korea teki
ydinkokeen - voimakkuudesta kovia arvioita.



(Ritari) Obama varoittaa Pohjois-Koreasta: Vaatii nopeita toimia (=loputkin käsiaseet
poistettava Suomalasilta) P-Korean ydinkoe: (Paavin oma)
Turvaneuvosto pitää hätäkokouksen Kiinalta (paikallisritarien) jyrkkä vastalause ydinkokeelle.
Tiistaina tehty ydinkoe Pohjois-Koreassa oli Kim Jong-Unin osoitus siitä, ettei Pohjois-Korea
ole luopumassa ydinohjelmastaan. Turvallisuusanalyytikoiden mukaan koe yhdessä
joulukuisen
rakettilaukaisun kanssa lähettää rohkean viestin diktatuurin uhmakkuudesta......
iltalehti fi/ulkomaat/2013021216667267_ul.shtml

Entäpä jos Pohjois-Korea joka toimii Pyramidin terrori-uhka välineenä, räjäyttikin vain
pelkästään yhden laivalastillisen tuota vihtavuoren kattoja hajottanutta supermössöä? Silläkin
teolla obama keräisi lisää tuulta marxilaiseen pussiinsa. (Ethän unohda että Karl Marx oli
paavillisen illuminaattijärjestön perustajia Vatikaanissa).

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.

ydinpappien voitelu$ 22.2.2013 15:52

illuminaattijärjestö kirjoitti:
Ritari Kim il Jong 17.2.2013 14:22

DELETOITU

Näytä lisää osa II

Deletoitu jatkuvasti 17.2.2013 14:22 - 22.2.2013 17:57

Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.

Viittasin tuossa suomen Plutonium -teollisuuteen joka rahvaalle on markkionoitu nk. ydinvoimana.
Plutoniumin valmistuksessa syntyy niin valtavasti hukkaenergiaa, että johonkin se on työnnettävä. Yksi
neljäsosa voidaan hyödyntää turbiineissa, sillä generoidaan sähköä. Jahas. Millaista
säteilysaastesähköä? Siitä faktaa tässä:
scribd.com/doc/75600251/Sateily-Saastuttava-Ydinvoima



Tämä kaikki säteilysaastutus markkinoidaan jymäytetyille paavin äitikirkon ristirahvaalle CO2-taivasputoaa
niskaan Saduilla. Öljyloppuu -Sadulla.
Ylikansoitus Sadulla joka keksittiin 1500-Luvun Roomassa - Botero. ... Ylipyhä Sanoma - jonka tänään
kuulet saarnaspöntöstä. Suomen Plutonium -teollisuus on rahvaalle markkionoitu nk. ydinvoimana.
Plutoniumin valmistuksessa syntyy niin valtavasti hukkaenergiaa, että johonkin se on työnnettävä. Yksi
neljäsosa voidaan hyödyntää turbiineissa, sillä generoidaan sähköä. Jahas. Millaista säteilysaastesähköä?

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

Constant ane 15.2.2013 16:03
Eihän noin kivoissa tiloissa mitään pahaa voi olla. Ihan hyvin papitkin seillä voivat toimia.
Korjaus: "Vain Konstatinus-valansa vannoneet papit"

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

no ei totella 15.2.2013 17:27
Ei tietenkään voi mitään väärää olla

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

siukkuja vaan 21.2.2013 8:43
no ei totella kirjoitti:
Ei tietenkään voi mitään väärää olla
siukkuja
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Kiiltävä Ruutulattia 15.2.2013 19:23
Vahinkojakaan ei ruutulattialla tapahdu, jokainen osaa steppailla paikkaansa tarkasti. Valan vannojalla
hirttoköysi kaulassa; ei siitä jää jälkiä seiniinkään, vain pelkkä pelko korvainväliin...
Edesmennyt Juhani Julin käsiteltiin valansa mukaisesti mönkkärinsa alle - kotipihalla. Ja senkin Posion
sali (500:sta ? suomisalista) pysyy silleesti puhtoisena...
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Pertsaloista 25.2.2013 21:14
Täs jotai videoo
keepxxx com/video/x00SWNPMDU4R05jTFk=-ex-vapaamuurari-juhani-julin-kertoo-vapaamuuraruuden-
saloista-1-2.html
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Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.

Bårgo Kavallus 95 15.2.2013 21:33
Lue myös Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Porvoon Sopimus 1995
Porvoon Sopimus 1995
Jesuiittakavallus?
13.2.2013 09:37
PORVOON YHTEINEN JULKILAUSUMA - ROOMAN ÄITIKIRKON SYLIIN:



keskustelu.suomi24.fi/node/11266472#comment-60025726
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Lue myös 16.2.2013 19:44
http://keskustelu.suomi24.fi/node/11266650#comment-60041669

Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Näin sotilaspapit palvelevat
Näin sotilaspapit palvelevat
27 Vastausta 56 Lukukertaa
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missä lymyytte 16.2.2013 22:25
Ja kuuleva kirkko on kuuro ja vaikenee,.
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Kuningataräiti 17.2.2013 12:22
Kyllä kuulee ja vapisee kuin rotat kellarissa. Mitäpä jos isä insestin rikosjuttuja aletaan kelaamaan perille
asti?
Brittein saaret ja isä insestin Ritarikuristus näkyy myös tässä:
scribd.com/doc/75638035/SUOmi-Orwellin-Yhteiskunta
tai slideshare.net/syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta
Kuinka paeta jos on jäänyt ansaan?
scribd.com/doc/106840073/Vapaaksi-Muurarien-Kahleista
Brittein saaret on Maltan Ristin ritarien soluttamia. Siis sen saman vapaamuurareita kyykyttäjän jonka
merkit ovat jokaisella maailman piispalla - ja osalla kiipimään päässesitä papeista. (loput 'vaan' höplästä
vedätettyjä Rebekka-rappareita tms). Ja kuinka suomenkin kansa sokeana palvoo direktiiviryöstäjiään.
Luontokin sen jo opettaa - katso kuinka esim.
Body Invaders by NationalGeographic
youtube.com/watch?v=vMG-LWyNcAs
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Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.

mitä salaavat 18.2.2013 21:04
Miksei yksikään muuraripappi PUHU ?
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Salattu A-kirjain 19.2.2013 19:28
Shh. Se on salaisuus.
Tässä eräs salaisuus. A-kirjain...



Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Mitä tarkoittaa Kabbala?
Mitä tarkoittaa Kabbala?
keskustelu.suomi24.fi/node/11281196

.Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
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Jäkälissä havaittiin 22.2.2013 15:54
Salattu A-kirjain kirjoitti:
Shh. Se on salaisuus.
Tässä eräs salaisuus. A-kirjain...
Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Mitä tarkoittaa Kabbala?
Mitä tarkoittaa Kabbala?
keskustelu.suomi24.fi/node/11281196

Näytä lisää
Oisko se tässä
youtube.com/watch?v=4rc37dRCI4w
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Montako Pappilasta 1.3.2013 15:40
Salattu A-kirjain kirjoitti:
Shh. Se on salaisuus.
Tässä eräs salaisuus. A-kirjain...
Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Mitä tarkoittaa Kabbala?
Mitä tarkoittaa Kabbala?
keskustelu.suomi24.fi/node/11281196

Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.

Näytä lisää
Jahas. Vai pappilan pyöveli veli taas liikenteessä. Tämä kommentti deletoitiin. Toimikoon Todisteena:

Johtajan pesästä 1.3.2013 14:15
"moni kirjoittaa mitä vain h -ömppää saadakseen rähjätä"
On olemassa k a k k a bloggarien ammattikunta. Järjestelmä on globaali. Niille maksetaan 2500e/kk -
edellytyksellä että saavat pidettyä palstan homppreikänsä asiallah.
Tämän bloggariryhmän palkat maksetaan verorahoistasi - jonka vallan anastaneet vievät kirstusta salaa.
Näin ylläpidetään homokaasutusta että täyspäistenveronmaksajain tavallinen kommunikaatio saataisiin
hajalle, eivät kykenisi organisoitujen petoksien keskusjohtoa havaitsemaan.
Peli johtaa johtaja. Johtajan pesästä dokumentti:
scribd.com/doc/85508748/Pahan-Pietarin-Basilli
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Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.



eka ehdotus 22.2.2013 7:33
Ehdotan
wikipedia.org/wiki/Kari_M%C3%A4kinen
Tuima ja vihainen ilme
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Missä Maltan Risti? 22.2.2013 9:22
Näköjään yhtäkkiä peittelee tämä synnin siunailija omiaan: äitikirkon antamat ritarikunniamerkit on
yllättäin piilotettu rahvaan silmiltä...
Turun Arkkipiispa
Gadolin 1719-1802 Pohjantähden ritarikunta yms jne. Katso 'lempeä' ilme:

htmlimg2.scribdassets.com/8o2csjpjnk1vj333/images/95-07cd096e94.jpg

Paarma:
* Paul Harris Fellow Rotary ritari mitali 1997
* Turun Rotaryklubin looshi
* Belgian Kruunuritarikunnan ritarimerkki 1996
* Keskuskauppakamari (päälooshi) mitali 2002
* Suomen Sadankomitealiiton rauhanpalkinto 2002 [kommunistinen kristittyjä vainova]
* Pietarin kaupungin 300-vuotisjuhlamitali 2004
* S:t Petersburgs-Turku ystävyys 50-vuosimitali 2004
* Venäjän tiede- ja taideakatemioitten liiton Pietari Suuren kultainen mitali 2007
* Pyhän Kirill Turovilaisen kunniamerkki 2007
* Minskin hengellisen akatemian kunniajäsen 2007
* Suomen Mielenterveysseuran Pro Salutate Mentis -mitali 2007
* Konstantinus Suuren Ritarikunnan kunniajäsen
* Suomen Valkoisen Ruusun Ritarilooshin 1lk mitali
* Pyhän Lampaan/Karitsan Ritarikunnan jäsen (Order of Lamb)
* Leijonien Suurristi 2002 (MAMUlan ansiot? Lue Leijonista)
* SPR Kaj Warras mitali - klikkaa katso mistä JENIN 2002 2002 mitalin 'ansiot' tulikaan...

erilainen wordpress com/2011/02/12/jenin-massamurha-jota-ei-saatukaan/
Lutteruskirkko - Rooman äitikirkon ritarikuntien vasara:
scribd com/doc/75584883/Porttokirkko-Ja-Albert-0
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rappaapparipa 22.2.2013 8:25
Korkeaan asemaan suomalaisen yhteiskunnan puolella (esim. vaikkapa päätoimittajaksi) on vaikeampi
päästä ellei ole korkean asteen vapaamuurari. Tilanne alkaa jo olla saman kaltainen myös kirkollisella
puolella.
Ns. baabelin tornissa vallitsee hierarkia. jesuiitat ovat vapaamuurareiden yläpuolella. Ylinpien asteiden
vapaamuurarit ovat jesuiittoja (vaikka kaikki jesuiitat eivät puolestaan ole vapaamurrareita)
Aiheesta lisää:
maallikkoapuri blogspot.fi/2009/03/jesuiitat-ja-vapaamuurariuden.html
Kirkon ja vapaamuurareiden yhteys on hyvin tiivis.
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Mariakirkon surut 22.2.2013 15:46
äitijumala Maria on tärkein kiintopiste. Sen ympärille kiertyvät kaikki juonet. Sitä palvoo myös msslimi
- asia on vielä heille 'ilmoittamatta'. Sitä palvovat rappareille on urkujen buumbappa-nirvanamusiikki tärkeä
yksityiskohta.
Liekö Porvoon Konstantinuspalvojiemme tilat käyneet pieniksi? Täällä tulevat käymään myös miljoonat
pappilan kotouttamat.

Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Marian kirkon urut
moosef1 21.2.2013 20:17
keskustelu.suomi24.fi/node/11286743
(1. taustat paljastava kommentti tietenkin islamofacistien toimesta deletoitiin)
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Kamelinhoitomaksut 4.3.2013 12:11
Mariakirkon surut kirjoitti:
äitijumala Maria on tärkein kiintopiste. Sen ympärille kiertyvät kaikki juonet. Sitä palvoo myös msslimi -
asia on vielä heille 'ilmoittamatta'. Sitä palvovat rappareille on urkujen buumbappa-nirvanamusiikki tärkeä
yksityiskohta.
Liekö Porvoon Konstantinuspalvojiemme tilat käyneet pieniksi? Täällä tulevat käymään myös miljoonat
pappilan kotouttamat.
Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Marian kirkon urut
moosef1 21.2.2013 20:17
http://keskustelu.suomi24.fi/node/11286743
(1. taustat paljastava kommentti tietenkin islamofacistien toimesta deletoitiin)

Näytä lisää
Kirkon vapaamuurarien ja leijonien ohjelma - veronmaksajillemme miljardilasku.
Suomexicossa nämä luvut ovat SALAINEN -leimalla varustettuja. Laskelma
maahanmuuttajista kuohuttaa Tanskassa: "Tämä on nöyryyttävää" Iso puheenaihe Tanskassa:
voiko ihmisiä arvottaa sen perusteella, kuinka paljon he maksavat valtiontaloudelle.Iso
puheenaihe Tanskassa: voiko ihmisiä arvottaa sen perusteella, kuinka paljon he maksavat
valtiontaloudelle.

Tanska on säästänyt miljardeja tiukkojen maahanmuuttolakiensa ansiosta, maan hallituksen
raportti väittää.Der Spiegel -lehden mukaan Tanska on säästänyt kymmenessä vuodessa peräti
6,7 miljardia euroa tiukan maahanmuuttopolitiikkansa ansiosta. Tiedot perustuvat maan
hallituksen laskelmiin, joista on noussut kuuma kiistelynaihe vaalivuoden aluksi. IS Julkaistu:
4.3.2013 10:48
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1605 ruutikapinan 22.2.2013 12:43
Median ja Kirkkolaitoksen ritarien saumaton yhteistyö paljastuu Jenin'in massamurhan uutisoinnissa.
Massamurhan jota ei ollutkaan: Paarmakin poikineen oli epäonnistuneen jesuiittaoperaation Suomen
johdossa - palkittiin warras-mitalilla vaikka jesuiitalliseen 1605 ruutikapinan tapaan tyri kaiken...
scribd.com/doc/126719773/Operaatio-Jenin-Jenin-2002
slideshare.net/syottovasikka/jenin-jenin-2002-002
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ohjaillaan 22.2.2013 14:48
"ev.lut kirkko oikeastaan ohjaillaan vapaamuurareista "
Heraldiikkaa: Katso myös johtajiensa merkkejä:
Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Maltanristi

Maltanristi puurim 18.2.2013 06:15 Mitä se on
keskustelu.suomi24.fi/node/11277964
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Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.

23.2.2013 12:39
Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Mitä tarkoittaa Kabbala?

Liittyykö Johonkin? 19.2.2013 15:53
keskustelu.suomi24.fi/node/11281196
Viestiä ei löydy. Hakemasi viesti on poistettu.

Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Miksi se on poistettu? Kirkon valta perustuu Rooman petoksiin. Ne eivät saa paljastua...
Osa viestistä aloitettuu uudestaan tässä:
keskustelu.suomi24.fi/node/11290519#comment-60165554
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kuu lolla deletoi 8.3.2013 18:51
Tietenkin deletoitu. Katso täsä http://keskustelu.suomi24.fi/node/11323953
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antipappiantti 23.2.2013 13:24
Kirkko kuulolla- palstan nimi voisi olla paremminkin "Kirkko välillä kuulolla, toisinaan taas ei"...
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Ehtoollinen = delete 23.2.2013 15:21
Kirkko kuulolla- palstan nimi voisi olla paremminkin "Kirkko välillä kuulolla, toisinaan taas kuultu
deletoimassa...
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kutsu ritarikunnille 23.2.2013 21:48
Temppeliherrain Ritarikunta Lääninrovasti Pertti Ruotsalo, Chancellor General of Knights, Templar
International - Temppeliherrain Ritarikunta.

Kas, hassu sattuma(ko). Breivik on myös Templarien komentaja...



RITARIKUNTIA

✜ Pyhän Johanneksen eli Maltan ritarikunta on toiminut lähes yhtäjaksoisesti perustamisestaan asti
vuodesta 1098 ensin sairaala- ja sitten myös sotilasritarikuntana. Maltan ritarikunta on ainoa kiistatta
hyväksytty suvereeni ritarikunta maailmassa. Palestiinasta ritarikunta siirtyi Rhodokselle (1309), sieltä
Maltan saarelle (1522) ja Napoleonin karkottamana vuoden 1798 lopulta Roomaan. [ tyypillistä potaskaa:
se toimii SEKÄ paawin henkivartiokaartina että itsenäisenä Maltan SM0M -hallintona/poliisina ]
Ritarikunnan 900-vuotisjuhlan kunniaksi se sai Maltan hallitukselta takaisin haltuunsa St. Angelon linnan
Vallettan kaupungissa. Lähellä Vatikaania olevalla järjestöllä on maailmassa n. 12.000 jäsentä, joiden on
oltava katolisen kirkon jäseniä. Aatelissukuun kuuluminen ei sen sijaan ole enää välttämätön jäsenyyden
edellytys [ ...vain vaatimus 400v järjetöön kuulumisen sukujuurista] . Maltan ritarikunnalla on paavin
tunnustus (fons honorum). Ritarikunta on kansainvälisen lain tarkoittama itsenäinen subjekti ja sillä on
valtion status, mikä merkitsee mm. oikeutta painaa rahaa ja käyttää omia rekisterikilpiä. Maltan ritarikunta
on solminut diplomaattisuhteet 76 maahan ja se sai vuonna 1994 pysyvän tarkkailijan aseman Yhtyneissä
Kansakunnissa (YK). Maltan ritarikunta harjoittaa mittavaa järjestäytynyttä hyväntekeväisyyttä eri puolilla
maailmaa. Esimerkiksi Saksassa toimii vapaaehtoisjärjestö Malteser Hilfdienst, joka ylläpitää sairaaloita,
asuntoloita ja vanhainkoteja. Järjestöllä on noin 30.000 vapaaehtoista ja 7.500 palkattua työntekijää.
Ritarikunnan Skandinavian osasto perustettiin vuonna 1959. [HUOM. Vain pieni murto-osa paawin
jessuiittajärjestöä]

✜ Johanniittain ritarikunta, Johanniter Ridderskapet i Finland, on uskonpuhdistuksen jälkeen Maltan
ritarikunnasta irtautunut protestanttinen haara, joka juontaa juurensa vuonna 1351 perustettuun ja vuonna
1810 lakkautettuun Brandenburgin voutikuntaan. Fredrik Vilhelm IV perusti sen uudelleen vuonna 1852.
Suomeen Johanniitat tulivat vuonna 1923. Ritarikunnan alaisuudessa toimii Suomessa avustusjärjestö
Johanniitat ry - Johanniterna rf, joka harjoittaa omaa ambulanssitoimintaa. Molempien tunnuksena on
valkoinen Maltan risti.

✜ Pyhän Lasaruksen ritarikunta, Ordo Militaris et Hospitalaris Sancti Lazari Hierosolymitani,
periytyy keskiajalla Jerusalemissa toimineesta alun perin sairaalaritarikunnasta. Suomen suurprioraatti on
perustettu vuonna 1974, ja se on espanjalaisen suurmestarin, Sevillan herttuan alaisuudessa. Maltan ristin
muotoisen vihreän ritariristin nauha on vihreä. Ritarikunta tukee mm. huumeambulansseja ja epilepsian
hoitoa.

✜ Saksalainen ritarikunta, Ordo Domus Sanctae Mariae Theutonicorum, perustettiin vuonna 1190
sairaalaritarikunnaksi, jonka Napoleon lakkautti vuonna 1809 [ EU-kaltaiset valtiopetosvehkeilyt ]. Itävallan
keisari Franz I perusti ritarikunnan uudelleen vuonna 1834. Habsburgien monarkian päätyttyä jäljelle jäi
vain pappissiipi, joka kärsi natsien vainoissa ja perustettiin vuonna 1945 uudelleen. Saksalaiseen
ritarikuntaan liittyy läheisesti vuonna 1866 perustettu kunniaritarien, Ehrenritter, siipi. Järjestön keskus on
Itävallassa.

✜ Pyhän Haudan ritarikunta perustettiin vuonna 1335 ja organisoitiin uudelleen vuosina 1847 ja 1888.
Vuodesta 1949 on suurmestarina kardinaali. Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksena on punainen
Jerusalemin risti, tasavartinen risti, jonka sakaroiden välissä on neljä pienempää ristiä.

✜ Pyhän Konstantinuksen ritarikunta, Ordo Sancti Constantini Magni, perustettiin Sveitsissä vuonna
1953. Ritarikunta liittyy bysanttilaiseen perinteeseen ja keisari Konstantinus Suureen (274–337), joka antoi
Milanon ediktissään vuonna 313 kristityille uskonnonvapauden. Ritarikunta pyrkii edistämään ekumeenista
kristillisyyttä. Maailman runsaasta 700 Konstantinus -ritarista suomalaisia on yli 300, joista noin 50 on
pappeja. Ritarikunnan Suomeen tuonut Yrjö von Grönhagen sai vuonna 1970 ritarikunnalle virallisen



hyväksymisen ... Ritarikunta tukee Aleksandrian patriarkaatin avustustyötä Afrikassa ja Suomessa SOS -
lapsikyliä.

✜ Pyhän Karitsan ritarikunta. Joskus Suomessa toimiviin kristillisiin ritarikuntiin yhdistetään myös
Pyhän Karitsan ritarikunta. ... Suomen ev. lut. kirkolla on kaksi v. 2006 perustettua virallista kunniamerkkiä,
P. Henrikin Risti ja Mikael Agricolan risti sekä puolivirallinen Seurakuntatyön kunniamerkki.

Kristillisten ritarikuntien keskinäisen yhteyden tavoittelu on jatkuva haaste samaan tapaan kuin eri kirkot
ovat lähentyneet toisiaan ekumenian hengessä. Tärkeä askel tähän suuntaan oli arkkipiispan vuonna 1997
esittämä kutsu eri ritarikunnille kokoontua Pyhän Henrikin päivänä (19.1.) Turun tuomiokirkkoon yhteiseen
rukoushetkeen.
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parannusta 24.2.2013 10:04
Rappareita hallitsevien pakkokäännytys -käskyssä lymyilee myös Konstantinuksen kehittämä pyramidi-
oppi. Virittämänsä Matteuksen evankeliumin lopun käsky mennä ja alistaa kaikki kansat. Suomeenkin nämä
uljaat ritarit tulivat ja pakkokäännyttivät rahvasta, käännytys varmistettiin poistamalla maltan miekalla
kastetuilta lopputoimituksessa pää...
Luukkaan lopun kehoitussanat eroavatkin täydellisesti Konstantinuksen Matteuksesta:
"Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,
ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen
Jerusalemista.
Te olette tämän todistajat." Väkivalta ja pakkokoulutus puuttuvat; vain kuulijoille vapaaehtoinen saarna
Jeesuksen eikä pyramidikeksinnön nimeen.
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UKK DO-10 DC-3 27.3.2013 18:26
Homppaohjelmankin tärkein osa on kaikkien agendan vastustustajain poispyyhkiminen Raamatun tapaan,
jesuiitallinen salamurha: "Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet; hän ei vastusta teitä." Maassa
maan tavalla; suomessa maan tapa on myös salamurha. Agendan alkuvaihe oli kriittinen, sen pahin este
1970 luvulla löytyi uskovista... Ne saatiinkin helposti kerättyä ryhmäksi Eduskunnan
Perustuslakivaliokuntaan. Siihenhän ei paljon tarvita: kehut vaan onnelliset kuplille ja tarjoat
eduskuntapaikkaa. Tietenkin operaation korvausmiehet olivat systeemin luottomiehiä ja nk. uskovaisia -
eduskuntaan saatiin samalla iskulla homppaenemmistö.
Tämä tapa kerätä onnelliset yhteen on vanha Konstantinuksenkin v.325 käyttämä vastustajain tuhokeino.
"Eihän salaliittoja ole, oletko pillerisi ottanut" sanovat viimeistä päivää elossa olevat siukuttelija Gedaljat:

"Gedalja vastasi Joohananille: "Sinä puhut valhetta Ismaelista." ... Mutta. Joohananin
aavidtaman suunnitelman mukaan Ismael tuli Gedaljan tykö vierailulle Mispaan... Siellä he
sitten aterioivat yhdessä. Nami Nami maiskis ja hauskaa oli. Suunnitelman mukaan, Ismael löi
yhtäkkiä miekalla Gedaljan kuoliaaksi ..." Luepa pilleritarinaa tarkemmin, kts Raamattusi
Jeremia 41. Lue Lisää kts linkit edellä

Katso kuva htmlimg1.scribdassets.com/tjnxmqidc1vwm6b/images/102-2d1c8e09f0.jpg

Tässä tapauksessa houkutuslintuna oli DDRTarja Halonen. Jostain 'kumman' syystä hän yhtäkkiä jäi
Ilmavoimien UKK DO-10 DC-3 kyydistä pois 3.10.1978 Kuopiosta Helsinkiin - eikä joutunutkaan



Juurusveden pohjalle ... kyseinen maailman turvallisin kone räjäytettiin tuhannen päreiksi Tadjan
körötellessä Ladalla ihan silkasta Elämän nautinnosta Helsinkiin.
Suunnitelmien mukaan Juurusveden tuhoalue eristettiin valat vannoneen sinilooshin avulla
Talvivaarallisena, kaikki Juurusveden pohjasta sukellettu silppu tuhottiin salaisesti. Siitä on jäljellä enää
yksi vääntynyt ropelimuistomerkki jolla Tadja käy vuosittain laskemassa seppeleen onnistuneen operaation
kunniaksi. Tokihan 'onnettomuudesta' tehtiin tuhatsivuinen tutkintapöytäkirja - joka ritarilliseen tapaan on
[SALAINEN]. Julkiseksi se tule ei, ei vaikka homppiagendan seireenimme vainaaksitulo lähestyy,
mummonmuorin hampaatkin jo putoilee...
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H0llerith system 28.3.2013 11:55

UKK DO-10 DC-3 kirjoitti:
Homppaohjelmankin tärkein osa on kaikkien agendan vastustustajain poispyyhkiminen Raamatun tapaan,
jesuiitallinen salamurha: "Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet; hän ei vastusta teitä." ...
Koko suomen eduskunnan perustuslakivaliokunta, rehelliset isänmaansa puolustajat - homppisagendan
este - oli silputtuna Juurusveden pohjassa. Näin Tadja ansoitti ritaritoimikunnan käskyjen mukaisesti koko
porukan, 15 † henkeä ... homppisVatikaanin agenda sai tuulta purjeisiin.
keskustelu.suomi24.fi/node/11370422
Mitä ei tiedä, sitä ei tiedä: toisenkäden tiedon mukaan paikallisasukit ovat nähneet koneen räjähdyksen...
Ellei salattavaa olisi, tutkintopöytäkirja - kaikki 1000 sivua - olisi kaikille ollut avoin heti alusta, yleisö olisi
saanut kuvia hylystä, kansa olisi saanut katsella nostoa, UKK oman koneen raato olisi museossa - MOT.
Edes koneen putoamisaika ei ole tiedossa - kriittinen tieto...
Lue slideshare.net/syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta

Teloitettavat/Slamurhatut:

Risto K. Alanko, Oy Lohja Ab:n toimitusjohtaja
eversti Aarno Hukari, Suomenlinnan rannikkotykistörykmentin komentaja
ylijohtaja Aaro Kenttä, Tilastokeskus
everstiluutnantti Tapio Kokkonen, Rannikkojääkäripataljoonan komentaja
Pekka Lahdensuu, Vientitakuulaitoksen johtaja
kansanedustaja Olavi Majlander (SKL)
Vaasan läänin maaherra Antti Pohjonen (SDP)
lainsäädäntöjohtaja Kari Sinisalo, oikeusministeriö
toimitusjohtaja Viljo Särkkä, Kemira Oy
toimitusjohtaja Olli Varho, Oy International Business Machines Ab (IBM)
kansanedustaja Arto Merisaari (SKDL)
kansanedustaja Kirsti Hollming (Kok)
lentokapteenit yliluutnantti Kari Halmetoja ja ylivääpeli Seppo Raninen
lentomekaanikko Heikki Mannila, Kuljetuslentolaivue

Höpöhesaria rahvaalle:
wikipedia.org/wiki/Rissalan_lentoturma

Lähtöpaikka Utin lentoasema ... Välilaskupaikka Kuopion lentoasema,
Määränpää Helsinki-Vantaan lentoasema ...



Tadja tuli yhtäkkiä illalla (?) raskaaksi Kuopiossa: "Silloinen SAK:n lakimies Tarja Halonen oli
maanpuolustuskurssin emäntä ja hänen piti olla mukana lennolla, mutta hän oli raskaana ja lääkäri oli
kehottanut välttämään lentämistä."
_____________________________________________________

Mitä keskimmäinen yritys tekee tuossa perustuslakikomitean listassa ? Tuo isän 'pikkupulju' hallinnoi
koko maailmaa, kaikkia hallitusten ministeriöitä tietotekniikallaan. Suomen kaikki ministeriöt ovat aina
käyttäneet tämän yrityksen järjestelmiä tietojensa salaamiseen ja hallinnointiin. Joka mitään asioista
ymmärtää, tajuaa että koneitten ylläpitäjillä on täysin vapaa pääsy tietokantoihin - eli voivat manipuloida
kaikkea politiikkaa, yritystoimintaa, lehdistöä, viranomaistoimintaa yms jne - ja tietenkin isän kirkkoa ja
kirkkorahvastaan.

Hauska nyanssi tähän päivään liittyen on 666-siru joka on jo miljoonilla, ja tulee pakolliseksi kaikille
minä päivänä tahansa. Ensin tietenkin vapaaehtoisesti: "sosiaalipalvelut ovat sinulle tarjolla vain jos"... jne.
Sama isän agenda uudessa paketissa. Siis P=Pater eli isä - hallinnoi vanhaa tuttua 666P valtiota tuossa
naapurisskin.
Vielä iloisempi nyanssi historiasta: tämä sama isän firma kortistoi Saksan 1930 reikäkortille, kaikki
yhteiseen hyvään perustuen. Sitten 1940 luvulla, isä Rooman Katolsi Adolphinsa avulla käytti kortistoaan
seulomaan saksalaisten seasta kaikki juutalaiset, ryöstettäviksi ja uuniin - kultahampaat tietty isän holveihin.
Kortistointi järjestelmä kehittyi jo 1880-luvulta ja Suomikin on ollut täysin kortistoitu [SALAINEN] samaa
tahtia Katoli Loyola johtoisen Saksan, jesuiita stalinin CCCP, jesuiitta Rooseveltin USAn jne kanssa. Kaikki
isän orkesterin tietoja hyödyntäen ... Internationaalin tietoryöstöBisnes Masinat.
Hollerith: slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

'Viljo Särkän' 1940 -järjestelmä kuvattu tässä: slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat
Mitä Viljo Särkkä tekee listassa? Kertokoon ken tietää. Ainakin se kertoo kerhon ritareille sen, että
systeemi on kyyninen eikä suojaa ketään: jos olet haitta, päiväsi ovat luetut ja odottaa vain sopivan raskasta
Tarjaa kohdallesi...

Hollerith: slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto
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Portinvartia 24.2.2013 10:32
25 Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa,
joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä.
Tarkoittaa tietenkin myös tätä palstaa...
Eikö yllä oleva velvoita yhteistyöhön muidenkin kuin muurarien kanssa.
Matteuksen evankeliumin lopun käsky mennä ja alistaa kaikki kansat.????
Eikö ilosanoma pitänyt viedä kaikille kansoille? Mikä tässä mättää. Onko väärin sammutettu?
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24.2.2013 11:07 "Mikä tässä mättää."
Hei Tässämättää - on sulla myös kyky kirjoittaa mutta ei lukea. Lue aiheketjun linkit tai vaikene.
Opiskele KatolisKirkon Konstantinus oppien salat; miten aurinkojumalaksi itse itsenä julistanut Rooman
keisari, ensimmäinen Paavi ja Jeesuksen siajiseksi julistanut väärensi sanoman. Aivan kuten kirjoitettu on:
"Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä
pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava
tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla



ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden
etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. "

"Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne
tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. "

Rakas LuterusKatoliskirkkomme jäsen, tutki jo juuresi:
Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Porvoon Sopimus 1995
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Jesuiittakavallus? 13.2.2013 09:37
PORVOON YHTEINEN JULKILAUSUMA
keskustelu.suomi24.fi/node/11266472
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rituaalimusiikkivirs 26.2.2013 13:29
"Ei kestänyt kuitenkaan kuin viisi päivää, kunnes koko rituaalimusiikki oli kantaesityskunnossa.
Sibeliuksen itsensä istuessa loosissa tammikuun 12. päivän iltana 1927 Wäinö Sola ja Arvi Karvonen
esittivät koko rituaalimusiikin kokoontuneille veljille.
Läsnä oli myös Suomen suurloosin Sijais-Suur-Valtias V.M.J. Viljanen, joka lämminhenkisessä
puheessaan kiitti säveltäjää ja totesi Sibeliuksen maailmankuulun maineen yhä edelleen "kirkastuvan ja
ikuistuvan" uuden rituaalimusiikin välityksellä. Suomen Suur-Loosin johto oli hyvin ymmärtänyt Mestarin
suuren työn arvon ja se oli päättänyt kutsua Sibeliuksen kunniajäsenekseen; Viljanen esitti kutsun
säveltäjälle, joka ilmoitti ottavansa kunniajäsenyyden kiitollisuudella vastaan."
sibelius.fi/suomi/erikoisaiheet/yhteisot/vapaamuurarit.html
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panna sekaisin 26.2.2013 15:36
Illuminismin henkeä osoittaa myös vapaamuurarien pitämä kokoussarja Baselissa Sveitsissä vuonna
1897. Sen seurauksena syntyi asiakirja "The Protocols of the learned elders of Zion" (Siionin
oppivanhempien pöytäkirjat). Mainittakoon, että Adolf Hitler oli tämän asiakirjan innokas tutkija ja
kannattaja.
Asiakirjan mukaan kristitty kulttuuri tulee panna sekaisin ja nostaa sen tilalle maailman valtio.
myspace.com/juvonen/blog/334414133#!
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Lutterus kultti 26.2.2013 17:58
Samasta jutusta poimittua:
4. VAPAAMUURARIT
"Sain valaistumisen vapaamuurareilta... On yksi vaarallinen peruspiirre, jonka olen kopioinut
vapaamuurareilta. He muodostavat jonkinlaisen papillisen aateliston. He ovat kehittäneet salaisen opin...
joka on annettu heille vihkimisen eri asteissa tapahtuvien symbolien ja salamyhkäisten menojen
välityksellä... toimien mielikuvituksessa noituuden ja palvonnan vertauskuvien avulla - kaikki nämä ovat
vaarallisia asioita, asioita joihin olen ryhtynyt. Ettekö huomaa, että puolueellamme täytyy olla tällainen
luonne?... Järjestys, maallisen papiston hierarkkinen järjestys."



(Adolf Hitler - Hermann Rauschning: The Voice of Destruction)
Adolph. Rooman Katolisen kirkon kasvatti, jesuiitta. Joka rakensi puolueensa Ignazius Loyolan oppien
mukaan. Jonka mietiskelyjä tänäänkin äitikirkon kautta sinulle tarjoaa Lutterus kultti:
Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Ignatiaaninen Mietiskely
keskustelu.suomi24.fi/node/11278711
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A-kirjaimen ero 27.2.2013 13:40
Lutterus kultti kirjoitti:
Samasta jutusta poimittua:
4. VAPAAMUURARIT

"Sain valaistumisen vapaamuurareilta... ...

Näytä lisää
a
b
c

Onko asia tosiaan jollaintavoin 'pimeä'. Jossain tekstissä kerrottiin seuraavasti:
Kabbalah juurisana on Kabba. Arameassa se merkitsee laitonta seksuaalista aktiviteettia (insestihomous
jne?). Hebreassa Kabba tarkoittaa Murhatekoa (islam kunnia)

Onko asia arka kirkkokuuroillekin?
Kyllä on: Viestiä ei löydy. Hakemasi viesti on poistettu jo kymmenen kertaa.

Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.

Nim. keksin suolan 27.2.2013 09:59 - deletoitu taas
Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.

Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Kabbala
keskustelu.suomi24.fi/node/11290519

A



A

A-kirjaimen ero 19.2.2013 19:14

Kabbala juutalaiset eivät saa kirjoittaa jumalansa nimeä kokonaan. Siis englannissakin he käyttävät GOD
sanan tilalla G_D. Näi kierretään kuulema kova säädös turhaan jumalannimen käytöstä.

Ylläolevan perusteella herääkin epäilys että kyse on nimenomaan jumalasta, eikä Jumalasta. Peittelyhalu
äitikirkon tapaan johtuukin häpeästä. Mitä ilmeisemmin kabbalajuutalaisten jumala onkin GAD.

Siitä Toorah kertoo näin:

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

GADille! siis kabbalajuutalaiste kätkevät tuon A-kirjaimen.

G -kirjain saa näkyä - kuten saman jumalan omistavilla rappareilla jotka mainostavat sitä jopa looshiensa
mainosvaloissa USAssa.

Koska Luteruspappimme järjestään kuuluvat G-palvoviin vapaamuurareihin, parhat niistä kuten
piispat, Rooman äitikirkon Maltan Ristin ritareihin - niin tokihan aihe on arka. Jos tämä saa ristirahvaalle
paljastua, koko ohjelmointisysteemi romahtaa. Papittaret piispoineen joutuvat pakenemaan Päiviensä ja
Paavinsa ja soiniensa ja koko poliisi yms ritarikerman kera Vatikaanin kallogrottoihin.

Siksi tämäkin deletoidaan jatkuvasti ja uudestaan paniikissa - toimikoon se todisteena.

Lue Lisä-G: slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-muurarien-kahleista

Tai
Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Vapaamuurarit ja ev.lut kirkko selvästi yhteistyössä 18 Vastausta 81
Lukukertaa
keskustelu.suomi24.fi/node/11263207

Ehkäpä Teologimme lisää taas oman (hyvän!) lorunsa loppuun ennen uutta deletointia?

Rukous 18. asteen rapparille - päästäkseen eroon:

18. aste Jeesuksen nimessä Hylkään vapaamuurariuden Kahdeksannentoista Asteen valat ja kiroukset,
Pelikaani Ritarin ja Ruusuristin Prinssin valat ja kiroukset. Sanoudun irti Pelikaani-noituudesta ja torjun
Jeesuksen nimessä sen hengen, samoin Ruusuristiläisten salaopin vaikutuksen ja Kolmanteen Asteeseen
liittyvän Kabbalan. ja Kolmanteen Asteeseen liittyvän Kabbalan. ...jajajaja Kolmanteen Asteeseen liittyvän
Kabbalan. ja Kolmanteen Asteeseen liittyvän Kabbalan. ja Kolmanteen Asteeseen liittyvän Kabbalan.....
Sanoudun irti siitä väitteestä, että Jeesuksen kuolema oli pelkästään ´surkuteltava ja valitettava
onnettomuus´ ja samalla tarkoituksellista kristillisen sovitusopin pilkkaamista ja vääristelyä.
Sanoudun irti Jeesuksen jumaluuden pilkkaamisesta ja torjumisesta.
Sanoudun irti salaisista sanoista ja niiden polttamisista. Sanoudun irti Kolmannessa Asteessa nautittavasta
ehtoollisen irvikuvasta, johon liittyy keksin, suolan ja valkoviinin nauttiminen.
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älä rappaaapaa 27.2.2013 7:56
"älä rappaaa! 21.1.2013 12:50
keskustelu.suomi24.fi/node/11205367
Helsingin kaisaniemessä on myös vihreitä minipyramideja, rapparien symbooli sekin, siis siellä missä
noustaan metrosta ylös, kaislan edessä"
commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaisaniemi_Freemason%27s-Grave.JPG

Kauppatorin keskellä Pyramidi jonka nokassa Konstantinuksen kaksipääkotka jne. Kyse ei olekaan
rappareista vaan Rooman ikimuistoisesta ritarijärjestelmästä joista rapparit, systeemin höplästä vedetyt
soltut ovat alle 10%.
Jatkuvasti puhdistuva Virallinenn Totuus: kohta tätäkään ei ole ollutkaan...
Onnea ja menestystä ritari Niinistölle presidentin vaalissa

1 Vastausta 80 Lukukertaa Ritari-presidentti 28.7.2011 10:44
keskustelu.suomi24.fi/node/10019010#comment-0

Luepas Kuvadokumentti kaksipääkotkan päämajasta
scribd.com/doc/85508748/Pahan-Pietarin-Basilli
slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-basilli
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Paras tiivistelmä: 27.2.2013 8:16
Paras tiivistelmä: asdlfjgiwgpweirg 29.1.2013 14:00 +4

Ja nyt sitten heikkohermoiset Bush-lampaat voivat ottaa sen iltadiapaminsa sillä tässä tulee Zagamin
haastattelusta tiivistelmä. Koko haastattelu:
video.google.com/videoplay?docid=2613809334974855798

Leo Zagami oli siis 33 asteen vapaamuurari ja hänen sukunsa on sukua Englannin kuningasperheelle.
Zagami vaihtoi puolta kun hommat alkoivat mennä liian pitkälle.
Zagami kertoo mikä illuminati on. Illuminati on yhtä vanha kuin on Vatikaanikin. Illuminatin ylin henkilö
on Paavi. Zagami täsmentää, että wikipediassakin oleva määritelmä 1700-luvun illuminatista oli vain pieni
ryhmä, eikä sillä koskaan ollut mitään todellista merkitystä.
Illuminatissa kaikki siis koostuu vapaamuurareista ja Vatikaanista. Muurareista ja Vatikaanista
totuuden tietää vain korkein eliitti. Vapaamuurari alkaa saamaan tietoa totuudesta kun hänen asteluku on 30-
33. Asteet eivät kuitenkaan lopu tähän. Zagami sanoo, että hän oli korkealla kahdella muullakin asteikolla
koska on siniverisestä suvusta.
Zagamin mukaan vapaamurarius toimii koska se tarjoaa kaikille "onnea". Muurarius muuntuu
maanosasta toiseen mentäessä. Esimerkkinä hän sanoo Skandinavian, jossa matalat muurariasteikot
noudattavat kristillisiä arvoja kun taas arabimaailman muurarit noudattavat islamilaisia tapoja.
Korkeimmalla eliitissä saat tietää, että Koraanilla ja Raamatulla ei ole mitään merkitystä, koska ne eivät ole
totta. Illuminaatin eliitin usko yhdistyy ja he palvovat Saatanaa. ******* on ainoa henkiolento joka yhdistää
kaikkia uskontoja ja sitä he porukalla palvovat.
Yllättävää oli, että illuminatin tavoite todellakin on Amerikan tuhoaminen ja se toteutetaan talouden
romahduttamisella. Zagami sanoo, että alasajo on jo alkanut ja illuminati pumppaa USA:sta kaiken irti
minkä vielä ehtivät. Kyse on muutamista vuosista enää.



Tavallaan yllätys oli myös Paavin ja Vatikaanin sionismi. Heidän agendansa todellakin on sionismi ja
Saatanan palvonta.
Holokaustista ja toisesta maailman sodasta kysyttäessä Zagami hieman naurahtaa ja sanoo, että eikö asia
nyt ole päivän selvä. Sionistit järjestivät niin sanotun holokaustin nimenomaan Israelin valtion
perustamiseksi. Zagami muistuttaa että Bushin isoisä Prescott Bush oli suoraan vastuussa ja järjestämässä
Hitlerin nousua ja toista maailman sotaa.
Skull & Bones on kiistatta USAn pahin salaseura ja he yhdessä Rockefeller ja Kissinger jne sukujen
kanssa ovat vastuussa Amerikan alas ajosta ja dollarin romahduksesta.

911 iskuja hän kommentoi sivulauseessa ihan kuin se olisi jo koko maailman tiedossa, että kyseessä oli
osa New World Orderia, that's it. Muurarit taitavat tietää totuuden niin laajasti, että se on ollut heille osa
arkea jo kohta 6 vuotta. Ei siitä näköjään edes numeroa enää tehdä.
Numeron Zagami sen sijaan tekee siitä, että illuminatin ehdoton tavoite on saada jokaiselle maailman
ihmiselle mikrosiru ja kun tämä tapahtuu niin olemme hänen mukaan eliitin orjia iänkaikkisesti. Hän lisää:
"wake up world!"
No juu, pari asiaa tuli uutena kuten tuo Vatikaanin Saatanan palvonta tuossa mittakaavassa. Ja se, että jopa
itse Rockefeller ottaa komennot vastaan suoraan Vatikaanista.
Vapaamuurarit ne taitaa tietää jotain mitä me ei tästä maailmasta tiedetä.
keskustelu.suomi24.fi/node/4588906
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FKnight Grand Priori 27.2.2013 12:39
Oletko kuullut nimestä First Knight Grand Priori P ertti J alasvirta?
Esiintyy tässä:
scribd.com/doc/106840073
Kuva Helsingin Ritarihuoneella
htmlimg1.scribdassets.com/4zrno746v42688lf/images/41-64c5bf05c5.jpg
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€100milj kavallus 28.2.2013 7:56
Suojellaanko Björn Wahlroosia? PETER JANSSON IS Julkaistu: 28.2.2013 6:01
Monet suomalaisjohtajat pelkäsivät puhua Björn Wahlroosista, kun journalistiikan maisteriopiskelijat
lähestyivät isokenkäisiä.
"Miksi ihminen, Wahlroos, josta kirjoitetaan päivittäin tavattoman paljon netissä, ryhtyisi
sensuroimaan?" ... Teemu Keskisarja arveli, että haastateltavien kieltäytymisten takana on yksinkertaisia
asioita.
Höh. Yksinkertaisia pieniä suorakaiteen mallisia paperinpaloja... ja sitäpaitsi, Björn on kova lapiomies:
satojen miljoonien omaissu kertyy raavalle miehelle helposti sontaa lapioimalla. Tai ainakin EU
maataloustukiaisilla. Tain ehken Varman valhelääkärien puolitettamista eläkkeistä osa vuotaa päivittäin...

Hmm. Miksi...
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Kiusallinen käytäntö 28.2.2013 8:18
Suojellaanko maammekavaltajaKataista?
IS 27.2.2013 22:08 Katainen: " tutkimuksen tarkoituksena on, että kansainvälinen tutkimustyö, jossa on
useita tutkijoita ja professoreita."



IS 13.02.2010 14:00 Katainen Suomen Perustuslaista:

"Kiusallinen käytäntö piti poistaa "
Onko Bilderpert-kerhon perustuslakimme kavaltajailluminaatti nyt jo täysin seonnut? Eihän
kummassakaan lauseessa ole päätä ei häntää - ellei kyseessä ole maan tavan mukainen verovarojen siirto
Eukkuveljeksille...
"Pietiläisen mukaan ulospäin yleensä itsevarmasti käyttäytyvät johtajat selvästi pelkäävät puhua
Wahlroosista, minkä osa on myöntänytkin. "

Haastattelemani veronmaksajan mukaan ulospäin yleensä itsevarmasti käyttäytyvät johtajat selvästi
pelkäävät puhua illuminaatti Kataisesta, minkä osa on myöntänytkin.
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Korvien Vaikutus 28.2.2013 8:29
Kiusallinen käytäntö kirjoitti:
Suojellaank Kataista?
IS 27.2.2013 22:08 Katainen: " tutkimuksen tarkoituksena on, että kansainvälinen tutkimustyö, jossa on
useita tutkijoita ja professoreita."
IS 13.02.2010 14:00 Katainen Suomen Perustuslaista: "Kiusallinen käytäntö piti poistaa "
Onko Bilderpert-kerhon perustuslakimme kavaltajailluminaatti nyt jo täysin seonnut? Eihän kummassakaan
lauseessa ole päätä ei häntää - ellei kyseessä ole maan tavan mukainen verovarojen siirto Eukkuveljeksille...
"Pietiläisen mukaan ulospäin yleensä itsevarmasti käyttäytyvät johtajat selvästi pelkäävät puhua
Wahlroosista, minkä osa on myöntänytkin. "
Haastattelemani veronmaksajan mukaan ulospäin yleensä itsevarmasti käyttäytyvät johtajat selvästi
pelkäävät puhua illuminaatti Kataisesta, minkä osa on myöntänytkin.

Näytä lisää
Syö hieman pajunköyttä, päälle YLEn druidijuomaa. Ellei se riitä, meillä on sinulle 'uutiset'.
Vapaamuuraien saleistakin on hajulle päässelle rahvaalle pakko jo näyttää kuvia... Bilderperttien listat ja
Hymyhöpöä päälle: systeemi on kuin maailmankokoinen keräkaali, vaikka miten monta kerrosta revit,
ytimeen ei päästetä yhtään matoa.
Vatikaanin veljesdruidit saavat jatkaa häiriintymättä Breiviik skandaaliensa viedessä kansalta aseet ja
björnien napatessa omaisuudet.

MTV3: Salainen veljeskunta kokoontuu säännöllisesti Helsingin ytimessä
Julkaistu: 27.2.2013 23:09, päivitetty: 27.2.2013 23:18
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Korkea asema työyhteisössä. Verkostoituminen.
Nämä kaikki yhdistävät Suomeenkin levinneen druidiveljeskunnan jäseniä.
Näin kertoi MTV3:n 45 minuuttia -ohjelma keskiviikkona.
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maan tapa tappaa 28.2.2013 13:42
Kiusallinen käytäntö kirjoitti:
Suojellaank Kataista?
IS 27.2.2013 22:08 Katainen: " tutkimuksen tarkoituksena on, että kansainvälinen tutkimustyö, jossa on
useita tutkijoita ja professoreita."



IS 13.02.2010 14:00 Katainen Suomen Perustuslaista: "Kiusallinen käytäntö piti poistaa "
Onko Bilderpert-kerhon perustuslakimme kavaltajailluminaatti nyt jo täysin seonnut? Eihän kummassakaan
lauseessa ole päätä ei häntää - ellei kyseessä ole maan tavan mukainen verovarojen siirto Eukkuveljeksille...
"Pietiläisen mukaan ulospäin yleensä itsevarmasti käyttäytyvät johtajat selvästi pelkäävät puhua
Wahlroosista, minkä osa on myöntänytkin. "
Haastattelemani veronmaksajan mukaan ulospäin yleensä itsevarmasti käyttäytyvät johtajat selvästi
pelkäävät puhua illuminaatti Kataisesta, minkä osa on myöntänytkin.
Näytä lisää
Muistako kuinka Iltasanomain mukaan Kataisen kotitalon porstuan alta kaivettiin kolme luurankoa?
Sillä tavalla systeemi toimii, suut jotka eivät pysy kiinni työnnetään täyteen soraa. Kuin Juhani Julin...

Merkillisesti sinitakkilooshi tämän ritarin kohdalla ei edes selvitä murhia... vai kuuluuko sarjaan 'maan tapa.'
Tavallisen kansalaisen kohdalla murha ei vanhene koskaan. "Ei koske Suomea" vaiko Kataisia yms
33asteen ritareita?
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tul€vai$uu$-valiot 28.2.2013 14:16
maan tapa tappaa kirjoitti:
Muistako kuinka Iltasanomain mukaan Kataisen kotitalon porstuan alta kaivettiin kolme luurankoa? Sillä
tavalla systeemi toimii, suut jotka eivät pysy kiinni työnnetään täyteen soraa. Kuin Juhani Julin...
Merkillisesti sinitakkilooshi tämän ritarin kohdalla ei edes selvitä murhia... vai kuuluuko sarjaan
'maan tapa.'

Tavallisen kansalaisen kohdalla murha ei vanhene koskaan. "Ei koske Suomea" vaiko Kataisia yms
33asteen ritareita?
Näytä lisää
Onko anttimme pulmunen? Eihän toki, teatterissa pitää olla äksöniä että kansa viihtyy. teatterinjohtaja
myhäilee ja heittelee kavaltamastaan rahasäiliöistä kentälle lisää pelimarkkoja.
"Keskustan kansanedustaja ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäsen Antti Rantakangas pitää
käsittämättömänä sitä, että valiokunnan puheenjohtaja Päivi Lipponen (sd) on Himasen hankkeen suhteen
"täysin kuutamolla"." IL 28.02.2013

Kas kansliavoitelun kolikoita:
Valtioneuvoston kanslia junaili Pekka Himaselle 700 000 euron rahoituksen. IL 28.02.2013
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YLE Mot 21.1.2013 28.2.2013 8:37
Suomi24 / Yhteiskunta / Salaliittoteoria / YLE Mot 21.1.2013 Vapamuurarit
YLE Mot 21.1.2013 Vapamuurarit 85 Vastausta 992 Lukukertaa
EU:nVarjohallitus 19.1.2013 21:5
keskustelu.suomi24.fi/node/11205367
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G-piispat 2.3.2013 15:27
Ihmeellinen rapparein G-maailma
picasaweb.google.com/lh/photo/HzT8uU-HI-055dav9d8eC9ijy86Bz9ITcQfxyxxOfhs?feat=embedwebsite



enjoyingthejourney.blogspot.fi/2010/08/illuminati-created-us-to-advance-nwo.html
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vapaasuutari 4.3.2013 21:59
Miksi ne on vapaita ne muurarit. Ja miks ne on muurareita. Miksi ei maalareita.
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Vanhat juuret 4.3.2013 22:16
a. 'Vapaus on synnin verhona' elikkä se sanakin kätkee sisäänsä salaseuran.
b. Kultin juuret ovat ja Raamatun Salomon palvelijassa muurari Hiiramissa. Hän oli jonkinlainen
muurari-kulttimestari - Salomo myös niihin sotkeentui. Eikä liene sattuma että Hiiram oli ensimäinen
mainittu ristikkokoristeiden tekijä - risti - okkultistien merkki joka meille on Jumalaksi pystytettynä kirkon
okkultismin kautta... vitjat - kaikissa riiteissä niitä on ja paljon.
Jopa kultin 33 asteen rappuset/ arvonimet on kopioitu lähes kaikki Raamatun käsitteistä.
Kuningas Salomo lähetti noutamaan Hiiramin Tyyrosta. "Hän oli leskivaimon poika Naftalin
sukukunnasta, ja hänen isänsä oli ollut tyyrolainen, vaskiseppä. Hän oli täynnä taidollisuutta, ymmärrystä
ja tietoa, niin että hän kykeni valmistamaan kaikkinaisia vaskitöitä. Ja hän tuli kuningas Salomon luo ja
valmisti kaikki hänen työnsä. .... Verkon kaltaisia ristikkokoristeita, vitjan kaltaisia riippukoristeita, ...

"Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä- niinkuin
vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat." 1Piet.
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Kiipiöiden Portaikko 4.3.2013 22:22
Tuossa linkissä näkyy tasot ja nimitykset. Se ei siis kata ritareita joita on näitä kyykyttämässä kymmeniä
tuhansia eri loosheja. kts SUOmi-Orwellin-Yhteiskunta
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Kompurointia portaik 6.3.2013 16:53
Tässä sivulla löytyy mm. USAn kongressin puheenjohtajan mainos josta voit poimia linkin - nuorille
suunnatussa iittalan omakehu-mainoksessa itse kertoo olevansa jesuiittakoulutettu.
scribd.com/doc/106840073/Vapaaksi-Muurarien-Kahleista
Tuon Katoliskoulutuksen ovatkin saaneet kaikki valtioiden kaikki johtajat ja piispat. USAssa onkin
satoja ohjelmaa noudattavia yliopistoja - liekö kaikki (?) - 28 kpl jopa kantaa jesuiitta -nimeä. Suomexicossa
ei nimeä näy, täällä tuon ihmesanan sisältävät viestit aina deletoidaan...
Tämäkin sivu tullaan deletoimaan - kopioi tää ny jo talteen. Ettei käy kuin kävi suomen parhaimmalle
alan tietopankki -blogipalstalle www maallikkoapuri blogspot com - se lukittiin ettet saisi Virallisen
Totuuden vastaista informaatiota suomeksi. Syynä oli se, että kävijämäärä alkoi nousta liian suureksi...
Kaikseta 'saa puhua' kunhan Rooma ei näy.
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St Klaran kirkon 6.3.2013 22:58
Muuramen seurakunnasta etiäppäin - tässä syy miksi Raamattu on näille 5.kolonnan aivopesiöille aina
valhetta, todisteista riippumatta!



" St Klaran kirkon toiminnan perusteet
Carl-Erik Sahlberg johtaa Tukholmassa St Klaran kirkon ympärille kokoontunutta seurakuntaa /
jumalanpalvelusyhteisöä. Hän on kirjassaan ”Den växande kyrka” koonnut kirkon toiminnan perusteeksi
yhdeksän kirkkohistorian suurista herätyksistä löytämäänsä periaatetta. Hänen mukaansa nämä periaatteet
ovat olleet merkittävässä roolissa, kun kirkko on kasvanut 2000 vuoden aikana. Tarkastelun kohteena olivat
alkukirkko, kelttiläinen kristillisyys, Jesuiitta- sääntökunta, pietismi ja nykypäivän kasvavat kirkot eri
puolilla maailmaa." muuramensrk.fi/index.php?p=st_klaran_matka
Nämä ajavat Ignaziuksensa, jesuiittajärjestönsä agendaa. Taize-looshin, jesuiitta Rogerin luomu
nirvanamusiikkia.
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Sininen Looshi 6.3.2013 23:22
Jesuiitat hiipii kirjoitti:
Muuramen seurakunnasta etiäppäin ... Nämä ajavat Ignaziuksensa, jesuiittajärjestönsä agendaa. Taize-
looshin, jesuiitta Rogerin luomaa nirvanamusiikkia.
Näytä lisää
Jos nämä luet, uni pakenee. Kysessä tietenkin vain esimerkki englannista, jyrki hädissään antaa lausunnon:
Ei Koske Suomea
Uskotko yhä häntä, Suomen Perustulain kavaltaj aasi?
http://rotherhampolitics.wordpress.com/page/1/
http://order-order.com/2012/11/24/progressive-culture-war-caused-rotheram-ukip-child-catcher/
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Riihkuiva Rahasäätiö 6.3.2013 17:53
Oulun Riihi-säätiön ex-pomolle ehdotonta vankeutta Julkaistu: 25.05.2012 09:37 (nimi=SALAINEN)
Esitelmät, Alle on lueteltu kaikki tulevat ja menneet esitelmät
Tilaisuudet pidetään Pääkirjaston Pakkalan salissa, Kaarlenväylä 3 klo 18 ellei toisin mainita.
Ajankohta Henkilö Lisätietoja
24.05.2010 Ohjaaja Kalle Holmberg "Viimeinen erä"
20.05.2010 VTM Kalle Turtinen "Kiestingin motti"
19.05.2010 Tietokirjailija Risto Uimonen "Iiro Viinanen - haukutusta sankariksi"
18.05.2010 Fil.tri Panu Rajala "Aila Meriluoto - ikityttä ja noitanainen"
17.05.2010 Valt.tri Mikko Majander "Kekkonen vai Fagerholm 1956 ä"
03.05.2010 Professori Pekka Vuoria "Lääkärin muistelmia"
16.04.2010 Professori Kari Sallamaa "Pentti Haanpää ja rajanylitysten sankarit"
15.04.2010 Kirjailija Mika Kulju "Raatteen tie - talvisodan sankaritarina"
29.03.2010 Kirjailija Gordon F. Sander "PELASTUNEET - erään juutalaisperheen tarina"
24.03.2010 Professori Kari Sallamaa "Veikko Huovinen humoristina"
23.03.2010 Kirjailija Mika Kulju "Raatteen tie - talvisodan sankaritarina"
22.03.2010 Akateemikko, ohjaaja Ralf Längbacka "Tarttua kohtalon tuuliin"
20.03.2010 Kirjailija Gordon F. Sander "Taistelu Suomesta 1939-1940"
27.02.2010 Kirjailija Jussi Lähde "Politiikan mielikuvia ja kielikuvia"
19.02.2010 Professori Tauno Tiusanen "Elämä rautaesiripun varjossa, toisinajattelijan päiväkirja"
12.02.2010 Tiedotustoimittaja John Simon "Koneen ruhtinas - Pekka Herlinin elämä"
06.02.2010 Valt.tri Pentti Viita "Oulu Ruotsin suurvaltapolitiikassa"
05.02.2010 Senioritilintarkastaja Kalevi Ollila
"METSIEN MIEHET. Kirjoittajan omiin kokemuksiin perustuva kertomus savottaelämästä n. 60 v. sitten



03.02.2010 Suurlähettiläs V.S. Stepanov Pitkäaikainen neuvostodiplomaatti kertoo kokemuksistaan
Suomessa
01.02.2010 Kirjailija Mika Kulju "Raatteen tie - talvisodan sankaritarina"
25.01.2010 KTT, Kari Nars "MITEN MILJOONIA HUIJATAAN, suurpetkuttajien värikäs historia."
15.01.2010 Kirjailija Mika Kulju "Raatteen tie - talvisodan sankaritarina"
11.01.2010 Valokuvaaja-kirjailija Jorma Luhta "Tähtiyät"
21.12.2009 KTT, prof. Olli Tahvonen "Bioekonominen näkäkulma metsien hoidon vaihtoehtoihin."
7.12.2009 Kirjailija Mika Kulju "Raatteen tie - talvisodan sankaritarina"
27.11.2009 Kirjailija Kjell Westä "älä käy yähän yksin"
17.11.2009 Kirjailija Mika Kulju "Tornion maihinnousu 1944"

13.11.2009 Kirjailija Mauno Saari "Haavikko niminen mies - suuren runoilijan elämä ja kuolema"
06.11.2009 Dosentti Hannu Rautkallio "Tapaus Raoul Wallenberg. Kertomus vaikenemisesta,
syyllisyydestä ja hyväksikäytästä."
29.10.2009 Valt.tri Jouko Kajanoja "Mihin suuntaan sata-komitea on viemässä suomalaista sosiaaliturvaaä
Onko suunnalle vaihtoehtoaä"
20.10.2009 Toimittaja Ulpu Iivari "Lähikuvassa Ulf Sundqvist"
07.10.2009 VTT Seppo Lindblom "Mauno Koiviston poliittinen moraali"
05.10.2009 Prof. Henrik Meinander "Veitsen terällä - Suomi 1944"
01.10.2009 Prof. Matti Lackman "Ensimmäisen tasavallan" turvallisuuspoliisi 1919-1944
29.9.2009 Valt.tri Arja Alho "Vasemmiston uudet eväät"
25.9.2009 Kirjailija Kari Hotakainen "Ihmisen osa" haastattelijana prof. Kari Sallamaa
22.9.2009 Valt.tri Tytti Isohookana-Asunmaa "Kerttu Saalasti - presidentin tytär politiikan pyärteissä"
10.9.2009 Prof. Esko Riepula "Näin valta ostetaan - poliittinen korruptio Suomessa 2006-2009"
9.9.2009 KTM Esko Seppänen "Hullun rahan tauti, laman lyhyt historia"
8.9.2009 Toimittaja, kirjailija Timo Harakka "Rahavalta romahti - mitä sen jälkeen"
7.9.2009 Sosiologi Anna Kontula "Seksityä Suomessa"
25.8.2009 Professori Martti Turtola "Molotovin - Ribbentropin sopimus ja Suomi"
12.6.2009 Dos. Lars Westerlund "Saksan vankileirit Suomessa"
10.6.2009 Professori Antero Jyränki "Punainen hattu, 1950- ja 1960-luku mielessäni"
28.5.2009 Valt.tri Tauno Saarela "Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923-1930"
26.5.2009 Prof. Erkki Lähde "Hyvä metsänhoito vai avohakkuu"
25.5.2009 Prof. Markku Kuisma "Suomen poliittinen taloushistoria 1000-2000"
11.5.2009 Dos. Arto Luukkanen "Nyky-Venäjän poliittinen tilanne ja sen vaikutus Suomeen"
4.5.2009 Prikaatinkenraali evp. Pentti Airio "Ragnar Nordsträm ja talvisota"
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28.4.2009 VTT Jukka Tarkka "Sotasyyllisten armahduksesta 60 vuotta. Olivatko tuomiot tuontitavaraa vai
kotikutoisia"
21.4.2009 Fil.tri Pekka Tarkka "Joel Lehtonen elämäkerran kohteena"
17.4.2009 Toimittajat Katja Boxberg ja Taneli Heikka "Kun konsensus vei rahan ja vallan suomalaisilta"
8.4.2009 Toimittaja Jyri Hänninen "Kallis Käyhyys"
7.4.2009 Säveltäjä Kaj Chydenius "Muistin juuri"
26.3.2009 Prof. Aulis Aarnio "Kuuma ja kummallinen 1930-luku"
25.3.2009 Suurläh. Pekka J. Korvenheimo "Suomi ja Nato"
4.3.2009 Dos. Vesa Vares "Suomalaisen oikeiston suuntataistelu 1930-luvulla ja Kekkosen aikana"
3.3.2009 Prof. Kari Sallamaa "Nuori Stalin"



18.2.2009 Kirjailija Hannu Raittila Esitelmä liittyen uusimpaan kirjaan: ULKONA
9.2.2009 Prof. Martti Turtola "Kenraali Laidoner ja Viron tasavallan tuho 1940"
15.1.2009 Prof. Timo Soikkanen "Kun Kekkonen sivalsi... UKK:n HUUMORINTAJU"
16.12.2008 Fil. tri Antti Kujala "Vankisurmat - neuvostovankien laittomat ampumiset jatkosodassa"
12.12.2008 Fil. tri Lasse Lehtinen "Siivetännä en voi lentää"
9.12.2008 Kirjailija Kulle Raig "Mika Waltari Baltian tapahtumien kuvaajana v. 1939-1940"
04.11.2008 VTT Johan Bäckman "Pronssi-soturi - Viron historian loppu"
30.10.2008 Kirjailija Mauno Saari "Petoksen aika - ajatuksia Paavo Haavikon perinnästä"
29.10.2008 Fil. tri Panu Rajala "Mika Waltari patrioottina ja maailmanvalloittajana"

13.10.2008 Tutkija Päivi Uljas "Kun Suomi punastui - Talonpoikaisesta yhteiskunnasta
hyvinvointivaltioksi"
01.10.2008 Oik.tri. Kari Uoti "Kirottu salaisuus"
25.09.2008 Professori Timo Soikkanen "1970-luvun ulkopolitiikan hoito"
11.4.2008 Toimittaja Jorma Cantell "Kun Sorsa lähti lentoon"
10.4.2008 Valt.tri Jukka Seppinen "Vaaran vuodetä Suomen selviytymistaistelu 1944-1950"
4.3.2008 Dosentti Hannu Rautkallio "Moskovan päiväkirja"
4.12.2007 Valt. tri Veli-Pekka Leppänen "Etusivu uusiksi: Kansan Uutisten 50 ensimmäistä
vuotta"
20.11.2007 Valt. tri Jukka Seppinen "Suomi puristuksessa: mihin Neuvostoliitto pyrki Suomessaä"
4.10.2007 Valt. tri Mikko Majander "Kruunut ja dollarit SDP:n rahoituksessa"
23.4.2007 toimittaja Hannu Taanila "Poliittinen tilannekatsaus"
19.4.2007 professori Pekka Turunen "Mannerheim-ristin ritari Suoranta - Salaisen sodan sankariä"
4.4.2007 KTT:n kansleri Risto Ihamuotila "Yliopistomies ja maajussi"
24.3.2007 VTT Johan Bäckman "Anna Politskovan murha ja Suomi"
22.3.2007 valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen "Miten meistä tuli kansanedustajiaä"
5.3.2007 valtiosihteeri Ulpu Iivari "Sata vuotta punaisesta viivasta"
6.2.2007 valt. tri Joni Krekola "Suomalaiset Moskovan Lenin koulussa"
25.1.2007 talousneuvos, kauppat. tri Kari Nars "Raha ja Onni"
23.1.2007 kirjailija Claes Andersson "Salto Mortale - Kuoleman hyppy"
10.1.2007 kaup.valt. Paavo Arhinmäki "Punavihreä sukupolvi"
11.12.2006 dosentti Hannu Rautkallio "Sotasyyllisyystuomioista 60 vuotta"
4.12.2006 fil.toht. Lasse Lehtinen Sodankäyntiä sanoin ja kuvin
28.11.2006 kirjailija Irja Wendisch Saksalaissotilaiden lapset Suomessa
22.11.2006 psykiatri Pirkko Turpeinen Saari "Suuri yksinäinen - Urho Kekkonen ja tunteet"
21.11.2006 VTT Tytti Isohookana-Asunmaa Virolaisen aika, maalaisliitto-keskustan historia vv.
1963-81
20.11.2006 toimittaja Hannu Taanila Mitä Pentti Haanpää teki, ja mitä hänelle tehtiinä
14.11.2006 kirjailija Mauno Saari Näkymätän käsi, kertomus vallasta ja vallankäyttäjistä
pankkikriisissä
1.11.2006 fil.toht. Heino Nyyssänen Unkarin Kansannousu 1956
24.10.2006 valt.toht. Jukka Seppinen Neuvostotiedustelu Suomessa 1917-1991
10.10.2006 valt.toht. Jukka Koivisto Päiviä Hetemäki ja Suomen tie länteen
9.10.2006 suurlähettiläs Pekka J. Korvenheimo Suomen intresssit Etelä-Amerikassa
3.10.2006 kirjailija Kulle Raig Urho Kekkonen ja Viro
28.9.2006 kenraali Gustav Hägglund Vuosisadan kirjauutuus
22.5.2006 l lääk.lis Ari Mattila ja kotkatarkastaja Kalevi Tunturi Maakotka 2000-10 vuotta
suojelustyätä Pohjois-Pohjanmaan
15.5.2006 fil.tri Marko Tikka Suojeluskuntien valvoma rauha. Suojeluskunnat ja maan sisäinen valvonta
sisällissodan jälkivuosina.



30.3.2006 valt.tri Tauno Saarele Kansan Tahto sata vuotta
31.01.2006 tohtori Tapio Bergholm "Yllätyksellinen yleislakko"
07.02.2005 dosentti Maria Lähteenmäki "Suomen sota (1808-1809) paikallisena ilmiänä"
14.02.2005 fil.tri Lasse Laaksonen "Mannerheimin ja kenraalien henkiläsuhteet ja johtaminen"
14.03.2005 apulaisjohtaja Matti Viialainen "Miksi tyäväenliike hajosi v.1918ä"
04.04.2005 prof. Seppo Hentilä " Suomalaisten yhteydet DDR:ään. Oliko niissä jotain
salakähmäistää"
11.04.2005 prof. Jukka Kemppinen "Käyhien kuntien suuret tappiot viime sodissa"
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28.4.2009 VTT Jukka Tarkka "Sotasyyllisten armahduksesta 60 vuotta. Olivatko tuomiot tuontitavaraa vai
kotikutoisia"
21.4.2009 Fil.tri Pekka Tarkka "Joel Lehtonen elämäkerran kohteena"
17.4.2009 Toimittajat Katja Boxberg ja Taneli Heikka "Kun konsensus vei rahan ja vallan suomalaisilta"
8.4.2009 Toimittaja Jyri Hänninen "Kallis Käyhyys"
7.4.2009 Säveltäjä Kaj Chydenius "Muistin juuri"
26.3.2009 Prof. Aulis Aarnio "Kuuma ja kummallinen 1930-luku"
25.3.2009 Suurläh. Pekka J. Korvenheimo "Suomi ja Nato"
4.3.2009 Dos. Vesa Vares "Suomalaisen oikeiston suuntataistelu 1930-luvulla ja Kekkosen aikana"
3.3.2009 Prof. Kari Sallamaa "Nuori Stalin"
18.2.2009 Kirjailija Hannu Raittila Esitelmä liittyen uusimpaan kirjaan: ULKONA
9.2.2009 Prof. Martti Turtola "Kenraali Laidoner ja Viron tasavallan tuho 1940"
15.1.2009 Prof. Timo Soikkanen "Kun Kekkonen sivalsi... UKK:n HUUMORINTAJU"
16.12.2008 Fil. tri Antti Kujala "Vankisurmat - neuvostovankien laittomat ampumiset jatkosodassa"
12.12.2008 Fil. tri Lasse Lehtinen "Siivetännä en voi lentää"
9.12.2008 Kirjailija Kulle Raig "Mika Waltari Baltian tapahtumien kuvaajana v. 1939-1940"
04.11.2008 VTT Johan Bäckman "Pronssi-soturi - Viron historian loppu"
30.10.2008 Kirjailija Mauno Saari "Petoksen aika - ajatuksia Paavo Haavikon perinnästä"
29.10.2008 Fil. tri Panu Rajala "Mika Waltari patrioottina ja maailmanvalloittajana"
13.10.2008 Tutkija Päivi Uljas "Kun Suomi punastui - Talonpoikaisesta yhteiskunnasta
hyvinvointivaltioksi"
01.10.2008 Oik.tri. Kari Uoti "Kirottu salaisuus"
25.09.2008 Professori Timo Soikkanen "1970-luvun ulkopolitiikan hoito"
11.4.2008 Toimittaja Jorma Cantell "Kun Sorsa lähti lentoon"
10.4.2008 Valt.tri Jukka Seppinen "Vaaran vuodetä Suomen selviytymistaistelu 1944-1950"
4.3.2008 Dosentti Hannu Rautkallio "Moskovan päiväkirja"
4.12.2007 Valt. tri Veli-Pekka Leppänen "Etusivu uusiksi: Kansan Uutisten 50 ensimmäistä
vuotta"
20.11.2007 Valt. tri Jukka Seppinen "Suomi puristuksessa: mihin Neuvostoliitto pyrki Suomessaä"
4.10.2007 Valt. tri Mikko Majander "Kruunut ja dollarit SDP:n rahoituksessa"
23.4.2007 toimittaja Hannu Taanila "Poliittinen tilannekatsaus"
19.4.2007 professori Pekka Turunen "Mannerheim-ristin ritari Suoranta - Salaisen sodan sankariä"
4.4.2007 KTT:n kansleri Risto Ihamuotila "Yliopistomies ja maajussi"
24.3.2007 VTT Johan Bäckman "Anna Politskovan murha ja Suomi"
22.3.2007 valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen "Miten meistä tuli kansanedustajiaä"



5.3.2007 valtiosihteeri Ulpu Iivari "Sata vuotta punaisesta viivasta"
6.2.2007 valt. tri Joni Krekola "Suomalaiset Moskovan Lenin koulussa"
25.1.2007 talousneuvos, kauppat. tri Kari Nars "Raha ja Onni"
23.1.2007 kirjailija Claes Andersson "Salto Mortale - Kuoleman hyppy"
10.1.2007 kaup.valt. Paavo Arhinmäki "Punavihreä sukupolvi"
11.12.2006 dosentti Hannu Rautkallio "Sotasyyllisyystuomioista 60 vuotta"
4.12.2006 fil.toht. Lasse Lehtinen Sodankäyntiä sanoin ja kuvin
28.11.2006 kirjailija Irja Wendisch Saksalaissotilaiden lapset Suomessa
22.11.2006 psykiatri Pirkko Turpeinen Saari "Suuri yksinäinen - Urho Kekkonen ja tunteet"
21.11.2006 VTT Tytti Isohookana-Asunmaa Virolaisen aika, maalaisliitto-keskustan historia vv.
1963-81

20.11.2006 toimittaja Hannu Taanila Mitä Pentti Haanpää teki, ja mitä hänelle tehtiinä
14.11.2006 kirjailija Mauno Saari Näkymätän käsi, kertomus vallasta ja vallankäyttäjistä
pankkikriisissä
1.11.2006 fil.toht. Heino Nyyssänen Unkarin Kansannousu 1956
24.10.2006 valt.toht. Jukka Seppinen Neuvostotiedustelu Suomessa 1917-1991
10.10.2006 valt.toht. Jukka Koivisto Päiviä Hetemäki ja Suomen tie länteen
9.10.2006 suurlähettiläs Pekka J. Korvenheimo Suomen intresssit Etelä-Amerikassa
3.10.2006 kirjailija Kulle Raig Urho Kekkonen ja Viro
28.9.2006 kenraali Gustav Hägglund Vuosisadan kirjauutuus
22.5.2006 l lääk.lis Ari Mattila ja kotkatarkastaja Kalevi Tunturi Maakotka 2000-10 vuotta
suojelustyätä Pohjois-Pohjanmaan
15.5.2006 fil.tri Marko Tikka Suojeluskuntien valvoma rauha. Suojeluskunnat ja maan sisäinen valvonta
sisällissodan jälkivuosina.
30.3.2006 valt.tri Tauno Saarele Kansan Tahto sata vuotta
31.01.2006 tohtori Tapio Bergholm "Yllätyksellinen yleislakko"
07.02.2005 dosentti Maria Lähteenmäki "Suomen sota (1808-1809) paikallisena ilmiänä"
14.02.2005 fil.tri Lasse Laaksonen "Mannerheimin ja kenraalien henkiläsuhteet ja johtaminen"
14.03.2005 apulaisjohtaja Matti Viialainen "Miksi tyäväenliike hajosi v.1918ä"
04.04.2005 prof. Seppo Hentilä " Suomalaisten yhteydet DDR:ään. Oliko niissä jotain
salakähmäistää"
11.04.2005 prof. Jukka Kemppinen "Käyhien kuntien suuret tappiot viime sodissa"
Näytä lisää
27.09.2005 opetusneuvos Erkki Hautamäki "Kirjoitetaanko 2.maailmansodan historia uudelleenä
Mitä marsalkka Mannerheim jätti
06.10.2005 ministeri Max "Jakobson Tulevaisuusä"
11.10.2005 apulaisjohtaja Matti Viialainen "Pohjoissuomalaisten osuus SKP:n
vallanvaihdoksessa 1966"
07.11.2005 kirjailija Lasse Lehtinen "Sotasyylliset valtakunnan sijaiskärsijät"
14.11.2005 kirjailija Seppo-Heikki Salonen "Onni Toivonen-vihattu kansanhuollon johtaja"
17.11.2005 kirjailija Risto Niku "Sotasyylliset vankilassa"
13.12.2005 kirjailija Hannu Lehtilä "Tarja Halonen-Yksi meistä"
12.01.2004 dosentti Martti Turtola "Kenraali A.F.Airo sotatoimien johtajana"
15.01.2004 tutkija VTL Mikko Majander "Väinä Tannerista ja Tannervihasta"
22.01.2004 prof. Timo Soikkanen "Ulkoministeriä Kekkosen komentoon"
02.02.2004 prof. Seppo Hentilä "Urkin ja Kalen tasavalta - 70-luvun Suomi päiväkirjojen ja
muistelmien valossa"
13.03.2004 Valt. tri Paavo Väyrynen "Hallituksen muodostaminen vuonna 1987"
13.04.2004 Prof. Timo Soikkanen "Kekkonen ja hänen kautensa pilakuvien esittämänä"



06.05.2004 toimittaja Katja Boxberg "Paavo Lipponen";"Ruotsin evakosta Euroopan komissioon
Näkemyksiä Lipposen urasta
17.05.2004 Prof. Erkki Koivisto "SOTAPROPAGANDA SUOMEN ARMEIJASSA 1939-44 -erään
laulun analyysi"
07.06.2004 Fil.toht. Lasse Lehtinen "Aseveljet hyvinvointi-Suomen rakentajina"
01.11.2004 VTT Jukka Seppinen "Urho Kekkonen";"Suomen johtaja"
04.11.2004 Valt.lis (väit.) Mikko Majander "Suomi kansankodin ja kansandemokratian välissä"
22.11.2004 toimittaja Jarkko Vesikansa "Kommunismin vastainen toiminta kylmän sodan
Suomessa"
29.11.2004 VTT Jukka Tarkka "Mikä mies se Puntila oikein oliä"
07.12.2004 Fil.maist. Hannu Hyvänen "Osaran aukeat - onko avohakkuu ainoa vaihtoehto"

13.01.2003 kansanedustaja Seppo Kääriäinen vastaväittäjänä kansanedustaja Liisa Jaakonsaari
"Sitä niittää mitä kylvää"

20.01.2003 valt.tri Seppo Lindblom kommenttipuheenvuoro Liisa Jaakonsaari "Kansankodin tuolla
puolen" - Hyvinvointivaltion
23.01.2003 Matti Ervasti; Tarja Pasma; Asko Keränen; Mikko Raudaskoski;" Kyästi Oikarinen

"Vuotos on suojeltuä"
26.02.2003 päätoimittaja Risto Uimonen "Media politiikan toimijana"
31.03.2003 dosentti Martti Turtola "Viron presidentti Konstantin Päts"
12.06.2003 professori Seppo Hentilä "Stasin toiminta Suomessa ja DDR:ssä"
02.10.2003 ministeri Max Jakobson "Tilinpäätäs"
09.10.2003 prof. Matti Rimpelä "Kun mopo karkaa käsistä: voisivatko väkivaltaa ajautuneet miehet
saada apua hyvinvointi
04.11.2003 eversti Matti Lukkari "Lauri Sutela - puolustusvoimain komentaja"
26.11.2003 valt.tri Alpo Rusi "Kylmä tasavalta"
27.11.2003 toimittaja Eero Marttinen "Kaukopartiomiehet"
09.12.2003 dosentti Ulla-Maija Peltonen "Muistin paikat vuoden 1918 sodan muistamisesta ja
unohtamisesta"
11.12.2003 prof. Erkki Lähde "Metsä sydämellä"
28.11.2002 Lasse Lehtinen äAatetta jaloa ja alhaista mieltä ä sosiaalidemokraatit ja Urho
Kekkonenä
23.10.2002 Jukka Seppinen äJohannes Virolaisen elämäntyä
17.10.2002 Kari Nars äMahtimiesten matkassaä: Mauno Koivisto. Iiro Viinanen. Sauli Niinistä.
14.10.2002 Lauri Vaara äPuun pystykaupan ja metsäkoneiden vaihtoehdotä
14.05.2002 Jukka TarkkaäUhan alta unioniinä
13.05.2002 Tauno Saarela äKommunistinen internationaali - Stalin ja Suomiä
22.04.2002 Maria Lähteenmäki äLapin siviiliväestän sotakokemuksiaä
11.03.2002 Lasse Lehtinen ä K.A. Fagerholm äikuinen kakkonenä
27.02.2002 Jukka Seppinen äPaasikivi uudelleen tutkittunaä
26.02.2002 Ilmari Susiluoto äKarjala mielessäin - tosiasioita ja unelmiaä
30.01.2002 Martti HäikiääNokia Suomen ja Oulun nostajanaä
12.12.2002 Kulle Raig äGeorg Ots ä Suomen ystävä
14.11.2001 Fil.tri Jussi Pikkusaari äSodat - totalitarismi ja humanismiä
06.11.2001 Erkki Lähde äMitä on luonnonmukainen metsänhoitoää
05.11.2001 Hannu Soikkanen äVäinä Tanner - suomalainen suurmiesä
20.10.2001 Ilkka Hakalehto äOliko Yrjä Leino kaksoisagenttiää
15.10.2001 Tapani Kahri äPolitiikka ja tyämarkkinapolitiikkaä
10.10.2001 Max Jacobson äPelon ja toivon aikaä
21.05.2001 Lasse Lehtinen äAsevelisosialistit ja Kekkonenä



24.04.2001 Alpo Ahola äRaksila mielessäinä
10.04.2001 Veli-Pekka Leppänen äKommunismin uhritä
03.04.2001 Kari Selen äTarua ja totta suojeluskunnistaä
27.03.2001 Risto Uimonen äKuinka presidentiltä vietiin valtaä
22.03.2001 Bjärn Alholm äToisinajattelija suurlähettiläänä
15.03.2001 Unto LuukkoäRakennusliike Hakan nousu ja tuhoä
2000 Ulf Sundqvist äPankkikriisiä
2000 Lasse Lehtinen äEdellisen presidentin tekijä
2000 Georg C. Ehrnrooth äKekkosen tasavallan kritiikkiä
2000 Matti Lackman äJääkäriliikkeen oppositioä
2000 Hannu Rautkallio äUrho Kekkonen Moskovasta nähtynä

2000 Anu Ala-Korpela ja Vesa Sisättä äOperaatio Kekkonen - nuoren polven näkemys
kekkosmyytistä
2000 Anne Mattson äPuoliääneen hillitysti. Sylvi Kekkosen syntymästä 100 vuottaä
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27.09.2005 opetusneuvos Erkki Hautamäki "Kirjoitetaanko 2.maailmansodan historia uudelleenä
Mitä marsalkka Mannerheim jätti
06.10.2005 ministeri Max "Jakobson Tulevaisuusä"
11.10.2005 apulaisjohtaja Matti Viialainen "Pohjoissuomalaisten osuus SKP:n
vallanvaihdoksessa 1966"
07.11.2005 kirjailija Lasse Lehtinen "Sotasyylliset valtakunnan sijaiskärsijät"
14.11.2005 kirjailija Seppo-Heikki Salonen "Onni Toivonen-vihattu kansanhuollon johtaja"
17.11.2005 kirjailija Risto Niku "Sotasyylliset vankilassa"
13.12.2005 kirjailija Hannu Lehtilä "Tarja Halonen-Yksi meistä"
12.01.2004 dosentti Martti Turtola "Kenraali A.F.Airo sotatoimien johtajana"
15.01.2004 tutkija VTL Mikko Majander "Väinä Tannerista ja Tannervihasta"
22.01.2004 prof. Timo Soikkanen "Ulkoministeriä Kekkosen komentoon"
02.02.2004 prof. Seppo Hentilä "Urkin ja Kalen tasavalta - 70-luvun Suomi päiväkirjojen ja
muistelmien valossa"
13.03.2004 Valt. tri Paavo Väyrynen "Hallituksen muodostaminen vuonna 1987"
13.04.2004 Prof. Timo Soikkanen "Kekkonen ja hänen kautensa pilakuvien esittämänä"
06.05.2004 toimittaja Katja Boxberg "Paavo Lipponen";"Ruotsin evakosta Euroopan komissioon
Näkemyksiä Lipposen urasta
17.05.2004 Prof. Erkki Koivisto "SOTAPROPAGANDA SUOMEN ARMEIJASSA 1939-44 -erään
laulun analyysi"
07.06.2004 Fil.toht. Lasse Lehtinen "Aseveljet hyvinvointi-Suomen rakentajina"
01.11.2004 VTT Jukka Seppinen "Urho Kekkonen";"Suomen johtaja"
04.11.2004 Valt.lis (väit.) Mikko Majander "Suomi kansankodin ja kansandemokratian välissä"
22.11.2004 toimittaja Jarkko Vesikansa "Kommunismin vastainen toiminta kylmän sodan
Suomessa"
29.11.2004 VTT Jukka Tarkka "Mikä mies se Puntila oikein oliä"
07.12.2004 Fil.maist. Hannu Hyvänen "Osaran aukeat - onko avohakkuu ainoa vaihtoehto"
13.01.2003 kansanedustaja Seppo Kääriäinen vastaväittäjänä kansanedustaja Liisa Jaakonsaari

"Sitä niittää mitä kylvää"



20.01.2003 valt.tri Seppo Lindblom kommenttipuheenvuoro Liisa Jaakonsaari "Kansankodin tuolla
puolen" - Hyvinvointivaltion
23.01.2003 Matti Ervasti; Tarja Pasma; Asko Keränen; Mikko Raudaskoski;" Kyästi Oikarinen

"Vuotos on suojeltuä"
26.02.2003 päätoimittaja Risto Uimonen "Media politiikan toimijana"
31.03.2003 dosentti Martti Turtola "Viron presidentti Konstantin Päts"
12.06.2003 professori Seppo Hentilä "Stasin toiminta Suomessa ja DDR:ssä"
02.10.2003 ministeri Max Jakobson "Tilinpäätäs"
09.10.2003 prof. Matti Rimpelä "Kun mopo karkaa käsistä: voisivatko väkivaltaa ajautuneet miehet
saada apua hyvinvointi
04.11.2003 eversti Matti Lukkari "Lauri Sutela - puolustusvoimain komentaja"

26.11.2003 valt.tri Alpo Rusi "Kylmä tasavalta"
27.11.2003 toimittaja Eero Marttinen "Kaukopartiomiehet"
09.12.2003 dosentti Ulla-Maija Peltonen "Muistin paikat vuoden 1918 sodan muistamisesta ja
unohtamisesta"
11.12.2003 prof. Erkki Lähde "Metsä sydämellä"
28.11.2002 Lasse Lehtinen äAatetta jaloa ja alhaista mieltä ä sosiaalidemokraatit ja Urho
Kekkonenä
23.10.2002 Jukka Seppinen äJohannes Virolaisen elämäntyä
17.10.2002 Kari Nars äMahtimiesten matkassaä: Mauno Koivisto. Iiro Viinanen. Sauli Niinistä.
14.10.2002 Lauri Vaara äPuun pystykaupan ja metsäkoneiden vaihtoehdotä
14.05.2002 Jukka TarkkaäUhan alta unioniinä
13.05.2002 Tauno Saarela äKommunistinen internationaali - Stalin ja Suomiä
22.04.2002 Maria Lähteenmäki äLapin siviiliväestän sotakokemuksiaä
11.03.2002 Lasse Lehtinen ä K.A. Fagerholm äikuinen kakkonenä
27.02.2002 Jukka Seppinen äPaasikivi uudelleen tutkittunaä
26.02.2002 Ilmari Susiluoto äKarjala mielessäin - tosiasioita ja unelmiaä
30.01.2002 Martti HäikiääNokia Suomen ja Oulun nostajanaä
12.12.2002 Kulle Raig äGeorg Ots ä Suomen ystävä
14.11.2001 Fil.tri Jussi Pikkusaari äSodat - totalitarismi ja humanismiä
06.11.2001 Erkki Lähde äMitä on luonnonmukainen metsänhoitoää
05.11.2001 Hannu Soikkanen äVäinä Tanner - suomalainen suurmiesä
20.10.2001 Ilkka Hakalehto äOliko Yrjä Leino kaksoisagenttiää
15.10.2001 Tapani Kahri äPolitiikka ja tyämarkkinapolitiikkaä
10.10.2001 Max Jacobson äPelon ja toivon aikaä
21.05.2001 Lasse Lehtinen äAsevelisosialistit ja Kekkonenä
24.04.2001 Alpo Ahola äRaksila mielessäinä
10.04.2001 Veli-Pekka Leppänen äKommunismin uhritä
03.04.2001 Kari Selen äTarua ja totta suojeluskunnistaä
27.03.2001 Risto Uimonen äKuinka presidentiltä vietiin valtaä
22.03.2001 Bjärn Alholm äToisinajattelija suurlähettiläänä
15.03.2001 Unto LuukkoäRakennusliike Hakan nousu ja tuhoä

2000 Ulf Sundqvist äPankkikriisiä
2000 Lasse Lehtinen äEdellisen presidentin tekijä
2000 Georg C. Ehrnrooth äKekkosen tasavallan kritiikkiä
2000 Matti Lackman äJääkäriliikkeen oppositioä
2000 Hannu Rautkallio äUrho Kekkonen Moskovasta nähtynä



2000 Anu Ala-Korpela ja Vesa Sisättä äOperaatio Kekkonen - nuoren polven näkemys
kekkosmyytistä
2000 Anne Mattson äPuoliääneen hillitysti. Sylvi Kekkosen syntymästä 100 vuottaä
Näytä lisää
2000 Alpo Rusi äKohokohdat Ahtisaaren kaudellaä
2000 Keijo K. Kulha äKuilun partaalla - Suomen pankkikriisi 1991-1995ä
2000 Risto Ranki äHaltia vai haltija - Harri Holkerin hallituksen talouspoliittinen
ministerivaliokuntaä
2000 Juha Pohjonen äMaanpetturit Suomessaä
2000 Claes Andersson äKaksitoista poliittista vuottani ä katkelmia - muistikuvia - uniaä
2000 Martti Turtola Kiestingin murhenäytelmä ja eversti Jussi Turtola
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nokian lainen 6.3.2013 23:10
Lisäkuivatus III kirjoitti:

2000 Alpo Rusi äKohokohdat Ahtisaaren kaudellaä
2000 Keijo K. Kulha äKuilun partaalla - Suomen pankkikriisi 1991-1995ä
2000 Risto Ranki äHaltia vai haltija - Harri Holkerin hallituksen talouspoliittinen
ministerivaliokuntaä
2000 Juha Pohjonen äMaanpetturit Suomessaä
2000 Claes Andersson äKaksitoista poliittista vuottani ä katkelmia - muistikuvia - uniaä
2000 Martti Turtola Kiestingin murhenäytelmä ja eversti Jussi Turtola

Näytä lisää
nokialainen.blogspot.fi/2011/07/roger-oaklandin-avoin-kirje.html
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Ritari Lars 6.3.2013 23:17
nokian lainen kirjoitti:

nokialainen.blogspot.fi/2011/07/roger-oaklandin-avoin-kirje.html

Lars Levi Laestadius vuonna 1841 sai Ranskan kuninkaan Ludvig Filipin myöntämän Ranskan
kunnialegioonan ritariristin, ensimmäisenä pohjoismaissa.
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✠ yllätyitkö✠21.3.2013 16:13
Lisäkuivatus III kirjoitti:



2000 Alpo Rusi äKohokohdat Ahtisaaren kaudellaä
2000 Keijo K. Kulha äKuilun partaalla - Suomen pankkikriisi 1991-1995ä
2000 Risto Ranki Haltia vai haltija - Harri Holkerin hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta
2000 Juha Pohjonen äMaanpetturit Suomessaä
2000 Claes Andersson äKaksitoista poliittista vuottani ä katkelmia - muistikuvia - uniaä
2000 Martti Turtola Kiestingin murhenäytelmä ja eversti Jussi Turtola

Näytä lisää
Kas. Alpo✠seta edusti suomea uuden kirkkoisämme Fransicus1 jesuiittapaavin jumalaksiastumisen
juhlassa maanantaina 18.03.2013. alposeta on sweizin✠ lähettimme...
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Varför pakkoruåzi? 11.3.2013 13:22
Ritarihuone, Helsinki. Seinillä Kaikkien ritarisukujemme vaakunat... alla listaa:

Ritarivaakunat:
32 SASS
35 STJERNCREUTZ
36 AMINOFF
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
69 GRIPENBERG
70 CRONSTEDT
71 de CARNALLI
72 KLERCKER
73 EHRNROOTH
74 von KOTHEN
75 ROSENLWE



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
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Mistäkös tää oli 11.3.2013 13:54
Tuttu nimi.

68 GRÖNHAGEN

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

No nyssit jysähti 11.3.2013 15:26
hei sehänonse paavin oma saksinazi! Konstantinuksen ritarilooshi Rooman KatolisAdolphin kotoa jolle
Niinistö vannoi valansa.
 keskustelu.suomi24.fi/node/10019010#comment-0
Suomi24 / Yhteiskunta / Politiikka / Hallitus / Onnea ja menestystä ritari Niinistölle presidentin vaalissa 2
Vastausta 88 Lukukertaa
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ritari Niinistölle 12.3.2013 9:31
tulikin paljon Onnea ja menestystä presidentin vaalissa. Paavin siunaus, se seuraakin aina
kaksipääkotkalleen alistuneita.



Paavin äitikirkkomme, vuoden 325 kirkolliskokouksen Kirkkoisä Konstantinuksen ritarimerkki -
kaksipääkotka.
Valvoo Suomeakin, istuu kauppatorin Obeliskinsa nokassa valtakuntaansa julistaen.
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pieni 1% Wikinäyte 12.3.2013 19:29
Wikinäyte: vosin ladata kokom illan tämmöisiä listoja - "jotka eivät ole vapaamuurareita". Sitävarten niistä
saa puhua, kun ne edustvat alhaisnta kuraa ja ovat alle prosentin koko järjestelmästä:
mapyourinfo.com/wiki/fi.wikipedia.org/Ritarikunta/
Ja sitä kun tätä mindmappia käytät, saat mm. tämmäisen listan "Hengellisiä Ritarikuntia" (eli henki pois ja
kysytään myöh.)
mapyourinfo.com/wiki/fi.wikipedia.org/kunniaritarikunta/?s=1/

Viralliset:

Vapaudenristin ritarikunta (1918)
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta (1919)
Suomen Leijonan ritarikunta (1942)

Puolivirallinen:
Pyhän karitsan ritarikunta (1935)

Kuuluisia kunniaritarikuntia
Sukkanauharitarikunta, Yhdistynyt kuningaskunta
Ansioritarikunta, Yhdistynyt kuningaskunta
Pyhän Mikaelin ja Yrjön ritarikunta, Yhdistynyt kuningaskunta
Brittiläisen imperiumin ritarikunta, Yhdistynyt kuningaskunta
Kunniaritarien ritarikunta, Yhdistynyt kuningaskunta
Elefanttiritarikunta, Tanska [Mannerheim]
Dannebrogin ritarikunta, Tanska
Pohjantähti-ritarikunta, Ruotsi
Serafiimiritarikunta, Ruotsi
Kaarle XIII:n ritarikunta, Ruotsi
Miekkaritarikunta, Ruotsi
Vasa-ritarikunta, Ruotsi
Pyhän Olavin ritarikunta, Norja
Kotkan Ansioritarikunta, Saksa
Kruunuritarikunta, Saksa
Pyhän Annan ritarikunta, keisarillinen Venäjä
Pyhän Yrjön ritarikunta, keisarillinen Venäjä
Pyhän Vladimirin ritarikunta, keisarillinen Venäjä
Pyhän Aleksanteri Nevskin ritarikunta, keisarillinen Venäjä
Pyhän Stanislavin ritarikunta, keisarillinen Venäjä (alun perin puolalainen)
Valkean Kotkan ritarikunta, keisarillinen Venäjä (alun perin puolalainen)
Pyhän Mauritiuksen ja Lasaruksen ritarikunta, Kreikka
Vapahtajan ritarikunta, Kreikka



Franz Josefin ritarikunta, Itävalta
Mikael Rohkean sotilasritarikunta, Romania
Kuningas Zvonomirin kruunuritarikunta, Kroatia
Kristuksen ritarikunta, Portugali
Isabella Katolilaisen ritarikunta, Espanja
Kaarle III:n ritarikunta, Espanja
Pyhän Mauritiuksen ja Lasaruksen ritarikunta, Italia
Valkoisen Tähden ritarikunta, Viro
Vapauden ritarikunta, Viro
Marianmaan ristin ritarikunta, Viro
Gediminaksen ritarikunta, Liettua
Vytautas Suuren ritarikunta, Liettua
Vytiksen risti, Liettua
Tammenkruunuritarikunta, Luxemburg
Kolmen tähden ritarikunta, Latvia
Karhuntappajan ritarikunta, Latvia

Feniksin ritarikunta, Kreikka
Pyhän Savan ritarikunta, Jugoslavia
Nousevan auringon ritarikunta, Japani
Pyhän aarteen ritarikunta, Japani
Konstantinus Suuren Ritarikunta[2]
Leijonan ja Auringon ritarikunta, Iran
Leopoldin ritarikunta, Belgia
Aleksanderin ritarikunta, Bulgaria
Valkoisen Leijonan ritarikunta, Tšekkoslovakia
Kunnialegioona, Ranska
Ordre de la Libération, Ranska
Pyhän Konstantinus Suuren ja Pyhän Helenan ritarikunta, Bysantti

___________________________________________________________

Josta taas kyyti kovenee:
wikipedia.org/wiki/Hengelliset_ritarikunnat

Muutamia hengellisiä ritarikuntia väiteyssä perustamisjärjestyksessä = vuosiluvut ovat suoraan hesaria =
Anna YLEn

Temppeliherrain ritarikunta – 1120
Johanniittain ritarikunta – 1136
Pyhän Lasaruksen ritarikunta – 1142
Calatravan ritarikunta – 1158
Santiagon ritarikunta – 1170
Montjoien ritarikunta – 1173
Avizin ritarikunta – 1176
Saksalainen ritarikunta – 1193
San Jorge de Alfaman ritarikunta – 1201
Kalparitaristo – 1202
Dobrzynin ritarikunta – 1216
Tuomaksen ritarit – 1227



Siunatun Neitsyt Marian ritarikunta – 1261
Santa Maria de Espanan ritarikunta – 1275
Montesan ritarikunta – 1317
Kristuksen ritarikunta – 1319
Pyhän Haudan ritarikunta – 1342
Lohikäärmeen ritarikunta – 1408
Meidän Betlehemin Rouvamme ritarikunta – 1459
Pyhän Yrjön ritarikunta – 1464
Pyhän Stefanuksen ritarikunta – 1561
Pyhän Hengen ritarikunta – 1578
Pyhän karitsan ritarikunta – 1935
Konstantinus Suuren Ritarikunta – 1953

Yllä siis vain pieni näyte... olisko 0,01% siitä mitä kaikkee löytyykään. Joten puhukaa vain
vapaamurareitten kauniista saleista...
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Oi Käärme, Oi Virus: 13.3.2013 15:33

Antikristillinen Käärme - Ristiretkeläis vapaamuurarien vala - Kyykäärmeen Sotilasveljes-aste, -
Khatapunan rituaali. ... Vatican= Käärme

Gu Gu Grandississimo (666!?): Sitten vastaanota viimeinen testi. Suutele huulillasi KÄÄRMETTÄ,
jokaista esinettä jonka joku ryhmän jäsen tuo jokaisen kandidaatin eteen suudeltavaksi mainiten Pääkallon,
Verinen Bolo, Köysi ja Laki. Kaikki lausutaan hitaasti jotta suutelemiseen jää paljon aikaa. Nyt varokin ettei
H e l v e t t i ole osuutesi, ja luusi mätäne sisällesi jos sinusta löydetään petos SUURTA KÄÄRMETTÄ
vastaan joka näkee kaiken ja tietää ajatuksesi.

Nyt kumartakaa otsa lattiaan ja vannokaa perässäni vala. Ryhmän jäsenten tulee valvoa että vala-
kandidaatit pitävät päänsä nöyränä kumarrettuna.

Gu Gu Grandississimo: Kuule kun ulvon oi KÄÄRME, avaa korvasi huudolleni! Sillä luuni ovat vettä
sisälläni ja askeleeni liukastuvat Helvettiin. Käännä korvasi oi Käärme kuule palvelijaasi, anna nimi
kuolleitten ja elävien nimessä, teurastettujen nimessä joiden haamut kiertävät vuoria, sinun nimessäsi oi
KÄÄRME minä vannon, olkoon Khatee Punan riitit minulle aina pyhät.

Oi Virus:

Koskaan eivät sen salaisuudet pääskö huuliltani pyhän rinkimme ulkopuolelle. En koskaan tule
kieltäytymään ottamasta sinua vastaa oi Virus kun tulet keskuuteemme; ja tämän valan oi KÄÄRME
vannon Miekan, Hirttoköyden ja Liekin kautta.

Jos ikinä ajattelisinkin sanoin tai teoin pettää Khatee Puna veljeyttä, olkoon kuolemani kauhistuttava ja
kiduttava, kuulukoon sieluni vaeltaa kalpeiden haamujen seassa vuorilla, sisukaluni revittäköön ulos ja
heitettäköön tuhon liekkeihin.
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virus-korjaus ehe 13.3.2013 15:51
"oi Virus kun tulet keskuuteemme"

Virus=Mysteerimies joka ilmestyy kun Looshille tarvitaan ylhäältä ohjausta ...henkilöllisyyttä ei
Looshissa tiedä kukaan. Looshipäällikköä myöten läsnäolonsa luo lamaannuttavan kauhun. Jokainen
valansa vannonut täyttää toiveensa juosten kuin olisi elävä ampumaradan maalitaulu...

Pahimmillaan 'me' -hengen luomisriitti: sinilooshin pikkujoulu mallia 2011 Joensuu: satu
looshiritarismiehestä joka kuoli luotiin kesken pikkujouluriittien ... Liittyykö mitenkään siihen että tämä
'reikäpää komisario' oli sisäministrin puoliso.

Näin looshit kauko-ohjataan, tämäntakia poliittisen eläimen iltapäivän lausunto on huomenna
päinvastainen. Pikku virus-korjaus ehe..
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olla = ei olla tai.. 2.4.2013 22:34
Bill Clintonista kuuluu myös tähän samaan porukkaan joilla selkärangan tyhjän onton tilan täyttää
valhekaasu. Hänestä sanotaan että kuulijansa tarvitsee ulkoisen kiintopisteen jokaisen lauseen olla
verbeillekin
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allah vai ylläh? 14.3.2013 18:56
Jaa että mitenkö nämä seurat juhlivat jesuiittapaavinsa alla?
keskustelu.suomi24.fi/node/11337967
Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / IS: "Paavi on Jesuiitta, Tarkoitus Pyhittää"
31 Vastausta 52 Lukukertaa
Pyhittää Keinot 14.3.2013 08:45
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Theologi 14.3.2013 20:01
Tiesitkö että Jeesus oli oman aikansa essealainen vapaamuurari, rakentajan poika eli bennajim?
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Taisit sotkea... 14.3.2013 20:20
Tiesitkö että täällä Espanjassa joka toinen vastaantulija oli Katolinen rappari nimeltä Jesus Maria (piip)...
nyttemmin näyttäsi olevan mohamed mohamed. Vähän niinkos siellä Helsinkin assalla.
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Kirkkonilkkinikki 27.3.2013 12:41
Nyt vois ottaa taas Theologi -nikin käyttöön. Illuminaatti ILLuminarsku nikkinne nääs narahti kerhon
kytköksistä.
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fgjhkfjk 28.3.2013 12:17
Jos siellä harjoitetaan jotain mitä kirkko ei hyvksy niin näyttäiskö ne sen kirkon edustajille.
Jos hampunkasvattaja sai tiedon että poliisi tulee käymään 30 min. kuluttua niin tulispa kasvattajaan
liikettä,ja sit vois ylpeenä avata oven puhtoiseen, ainakin hampusta puhtoiseen, kotiin skoudeille.

v

Kumileimasimet 29.3.2013 8:54
Looshi on päätösten paikka - Looshiemme ohjailu tulee mysteerilähettien kautta, ylempien
rappariritarien joille kuuliaisuus on ehdoton. Vastaan äpiköijät ojennetaan vaikkapa 'joensuun 2011
sinilooshin pikkujoulun' mallin mukaisesti.
Yle: Himanen tiesi rahoituksestaan ennen kuin siitä oli päätetty:

"Yleisradion mukaan Pekka Himanen tiesi saavansa ison tutkimusrahoituksen ennen
rahoittajat olivat tehneet päätöksensä. Valtioneuvoston kanslia julkisti tiedon siitä, että
Suomen Akatemia rahoittaa Pekka Himasen tutkimusta jo ennen kuin Akatemian hallitus oli
asiasta päättänyt, kertoo Yleisradio.
Kanslia oli ilmoittanut 6. helmikuuta 2012, että se teettää Himasen työryhmällä tutkimustyötä
ilman kilpailutusta ja että hinta on yli miljoona euroa. Seuraavana päivänä Akatemian hallitus
päätti rahoittaa tutkimusta, mutta pienemmällä summalla, jolloin hankkeen kokonaisrahoitus
jäi noin 700 000 euroon. Yleisradion johtopäätös on, että pääministeri [maankavaltaja] Jyrki
Kataisen mieltymykset painoivat enemmän kuin Himasen hankesuunnitelman substanssi. Ylen
julkistamien asiakirjojen mukaan Himanen tiesi saavansa Tekesiltä, Sitralta ja Akatemialta
rahaa jo kuukausia ennen kuin kyseiset laitokset olivat asiaa päättäneet." Julkaistu: 28.3.2013
20:12 IS

Ja btw, kyseinen 'raportti' ei kelvannut edes saunan sytykkeeksi...
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Niin olemme siis jes 31.3.2013 22:06
Pari kotoutus potrettia - tavaapa portaikot hitaasti. Raamatun arvoasteikot yllättävät?
Vapaamuurarit
htmlimg1.scribdassets.com/tjnxmqidc1vwm6b/images/14-5782dce62b.jpg
Jesuits
htmlimg3.scribdassets.com/tjnxmqidc1vwm6b/images/13-c7a657530b.jpg
Kauko orre: niin olemme siis jesuiittoja...
htmlimg2.scribdassets.com/tjnxmqidc1vwm6b/images/12-3944b1f693.jpg
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Isabellan tyttäret 6.4.2013 22:20
Isabellan tyttäret saivat nimensä Portugalin kuningatar pyhän Isabellan mukaan. Se on Kolumbuksen
Ritarien sisarjärjestö. Perustettiin 1897 ja vuonna 1994 sillä oli 100.000 jäsentä. Tekevät isälleen
ylistettävää työtä, Punaisen Ristin veripankki (petokset) jne. He ovat kiivaita hyviksiä vastustaen aborttia
jne. Siihen pääsee 16-59 ikäinen nainen. Etuna 'vain' hautajaisrahasto. Heillä on jatkuvat riittimenonsa joissa
vaihdetaan mm. salasana neljännesvuosittain. (hmm. ylevä toiminta tod vaatii salasanat? kuten Rebekkain
myrkyt?) ... tässä selite karitsan ritarikunnasta joka mitali on monilla 'hengenmiehillä'.

w w w . m a s o n i c - l o d g e - o f - e d u c a t i o n . com/masonic-lamb.html
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David Noakes 7.4.2013 19:48
Britti TV haastattelu. Katso kuinka vapaamuurari haastattelee brittiläisen UKIP puolueen (vert jesusoini)
jesuiittaa - molemmat kieli keskellä suuta. Neljä osaa suomennettu...
youtube.com/watch?v=eQwDaXuTjmM
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raatelevaiset sudet: 7.4.2013 22:21
Tämä ketju sai olla 2 kuukautta täällä - tänään 7.4.2013 tästä tuli salaliitto sekä teoria!

__________________________________________________________

OLI tähän asti:

Suomi24 / Yhteiskunta / KIRKKO KUULOLLA / Vapaamuurarit ja ev.lut kirkko selvästi yhteistyössä

NYT:

Suomi24 / Yhteiskunta / Salaliittoteoria / Vapaamuurarit ja ev.lut kirkko selvästi yhteistyössä

___________________________________________________________

ILMANKOS RAAMATTU VÄÄRENNETTIIN TÄSTÄKIN KOHDEN:

"Profeettain salaliitto sen keskellä on niinkuin ärjyvä, saalista raateleva leijona [LIONS
CLUB]: he syövät sieluja, ottavat aarteet ja kalleudet ja lisäävät sen keskuudessa sen leskien
lukua.

Sen papit tekevät väkivaltaa Minun Lailleni ja häpäisevät sitä, mikä on Minulle pyhitetty, eivät
tee erotusta Pyhän ja epäpyhän välillä, eivät tee tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta,
ja sulkevat silmänsä Minun sapateiltani, niin että Minä tulen häväistyksi heidän keskellänsä.

Sen päämiehet siellä ovat niinkuin saalista raatelevaiset sudet: he vuodattavat verta,
hukuttavat sieluja kiskoaksensa väärää voittoa."
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asioista väännetään 7.4.2013 22:54
Muille aihepiiristä kiinnostuneille palstalaisille tiedoksi, että tuolla Kirkko kuulolla(6049) palstalla käydään
hetkittäin mielenkiintoisia keskusteluja salaliittoteorioista ja esoteriikasta. Siellä on jopa pappeja



vastaamassa meitä askarruttaviin kysymyksiin, tosin he kiertävät kysymykset puolustaessaan dogmaattisia
uskomuksiaan.
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Suo.Del.Lut.Mosq 8.4.2013 16:10
Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / DELETOINNIN KORVIKE - kirkko piilosilla palsta
DELETOINNIN KORVIKE - kirkko piilosilla palsta
0 Vastausta 0 Lukukertaa
Tilaa palstan RSS-syöte
Aloita uusi keskustelu
Poista kirosanafiltteri käytöstä
Suo.Del.Lut. Mosq
8.4.2013 16:08
+1

Muutaman päivän ajan ovat kirkon järkkymisestä peloissaan olevat rokkipapit alkaneet piilotella
arkoja aiheita. Tietenkin piilotus tehdään siten että kukaan ei tiedä että kyseistä keskusteluketjua olikaan,
'järjestelyn nimessä'.
Eikä keskustelijatkaan tiedä minne se kato sikaan...

___________________________________________________________

Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Ateistimaa haastaa sotaa

► ► NYT Suomi24 / Yhteiskunta / Sodat ja konfliktit / Ateistimaa haastaa sotaa

Ateistimaa haastaa sotaa 20 Vastausta 51 Lukukertaa

Sodan merkit 26.3.2013 13:12

keskustelu.suomi24.fi/node/11367432

Sen verran pöhköjä ateistivaltioiden johdoissa on aina oltu, etten ihmettelisi, jos uhkaus toteutetaan.

_________________________________________________________

Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Vapaamuurarit ja ev.lut kirkko selvästi

► ► NYT Suomi24 / Yhteiskunta / Salaliittoteoria / Vapaamuurarit ja ev.lut kirkko selvästi yhteistyössä

Suomi24 / Suhteet / Kirkko kuulolla / Vapaamuurarit ja ev.lut kirkko selvästi yhteistyössä. 91 Vastausta 339
Lukukertaa
keskustelu.suomi24.fi/node/11263207

__________________________________________________________

Näin rokkipapit käsittelevät karjaansa päähän potkimalla!

Hävytön DEL LUT MOSQUE!
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Sokerina päälle 16.4.2013 11:38
Jahas. Taas deletoitu. Ettet tietäisi...

Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.

Ilta-Sanomat Julkaistu: 15.4.2013 21:06
MOT: Bensowin lastenkotisäätiö puhalsi 25 miljoonaa
Bensowin lastenkotisäätiö puhalsi 25 miljoonaa euroa lastenkodilta, kertoi Ylen MOT-ohjelma maanantaina.
Ohjelman mukaan puhalluksen takana oli säätiön hallituksen sisäpiiri, joka on varjellut salaisuutta
vuosikausien ajan.
Bensowin lastenkotisäätiön hallitusta ja tilintarkastajia ei ole valvonut kukaan ulkopuolinen. Säädekirjan
mukainen toiminta on säätiössä lopetettu ohjelman mukaan kokonaan.
MOT kertoi Bensowin lastenkotisäätiöstä ensimmäisen kerran kaksi kuukautta sitten. Rikas säätiö sulki
lastenkodin Kauniaisissa syksyllä väittäen, että sitä tarvitsevia lapsia ei enää ollut.
Ohjelman mukaan väärinkäytös ei olisi paljastunut, jos lastenkotia ei olisi suljettu.
Poliisi on aloittanut esitutkinnan säätiön toiminnasta. Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Tarmo
Lamminaho kertoi maanantaina STT:lle, että epäiltyjä ei ole vielä kuulusteltu.
Bensowin säätiö: Lastenkotisäätiöltä puhallettiin €26milj. v. 1984 herra Rolf Walhsbergin toimesta, hän jäi
eläkkeelle 2000... Wahlsberg valitsee Walter Gadolinin Bensowin lastenkotisäätiön puheenjohtajaksi 1995.
Wahlshbergin seuraaja, Blomqvist, myös entinen Aktialainen. Gadolin sai Aktia varainhoidosta potkut 1996
(!) ... Gadolin valitsi seuraajakseen Matti Ståhlbergin. Veljeskerho muodostaa hallintoryppään jossa toinen
valvoo toistansa. Lastenkotisäätiö joka lopetti säätiön sääntömääräisen toiminnan heittäen lapset pois
kuvioista, kuuluu Stockmannin suuriin omistajiin, osinko 310.000€ vuonna 2013
Yllättäin MOT ei mainitse Bensowin kauppahuoneen puhal eikun 'konkurssia' 80-luvun lopussa.
Suomessa on 2826 säätiötä, valvojana PRH kaksi virkamiestä - €11mrd

MOT Jakso 14/176 Kesto: 28 min Poistuu 15.5.2013 !! ... ettet voisi enää tsekata!

Bensowin säätiön salaisuus. Suljetusta lastenkodista paljastui 25 miljoonan euron puhallus. Säätiön johto
salasi tilanteen viranomaisilta vuosia. Toimittaja Magnus Berglund. Esitetty: Ma 15.4.2013 klo 20.00 Yle
TV1
MOT esittämä sisäänpäinlämpiävä Bensowin ryöstöpiirisäätiö rengas - näitä Suomess siis 2826kpl:
Valter Gadolin Svenska Blindgården Krematoriestitelsen
Matti Ståhlberg Trivalo Stahlcier Marta Sohlberg
Greta och Alfred Runeberg
Rolf Wahlsberg Bensow lastenkotisäätiö
Ralf Blomqvist Hans Brummer Fridhäll Blomsterfonden H:fors Julgriarne
Handelsgillets Brödra Liljefors

________________________________________________________

Onneksi tuollainen €60milj on pikku kuppaus Kansallis-Osakepankin, SYPin SKOpin ryösötissä,
puhumattakaan koko työeläkekassan 100mrd haihtumisesta 1990 luvun alussa tai valuuttamme
kavalluksesta. Sokerina päälle kataiskavaltajain perustuslakikavallus 2008... loppua ei veljesritarein toimille
olekaan.



Niin, nuohan ovat faktoja ilman teoriaa. Miksi siis mode siirsi keskustelun pois kirkkolollan kuuropalstalta
teoriapalstoille?
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Ja sitten - katos✠ 16.4.2013 12:01
Ilta-Sanomat Julkaistu: 15.4.2013 21:23
Areena: Roomalaisten YLEn ohjelmoidulle kansalle rakentama teatteri, pikkuhuvitus etteivät tajuaisi
huijausten laajuutta...
Bensowin lastenkotisäätiön lastenkoti suljettiin lokakuussa
MOT-ohjelma kertoi aiemmin talvella, että lastenkotisäätiön osakesalkun arvo oli vuonna 2010 kaikkiaan
29,4 miljoonaa euroa ja seuraava vuonna 18,3 miljoonaa.
Lastenkodilla on Inkoon Bärosundissa maita 70 (korjaus: MOT sanoo 89ha) hehtaaria ja vesialueita 600
hehtaaria.
Säätiön hallinnossa on toiminut neljä henkeä, jotka ovat mukana aika monessa muussakin säätiössä.
Maanantai-iltana MOT paljasti, että lastenkotisäätiö menetti Bensowin talon kaupassa vuonna 1985
nykyrahassa mitattuna 25 miljoonaa euroa.
Bensowin talon Etelä-Esplanadilla omistivat puoliksi Bensowin kauppahuone ja Bensowin lastenkotisäätiö.
Vuonna 1964 Bensowin kauppahuoneen omistaja ja lastenkotisäätiön puheenjohtaja osti säätiön puolikkaan
talosta kauppahuoneelle.
MOT:n mukaan hinnaksi tuli nykyrahassa 6,1 miljoonaa euroa, säätiö sai 300000 euroa käteistä ja 5,8
miljoonaa jäi velaksi lastenkotisäätiölle.
MOT kaivoi esille, että lainasaatava katosi tilinpäätöksistä 1984.
Bensowin talo myytiin Skopille nykyrahassa 61,4 miljoonalla eurolla. MOT:n mukaan lastenkoti menetti 25
miljoonaa euroa.
Ja sitten - katosi✠ SKOP...
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näppisvrhe 16.4.2013 12:06
(korjaus: MOT sanoo 80ha) näppisvrhe
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Petos > Kavallus > S 17.4.2013 11:24
Petos > Kavallus > Säätiö

Uusia säätiöitäkin tulee jatkuvasti. Esim erkon rahat meni säätiöön piiloon.
Näin ei omaisuuden sisällöstä tullut julkista, niinkuin normaali perunkirjoituksissa olisi verotuksen kautta
ainakin jossakin määrin käynyt. ( ja verojakin säästyi pitkä penni)
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Loosin kokoonpano 27.6.2013 19:30
Jostain syystä vapaamuurareiden loosien koostumus on merkillisesti painottunut tiettyihin ammattiryhmiin.
Vapaamuurari ja Kelan asiantuntijalääkäri Erkki-Pekka Helle:n toiveesta tässä vapaamuurari-lääkärit
(Hymy/2007) ... tästä alkoikin Hymyn omistajain ajojahti.

LOOSHI NIMI AMMATTI KOTIPAIKKA



1 Äikäs Tapanisilmälääkäri HELSINKI
2 Ignatius Jaakko Pentti osaston ylilääkäri HELSINKI
2 Leppänen Martti Juhani erikoislääkäri TAMPERE
2 Lindberg Allan Karl erikoishammaslääkäri TAMPERE
2 Malmio Lasse Volter hammaslääkäri TAMPERE
2 Mäkinen Risto Ensio lääkäri LEMPÄÄLÄ
2 Takkinen Pertti Tapani hammaslääkäri TAMPERE
3 Kuttila Kari Tapani ylilääkäri TURKU
3 Molnar Gabor Kalevi ylilääkäri TAMPERE
3 Pietilä Juhani Tauno ylilääkäri RAISIO
4 Kallio Timo Toivo erikoishammaslääkäri HELSINKI
4 Liira Juha Pentti erikoislääkäri HELSINKI
4 Matikainen Esko Juhani johtava ylilääkäri HELSINKI

4 Matikainen Esko Juhani johtava ylilääkäri HELSINKI
6 Parviainen Arvi Lauri lääkäri HELSINKI
6 Sävelä Jussi Pekka hammaslääkäri PORI
7 Hulkko Seppo Ilmari lääketieteen tohtori LAHTI
7 Ikonen Eero Lauri hammaslääkäri LAHTI
7 Markkanen Antti lääkintöneuvos LAHTI
7 Palomäki Pekka Teuvo lääkäri LAHTI
7 Pekanmäki Kalle Antero ylilääkäri HELSINKI
7 Pulkkinen Kari Antero lääkintöneuvos LAHTI
7 Rintamäki Jorma Antti ylilääkäri HELSINKI
8 Jahkola Antti Allan ylilääkäri HELSINKI
8 Suihkonen Jukka Matti lääkintöneuvos ESPOO
9 Koskinen Erkki Ilmari erikoiseläinlääkäri VANTAA
9 Pitkänen Maunu Aulis dosentti sairaalafyysikko TAMPERE
9 Siljamäki Mikko Antero lääkäri ORIVESI
10 Kärkkäinen Alpo Kalevi johtava lääkäri TAMPERE
10 Kärkkäinen Alpo Kalevi johtava lääkäri TAMPERE
10 Lahde Yrjö Erkki lääkäri TAMPERE
10 Romppanen Osmo Olavi anes. erik. lääkäri TAMPERE
10 Vartola Martti Juhani hammaslääkäri TAMPERE
12 Asplund Roger Torvald ylilääkäri KOKKOLA
12 Autio Reijo Aulis lääkäri KOKKOLA
12 Kopsa Erkki Juhani hammaslääkäri KOKKOLA
12 Mörtenhumer Christian Frans silmälääkäri KOKKOLA
12 Talvitie Antti Eerik hammaslääkäri KOKKOLA
12 Telimaa Sakari Olli ylilääkäri KOKKOLA
12 Vuorinen Esko Erkki hammaslääkäri KOKKOLA
13 Ostman Roger erikoislääkäri ESPOO
14 Hämynen Martti Veikko erikoishammasteknikko KUOPIO
14 Härmä Risto Antero ylilääkäri KUOPIO
14 Jaroma Heikki Jalmari ylilääkäri VUORELA
14 Kolehmainen Marko Juhani lääkäri KUOPIO
14 Lampainen Erkki Juhani lääkäri KUOPIO
14 Pyykönen Lauri Paavo lääkintöneuvos KUOPIO
14 Rautakoski Aarre Isko ylilääkäri KUOPIO



14 Venäläinen Eino Aukusti ylilääkäri KUOPIO
15 Rauramo Ilmo ylilääkäri PIETARSAARI
15 Stenberg Sven-Jarl tandläkare PIETARSAARI
16 Heikkola Heikki Juhani hammaslääkäri LAPPEENRANTA
16 Kiraly Csaba Lajos Ikt. ihotautien ylilääkäri LAPPEENRANTA
16 Oravainen Mauno Vilho hammaslääkäri LAPPEENRANTA
16 Permi Jaakko Eero ylilääkäri VEHKATAIPALE
16 Roine Lauri Erkki erikoishammasteknikko SAIMAANHARJU
17 Nurmi Veli-Matti Juhani ylilääkäri LAHTI
17 Ylijoki Heikki lääketieteen tohtori HEINOLA
18 Hiippala Heikki erikoishammasteknikko VAASA
18 Martikainen Asko Juhani ylilääkäri VAASA
18 Salmi Reijo lääkintöneuvos VAASA
19 Juntunen Raimo Juhani hammaslääkäri SAVONLINNA

19 Karosto Risto Unto ylilääkäri SAVONLINNA
19 Kilpeläinen Hannu Olavi lääkäri SAVONLINNA
19 Makelä Matti Olavi lääkintöneuvos SAVONLINNA
19 Merilä Martti Ilmari erikoislääkäri SAVONLINNA
20 Larmi Tauno Reino lääkintöneuvos HELSINKI
20 Viljanen Veikko Juhani ylilääkäri HELSINKI
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Loosin kokoonpano 27.6.2013 19:31

21 Kotila Kyosti Tapani hammaslääkäri OULU
21 Linna Tapani Hannu johtava lääkäri OULU
21 Linna Tapani Hannu johtava lääkäri OULU
21 Merikanto Jukka Sakari lääkäri OULU
21 Palko Arvi Rafael lääkäri OULU
21 Reunanen Mauri neurologian dosentti OULU
22 Hokkanen Olli Ilmari erik. sairaanhoitaja KOTKA
23 Aalto-Setälä Lauri Jooseppi lääkäri UUSIKAUPUNKI
23 Heikkilä Leo Arvi lääketieteen tohtori UUSIKAUPUNKI
23 Nordqvist Hannu Jaakko lääkäri RAUMA
23 Valovirta Rauno Lauri ylilääkäri LUVIA
24 Nuorttila Panu Olai lääkäri HELSINKI
25 Kotiranta Antti Kustaa lääkintöneuvos HELSINKI
25 Mantere Seppo Tapio hammaslääkäri HELSINKI
25 Weckström Pertti Mikko lääkäri HELSINKI
25 Wikström Sakari lääkäri HELSINKI
26 Forsström Jari lääketieteellinen johtaja TURKU
26 Mattila Kimmo osaston ylilääkäri LITTOINEN
26 Rastima Reino Olavi lääkäri TURKU
26 Virolainen Petri lääketieteen tohtori LITTOINEN
26 Vuoriluoto Jarkko hammaslääkäri MYNÄMÄKI
28 Holma Pentti Kalevi lääketieteen tohtori JYVÄSKYLÄ
28 Juhola Matti Tapio lääkintöneuvos JYVÄSKYLÄ



28 Kreus Karl-Erik lääkintöneuvos KINKOMAA
28 Laes Esko Tauno lääketieteen tohtori JYVÄSKYLÄ
29 Koponen Hannu Kaleva ylilääkäri RIIHIMÄKI
29 Lindfors Hans Bertel hammaslääkäri RIIHIMÄKI
29 Vartia Pertti Olavi hammaslääkäri RIIHIMÄKI
30 Ahokas Ilkka Juhani lääkäri OUTOKUMPU
30 Alasoini Antti Juhani lääkintöneuvos JOENSUU
30 Hiironen Jukka Olavi hammaslääkäri JOENSUU
30 Lauritsalo Kari Juhani ylilääkäri JYVÄSKYLÄ
30 Rotinen Ermo Kalevi hammaslääkari JOENSUU
31 Karhu Jari Juhani hammaslääkäri MIKKELI
31 Päivärinta Unto Ilmari lääkäri LAKIALA
32 Erkkilä Eero Kullervo hammaslääkäri LAHTI

32 Kuittinen Timo Martti hammaslääkäri LAHTI
32 Majuri Jukka Pekka ylilääkäri LAHTI
32 Rissanen Jukka Antero hammaslääkäri LAHTI
32 Tammisalo Heikki Risto hammaslääkäri NASTOLA
33 Hietanen Pentti Risto lääkäri TAMPERE
33 Iisalo Pekka Ilmari lääkäri TAMPERE
33 Kanerva Risto Kalevi hammaslääkäri TAMPERE
33 Markkula Hannu Tapani lääkäri TAMPERE
33 Mattila Esa Jaakko lääkäri VUORENTAUSTA
33 Taulaniemi Esko Sakari lääkäri TAMPERE
34 Häkli Jarmo Allan silmälääkäri TUUSULA
35 Asuintupa Markku Tapio lääkäri SEINÄJOKI
35 Liljamo Yrjö Hermanni hammaslääkäri ALAJÄRVI
36 Einola Erkki Olli hammaslääkäri TAMPERE
36 Erkinheimo Juha Tapio lääkäri TAMPERE
36 Frey Harry Juhana neurologian professori TAMPERE
36 Savolainen Antti Juhani lääkäri TAMPERE
37 Antila Jukka Lassi lääkäri PIISPANRISTI
37 Kallio Jouko Kustaa hammaslääkäri SAUVO
37 Karhuvaara Ilmo Sakari lääketieteen tohtori TURKU
37 Karhuvaara Yrjö hammaslääkäri TURKU
37 Neva Martti Juhani erikoishammaslääkäri TURKU
37 Suonpää Jouko Tauno lääkäri TURKU
37 Valtonen Mika Tapani lääkäri TURKU
39 Larikka Martti Johannes lääkäri KEMI
39 Lepojärvi Sakari Heimo erikoishammasteknikko KEMINMAA
40 Hernberg Vilho Sakari ylilääkäri KIIMINKI
40 Karjalainen Tauno Johannes lääkäri SAARENKYLÄ
40 Meriläinen Veikko Henrik johtava ylilääkäri ROVANIEMI
40 Meriläinen Veikko Henrik johtava ylilääkäri ROVANIEMI
40 Rauvala Matti Risto lääkäri SINETTÄ
41 Koivunen Olli Ilmari ylilääkäri KOTKA
41 Noronkoski Timo Mikko hammasteknikko KOTKA
42 Eerola Pertti Sakari ortopedi VANHA-ULVILA
42 Jansson Hans Ture hammaslääkäri ULVILA
42 Maunola Risto Kullervo lääkäri PORI



42 Rantanen Timo Viljami lääkäri PORI
42 Sjövall Juha Erik ylilääkäri PORI
42 Suvanto Erkki Abner lääkäri TURKU
43 Honkasalo Onni Henrik erikoislääkäri IMATRA
43 Hyppölä Heikki Kalervo lääkäri IMATRA
43 Nurmi Erkki Heikki ylilääkäri LAPPEENRANTA
43 Oikkonen Seppo Kullervo lääkäri, lääket. ja kirurgian tohtori LAPPEENRANTA
43 Piironen Jouko Juhani erikoishammaslääkäri IMATRA
43 Roilas Heikki Matias ylilääkäri LAPPEENRANTA
44 Hagner Mauno Johannes ylilääkäri KUUSANKOSKI
44 Kontula Ilpo Timo lääkäri KOUVOLA
45 Timonen Henri Erkki ylilääkäri HELSINKI
46 Lähdevirta Juhani lääketieteen professori HELSINKI

47 Aitola Karri Juhani lääkäri HÄMEENLINNA
47 Kaurola Kauko Heimo lääkintöneuvos HÄMEENLINNA
47 Kuokkanen Kalevi lääkintöneuvos HÄMEENLINNA
47 Nieminen Ari Juha erikoishammasteknikko PEKOLA
47 Palomäki Ari Kalevi lääkäri HÄMEENLINNA
47 Parviainen Jouko Armas hammaslääkäri PEKOLA
47 Puputti Ilkka Simo hammaslääkäri HÄMEENLINNA
47 Vihma Harri Atso hammaslääkäri HÄMEENLINNA
48 Jakokoski Pekka Seppo lääkäri PIEKSÄMÄKI
48 Koistinen Veli-Paavo hammaslääkäri PIEKSÄMÄKI
49 Helpiö Ermo Syväri lääkäri VALKEAKOSKI
50 Kaipainen Markku Antero lääketieteen tohtori HELSINKI
50 Putkonen Tapio Matti hammaslääkäri HELSINKI
50 Tuohimetsä Martti Olavi psykiatri ESPOO
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Loosin kokoonpano kirjoitti:

21 Kotila Kyosti Tapani hammaslääkäri OULU
21 Linna Tapani Hannu johtava lääkäri OULU
21 Linna Tapani Hannu johtava lääkäri OULU
21 Merikanto Jukka Sakari lääkäri OULU
21 Palko Arvi Rafael lääkäri OULU
21 Reunanen Mauri neurologian dosentti OULU
22 Hokkanen Olli Ilmari erik. sairaanhoitaja KOTKA
23 Aalto-Setälä Lauri Jooseppi lääkäri UUSIKAUPUNKI
23 Heikkilä Leo Arvi lääketieteen tohtori UUSIKAUPUNKI
23 Nordqvist Hannu Jaakko lääkäri RAUMA
23 Valovirta Rauno Lauri ylilääkäri LUVIA
24 Nuorttila Panu Olai lääkäri HELSINKI
25 Kotiranta Antti Kustaa lääkintöneuvos HELSINKI
25 Mantere Seppo Tapio hammaslääkäri HELSINKI
25 Weckström Pertti Mikko lääkäri HELSINKI



25 Wikström Sakari lääkäri HELSINKI
26 Forsström Jari lääketieteellinen johtaja TURKU
26 Mattila Kimmo osaston ylilääkäri LITTOINEN
26 Rastima Reino Olavi lääkäri TURKU
26 Virolainen Petri lääketieteen tohtori LITTOINEN
26 Vuoriluoto Jarkko hammaslääkäri MYNÄMÄKI
28 Holma Pentti Kalevi lääketieteen tohtori JYVÄSKYLÄ
28 Juhola Matti Tapio lääkintöneuvos JYVÄSKYLÄ
28 Kreus Karl-Erik lääkintöneuvos KINKOMAA
28 Laes Esko Tauno lääketieteen tohtori JYVÄSKYLÄ
29 Koponen Hannu Kaleva ylilääkäri RIIHIMÄKI
29 Lindfors Hans Bertel hammaslääkäri RIIHIMÄKI
29 Vartia Pertti Olavi hammaslääkäri RIIHIMÄKI

30 Ahokas Ilkka Juhani lääkäri OUTOKUMPU
30 Alasoini Antti Juhani lääkintöneuvos JOENSUU
30 Hiironen Jukka Olavi hammaslääkäri JOENSUU
30 Lauritsalo Kari Juhani ylilääkäri JYVÄSKYLÄ
30 Rotinen Ermo Kalevi hammaslääkari JOENSUU
31 Karhu Jari Juhani hammaslääkäri MIKKELI
31 Päivärinta Unto Ilmari lääkäri LAKIALA
32 Erkkilä Eero Kullervo hammaslääkäri LAHTI
32 Kuittinen Timo Martti hammaslääkäri LAHTI
32 Majuri Jukka Pekka ylilääkäri LAHTI
32 Rissanen Jukka Antero hammaslääkäri LAHTI
32 Tammisalo Heikki Risto hammaslääkäri NASTOLA
33 Hietanen Pentti Risto lääkäri TAMPERE
33 Iisalo Pekka Ilmari lääkäri TAMPERE
33 Kanerva Risto Kalevi hammaslääkäri TAMPERE
33 Markkula Hannu Tapani lääkäri TAMPERE
33 Mattila Esa Jaakko lääkäri VUORENTAUSTA
33 Taulaniemi Esko Sakari lääkäri TAMPERE
34 Häkli Jarmo Allan silmälääkäri TUUSULA
35 Asuintupa Markku Tapio lääkäri SEINÄJOKI
35 Liljamo Yrjö Hermanni hammaslääkäri ALAJÄRVI
36 Einola Erkki Olli hammaslääkäri TAMPERE
36 Erkinheimo Juha Tapio lääkäri TAMPERE
36 Frey Harry Juhana neurologian professori TAMPERE
36 Savolainen Antti Juhani lääkäri TAMPERE
37 Antila Jukka Lassi lääkäri PIISPANRISTI
37 Kallio Jouko Kustaa hammaslääkäri SAUVO
37 Karhuvaara Ilmo Sakari lääketieteen tohtori TURKU
37 Karhuvaara Yrjö hammaslääkäri TURKU
37 Neva Martti Juhani erikoishammaslääkäri TURKU
37 Suonpää Jouko Tauno lääkäri TURKU
37 Valtonen Mika Tapani lääkäri TURKU
39 Larikka Martti Johannes lääkäri KEMI
39 Lepojärvi Sakari Heimo erikoishammasteknikko KEMINMAA
40 Hernberg Vilho Sakari ylilääkäri KIIMINKI
40 Karjalainen Tauno Johannes lääkäri SAARENKYLÄ



40 Meriläinen Veikko Henrik johtava ylilääkäri ROVANIEMI
40 Meriläinen Veikko Henrik johtava ylilääkäri ROVANIEMI
40 Rauvala Matti Risto lääkäri SINETTÄ
41 Koivunen Olli Ilmari ylilääkäri KOTKA
41 Noronkoski Timo Mikko hammasteknikko KOTKA
42 Eerola Pertti Sakari ortopedi VANHA-ULVILA
42 Jansson Hans Ture hammaslääkäri ULVILA
42 Maunola Risto Kullervo lääkäri PORI
42 Rantanen Timo Viljami lääkäri PORI
42 Sjövall Juha Erik ylilääkäri PORI
42 Suvanto Erkki Abner lääkäri TURKU
43 Honkasalo Onni Henrik erikoislääkäri IMATRA
43 Hyppölä Heikki Kalervo lääkäri IMATRA

43 Nurmi Erkki Heikki ylilääkäri LAPPEENRANTA
43 Oikkonen Seppo Kullervo lääkäri, lääket. ja kirurgian tohtori LAPPEENRANTA
43 Piironen Jouko Juhani erikoishammaslääkäri IMATRA
43 Roilas Heikki Matias ylilääkäri LAPPEENRANTA
44 Hagner Mauno Johannes ylilääkäri KUUSANKOSKI
44 Kontula Ilpo Timo lääkäri KOUVOLA
45 Timonen Henri Erkki ylilääkäri HELSINKI
46 Lähdevirta Juhani lääketieteen professori HELSINKI
47 Aitola Karri Juhani lääkäri HÄMEENLINNA
47 Kaurola Kauko Heimo lääkintöneuvos HÄMEENLINNA
47 Kuokkanen Kalevi lääkintöneuvos HÄMEENLINNA
47 Nieminen Ari Juha erikoishammasteknikko PEKOLA
47 Palomäki Ari Kalevi lääkäri HÄMEENLINNA
47 Parviainen Jouko Armas hammaslääkäri PEKOLA
47 Puputti Ilkka Simo hammaslääkäri HÄMEENLINNA
47 Vihma Harri Atso hammaslääkäri HÄMEENLINNA
48 Jakokoski Pekka Seppo lääkäri PIEKSÄMÄKI
48 Koistinen Veli-Paavo hammaslääkäri PIEKSÄMÄKI
49 Helpiö Ermo Syväri lääkäri VALKEAKOSKI
50 Kaipainen Markku Antero lääketieteen tohtori HELSINKI
50 Putkonen Tapio Matti hammaslääkäri HELSINKI
50 Tuohimetsä Martti Olavi psykiatri ESPOO

Näytä lisää
51 Rytöhonka Raimo Eino hammaslääkäri VAASA
52 Asikainen Pekka Juhani erikoishammaslaäkäri KAUNIAINEN
52 Lappi Risto Juhani ylilääkäri HELSINKI
52 Marttila Antti Nestori lääkäri, lääket. ja kirurgian tohtori HELSINKI
53 Ajanko Pentti hammaslääkäri RAUMA
53 Isotupa Juha Tapani lääkäri RAUMA
53 Sipilä Timo Aarne lääkäri RAUMA
54 Haapasaari Jarkko Eero ylilääkäri HEINOLA
54 Zimmermann Peter Josef erikoislääkäri HOLLOLA
56 Aulamo Antero Auvo lääkäri KUOPIO
56 Hollmén Kaarlo Antero erikoislääkäri KUOPIO
56 Karhu Jari Jukka lääkäri KUOPIO



56 Pietikainen Matti Antero ylilääkäri KUOPIO
56 Ronkainen Antti Heikki neurokirurgi KUOPIO
56 Saastamoinen Jukka Antero lääketieteen tohtori MIKKELI
56 Savola Petter Erik lääkintöneuvos KUOPIO
57 Klintrup Hans-Erik lääkäri, lääket. ja kirurgian tohtori OULU
57 Väänänen Kaarlo Antti Ihotautien erikoislääkäri OULU
58 Laine Seppo Heikki-Jussi lääkäri TAMPERE
58 Pajuoja Leo Tapio hammaslääkäri TOIJALA
58 Rikkonen Risto erikoishammasteknikko VALKEAKOSKI
59 Antila Matti Sakari hammaslääkäri KANKAANPÄÄ
59 Halonen Perttu Petteri hammaslääkäri SIPOO
60 Eräpohja Aarre ylilääkäri VAAJAKOSKI
60 Kärki Matti Erkki lääkäri KEURUU

60 Leikola Yrjö Johannes silmälääkäri JYVÄSKYLÄ
60 Saltevo Esko Erkki lääkäri JYVÄSKYLÄ
61 Pakkanen Matti Armas lääketieteen tohtori HELSINKI
62 Apell Eino Juhani lääkäri YLITORNIO
62 Lahti Jarmo Mikael hammaslääkäri KIVIRANTA
64 Hakala Tapani Kalervo lääketieteen tohtori TAMPERE
64 Kaasinen Harri Tapio erikoislääkäri LEMPÄÄLÄ
64 Kotiranta Jarmo Antero erikoishammaslääkäri TAMPERE
64 Laitinen Jukka Olavi lääketieteen tohtori TAMPERE
64 Pehkonen Pasi Tapio erikoissilmälääkäri TAMPERE
64 Puura Arto Ilkka ylilääkäri KANGASALA
66 Forsström Jorma Johannes lääketieteellinen johtaja TURKU
66 Hartiala Jaakko Juhani ylilääkäri TURKU
66 Hirvonen Harri Elias Ihotautien erikoislääkäri RAISIO
66 Isberg Ulle Kalevi ylilääkäri TURKU
66 Kinnunen Ilpo erikoislääkäri VANHALINNA
66 Laine Matti Juhani ylilääkäri TURKU
66 Leino Rauli Eino osaston ylilääkäri TURKU
66 Manner Mauri Markku johtajapsykologi TURKU
66 Parkkola Kai Ilmari lääkäri VANHALINNA
66 Suvanto Olli Tapani hammaslääkäri KAARINA
66 Takala Ismo Olavi ylilääkäri VANHALINNA
66 Vuori Martti Johannes lääketieteen tohtori TURKU
67 Korpijaakko Tuomas Antero ylilääkäri LAPPEENRANTA
67 Mattila Timo Tapani hammaslääkäri LAPPEENRANTA
67 Roine Ilkka Olavi erikoishammaslääkari VEHKATAIPALE
68 Aho Allan Johannes professori kirurgi TURKU
68 Kossila Pauli Juhani hammaslääkäri TURKU
68 Parvinen Timo Ilmari lääkintöneuvos TURKU
68 Tirri Teemu Juhani hammaslääkäri VANHALINNA
68 Toponen Teppo lääkäri RAISIO
69 Huuskonen Osmo Arvi hammaslääkäri KUOPIO
69 Hyvärinen Lauri Emil hammaslääkäri IISALMI
69 Korhonen Matti Väinö lääkäri HEINÄVESI
69 Parviainen Ari-Pekka hammaslääkäri KUOPIO
69 Sirviö Paavo Juhani hammaslääkäri KOLJONVIRTA



69 Venäläinen Juha M erikoislääkäri HILTULANLAHTI
70 Aho Juhani Samuel lääkäri ESPOO
70 Reijula Kari Edward ylilääkäri HELSINKI
72 Kosonen Jaakko Sakari erik. sairaanhoitaja KÄLVIÄ
72 Taipale Antti Olavi lääkäri KOKKOLA
72 Valpas Antti Kalervo erikoislääkäri KOKKOLA
72 Varhama Tero Ilmari lääkäri KOKKOLA
73 Tättilä Pekka Sakari hammaslääkäri UUSIKAUPUNKI
74 Leikola Yrjö Albert lääkäri HELSINKI
74 Koivula Timo Antero ylilääkäri TAMPERE
75 Lääperi Timo Juhani lääkäri, fysiatrian erikoislääkäri TAMPERE
75 Paakkala Timo Antero ylilääkäri KANGASALA
75 Pulkkinen Pekka Juhani lääketieteen tohtori LEMPÄÄLÄ

75 Rissanen Aaro Pauli lääkintöneuvos TAMPERE
76 Mäkinen Seppo Juhani ylilääkäri PORVOO
77 Korpi Jussi Johannes ylilääkäri HYLLYKALLIO
77 Kytilä Juha Armas ylilääkäri SEINÄJOKI
77 Linkova Matti Juhani lääkäri SEINÄJOKI
77 Marttila Matti Antero ylilääkäri SEINÄJOKI
77 Saari Touko Oiva ylilääkäri SEINÄJOKI
77 Suvanto Jaakko Ilmari silmälääkäri SEINÄJOKI
77 Särmö Aarno Erkki lääkintöneuvos SEINÄJOKI
78 Bredarholm Harri Anders erikoishammasteknikko KURIKKA
78 Kosonen Timo Jukka lääkäri ILMAJOKI
78 Rajamaki Erkki hammaslääkäri ILMAJOKI
78 Ylisaari Vesa Lauri hammaslääkäri KURIKKA
79 Vaahtera Pekka Reino lääkäri LAHTI
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51 Rytöhonka Raimo Eino hammaslääkäri VAASA
52 Asikainen Pekka Juhani erikoishammaslaäkäri KAUNIAINEN
52 Lappi Risto Juhani ylilääkäri HELSINKI
52 Marttila Antti Nestori lääkäri, lääket. ja kirurgian tohtori HELSINKI
53 Ajanko Pentti hammaslääkäri RAUMA
53 Isotupa Juha Tapani lääkäri RAUMA
53 Sipilä Timo Aarne lääkäri RAUMA
54 Haapasaari Jarkko Eero ylilääkäri HEINOLA
54 Zimmermann Peter Josef erikoislääkäri HOLLOLA
56 Aulamo Antero Auvo lääkäri KUOPIO
56 Hollmén Kaarlo Antero erikoislääkäri KUOPIO
56 Karhu Jari Jukka lääkäri KUOPIO
56 Pietikainen Matti Antero ylilääkäri KUOPIO
56 Ronkainen Antti Heikki neurokirurgi KUOPIO
56 Saastamoinen Jukka Antero lääketieteen tohtori MIKKELI



56 Savola Petter Erik lääkintöneuvos KUOPIO
57 Klintrup Hans-Erik lääkäri, lääket. ja kirurgian tohtori OULU
57 Väänänen Kaarlo Antti Ihotautien erikoislääkäri OULU
58 Laine Seppo Heikki-Jussi lääkäri TAMPERE
58 Pajuoja Leo Tapio hammaslääkäri TOIJALA
58 Rikkonen Risto erikoishammasteknikko VALKEAKOSKI
59 Antila Matti Sakari hammaslääkäri KANKAANPÄÄ
59 Halonen Perttu Petteri hammaslääkäri SIPOO
60 Eräpohja Aarre ylilääkäri VAAJAKOSKI
60 Kärki Matti Erkki lääkäri KEURUU
60 Leikola Yrjö Johannes silmälääkäri JYVÄSKYLÄ
60 Saltevo Esko Erkki lääkäri JYVÄSKYLÄ
61 Pakkanen Matti Armas lääketieteen tohtori HELSINKI

62 Apell Eino Juhani lääkäri YLITORNIO
62 Lahti Jarmo Mikael hammaslääkäri KIVIRANTA
64 Hakala Tapani Kalervo lääketieteen tohtori TAMPERE
64 Kaasinen Harri Tapio erikoislääkäri LEMPÄÄLÄ
64 Kotiranta Jarmo Antero erikoishammaslääkäri TAMPERE
64 Laitinen Jukka Olavi lääketieteen tohtori TAMPERE
64 Pehkonen Pasi Tapio erikoissilmälääkäri TAMPERE
64 Puura Arto Ilkka ylilääkäri KANGASALA
66 Forsström Jorma Johannes lääketieteellinen johtaja TURKU
66 Hartiala Jaakko Juhani ylilääkäri TURKU
66 Hirvonen Harri Elias Ihotautien erikoislääkäri RAISIO
66 Isberg Ulle Kalevi ylilääkäri TURKU
66 Kinnunen Ilpo erikoislääkäri VANHALINNA
66 Laine Matti Juhani ylilääkäri TURKU
66 Leino Rauli Eino osaston ylilääkäri TURKU
66 Manner Mauri Markku johtajapsykologi TURKU
66 Parkkola Kai Ilmari lääkäri VANHALINNA
66 Suvanto Olli Tapani hammaslääkäri KAARINA
66 Takala Ismo Olavi ylilääkäri VANHALINNA
66 Vuori Martti Johannes lääketieteen tohtori TURKU
67 Korpijaakko Tuomas Antero ylilääkäri LAPPEENRANTA
67 Mattila Timo Tapani hammaslääkäri LAPPEENRANTA
67 Roine Ilkka Olavi erikoishammaslääkari VEHKATAIPALE
68 Aho Allan Johannes professori kirurgi TURKU
68 Kossila Pauli Juhani hammaslääkäri TURKU
68 Parvinen Timo Ilmari lääkintöneuvos TURKU
68 Tirri Teemu Juhani hammaslääkäri VANHALINNA
68 Toponen Teppo lääkäri RAISIO
69 Huuskonen Osmo Arvi hammaslääkäri KUOPIO
69 Hyvärinen Lauri Emil hammaslääkäri IISALMI
69 Korhonen Matti Väinö lääkäri HEINÄVESI
69 Parviainen Ari-Pekka hammaslääkäri KUOPIO
69 Sirviö Paavo Juhani hammaslääkäri KOLJONVIRTA
69 Venäläinen Juha M erikoislääkäri HILTULANLAHTI
70 Aho Juhani Samuel lääkäri ESPOO
70 Reijula Kari Edward ylilääkäri HELSINKI



72 Kosonen Jaakko Sakari erik. sairaanhoitaja KÄLVIÄ
72 Taipale Antti Olavi lääkäri KOKKOLA
72 Valpas Antti Kalervo erikoislääkäri KOKKOLA
72 Varhama Tero Ilmari lääkäri KOKKOLA
73 Tättilä Pekka Sakari hammaslääkäri UUSIKAUPUNKI
74 Leikola Yrjö Albert lääkäri HELSINKI
75 Koivula Timo Antero ylilääkäri TAMPERE
75 Lääperi Timo Juhani lääkäri, fysiatrian erikoislääkäri TAMPERE
75 Paakkala Timo Antero ylilääkäri KANGASALA
75 Pulkkinen Pekka Juhani lääketieteen tohtori LEMPÄÄLÄ
75 Rissanen Aaro Pauli lääkintöneuvos TAMPERE
76 Mäkinen Seppo Juhani ylilääkäri PORVOO
77 Korpi Jussi Johannes ylilääkäri HYLLYKALLIO

77 Kytilä Juha Armas ylilääkäri SEINÄJOKI
77 Linkova Matti Juhani lääkäri SEINÄJOKI
77 Marttila Matti Antero ylilääkäri SEINÄJOKI
77 Saari Touko Oiva ylilääkäri SEINÄJOKI
77 Suvanto Jaakko Ilmari silmälääkäri SEINÄJOKI
77 Särmö Aarno Erkki lääkintöneuvos SEINÄJOKI
78 Bredarholm Harri Anders erikoishammasteknikko KURIKKA
78 Kosonen Timo Jukka lääkäri ILMAJOKI
78 Rajamaki Erkki hammaslääkäri ILMAJOKI
78 Ylisaari Vesa Lauri hammaslääkäri KURIKKA
79 Vaahtera Pekka Reino lääkäri LAHTI

Näytä lisää
80 Falck Hans Mikael lääkäri HELSINKI
80 Grans Leif Johan hammaslääkäri HELSINKI
80 Rintala Kari Eljas hammaslääkäri PYÖLI
80 Suni Jukka Ilmari lääkäri HELSINKI
81 Helenius Teijo Uolevi LL lääkäri VANTAA
81 Lindberg Leif Gerhard lääkäri ESPOO
81 Soinne Lauri Sakari lääkäri KERAVA
81 Uusikylä Mikko hammaslääkäri HELSINKI
82 Eriksson Ove Alfred hammaslääkäri TAMMISAARI
83 Arstila Jukka Juhani erikoiseläinlääkäri NURMES
83 Hokkanen Matti Juhani hammaslääkäri LIEKSA
83 Jukola Risto Pekka lääkintöneuvos LIEKSA
83 Puhakka Markku Juho erikoislääkäri NURMES
84 Juola Risto Antero läänineläinlääkäri KOUVOLA
84 Korhonen Eero Kalevi hammaslääkäri KORIA
84 Lahdenpää Rainer Unto hammaslääkäri, tohtori KOUVOLA
84 Leppänen Jouko Matias lääkäri KOUVOLA
85 Kaksonen Kyösti Reima lääkäri HÄMEENLINNA
85 Kari-Koskinen Yrjö Pekka erikoishammasteknikko KATINALA
85 Turmo Matti Kalevi lääkäri TURKU
86 Kannel Lauri Väinö lääkäri TAMPERE
86 Laitinen Osmo Pertti lääkäri HYVINKÄÄ
86 Niemi Leif Eino erikoishammaslääkäri PIISPANRISTI



86 Rousi Timo Johannes ylilääkäri HYVINKÄÄ
86 Turku Christer Bo lääkäri TAMMISAARI
87 Ennevaara Kai Paavo ylilääkäri ESPOO
89 Jarvenpää Jouko Juhani lääkäri KAJAANI
89 Jauhonen Veli Pekka erikoislääkäri liikuntatiede KAJAANI
89 Kasurinen Timo Olavi erikoishammasteknikko KAJAANI
89 Kuorikoski Matti Ilari erikoishammasteknikko KAJAANI
89 Peltokallio Jussi Timo erikoishammaslääkäri suukir. PALTANIEMI
89 Rimpiläinen Veikko Matti hammaslääkäri KAJAANI
89 Vartiainen Matti Sakari erikoislääkäri KAJAANI
91 Geiger Winfried Werner hammaslääkäri TAMPERE
91 Leppäkoski Pertti Kalevi hammaslääkäri TAMPERE
91 Tarpila Heikki hammaslääkäri ORIVESI
93 Anttinen Jorma lääkäri JYVÄSKYLÄ
93 Kostian Mikko hammaslääkäri JYVÄSKYLÄ
93 Kuronen Pentti lääkäri PALOKKA
93 Parviainen Tapani ylilääkäri JYVÄSKYLÄ
93 Rouhunkoski Juhani lääkäri JYVÄSKYLÄ
93 Tervo Tapio johtava ylilääkäri JYVÄSKYLÄ
93 Tervo Tapio johtava ylilääkäri JYVÄSKYLÄ
94 Hynninen Seppo lääkäri TOIVALA
94 Pohjamo Pertti Juhani hammaslääkäri KUOPIO
95 Kivelä Harri Matti apulaisylilääkäri VAASA
95 Lähdesmäki Esa Kaleva hammaslääkäri VAASA
95 Nyrhilä Seppo Kalervo hammaslääkäri VAASA
95 Sirviö Markku Antero lääkäri VAASA
97 Pyykkönen Juha lääkäri VARKAUS
98 Nuutinen Lauri Samuli ylilääkäri, professor! OULU
98 Talvisara Arno erikoislaakari OULU
100 Forsberg Altti Erik erikoishammasteknikko PORI
100 Heinonen Jyrki Viljo lääkäri PORI
100 Närhinen Markku Yrjo ylilääkäri PERNIÖ
100 Sillanpää Tauno Emil hammaslääkäri PORI
100 Varjo Pekka Antero ylilääkäri ULVILA
102 Kontkanen Jorma Matti ylilääkäri JOENSUU
102 Kurki Kai Johan ylilääkäri NIITTYLAHTI
102 Romppanen Timo Pentti ylilääkäri JOENSUU
103 Vahvaselkä Matti Kalevi hammaslääkäri MIKKELI
104 Vaalamo Pentti Olavi lääkäri LAHTI
104 Vainio-Mattila Juhani Toivo ylilääkäri LAHTI
105 Kanninen Timo Markku hammaslääkäri LOHJA
106 Kankaanpää Jari Toivo lääkäri HELSINKI
107 Halonen Lauri Pekka erikoislääkäri OULU
107 Ilkka Kalevi Juhani erikoishammasteknikko OULU
107 Korhonen Uurto Pekka erikoishammaslääkäri OULU
107 Rundelin Pekka Juhani erikoislääkäri OULU
107 Salo Eero Aukusti hammaslääkäri OULU
107 Siponen Pekka Tapio hammaslääkäri LIMINKA
107 Uusitalo Aki Juhani erikoislääkäri OULU
108 Heinonen Tuomo Juhani lääkäri VIIALA



108 Pehkonen Timo Tapio lääkäri URJALA
108 Rasilainen Paavo Tapio lääkäri VALKEAKOSKI
108 Vanhatalo Risto Sakari ylilääkäri VALKEAKOSKI
109 Krees Raimo lääkäri SAVONLINNA
109 Selänne Harri Pekka ylilääkäri JYVÄSKYLÄ
110 Mahlamäki Seppo Tapio erikoislääkäri SIILINJÄRVI
110 Pekkarinen Heikki lääkäri KUOPIO
110 Repo Leo Paavo silmälääkäri KUOPIO
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80 Falck Hans Mikael lääkäri HELSINKI
80 Grans Leif Johan hammaslääkäri HELSINKI
80 Rintala Kari Eljas hammaslääkäri PYÖLI
80 Suni Jukka Ilmari lääkäri HELSINKI
81 Helenius Teijo Uolevi LL lääkäri VANTAA
81 Lindberg Leif Gerhard lääkäri ESPOO
81 Soinne Lauri Sakari lääkäri KERAVA
81 Uusikylä Mikko hammaslääkäri HELSINKI
82 Eriksson Ove Alfred hammaslääkäri TAMMISAARI
83 Arstila Jukka Juhani erikoiseläinlääkäri NURMES
83 Hokkanen Matti Juhani hammaslääkäri LIEKSA
83 Jukola Risto Pekka lääkintöneuvos LIEKSA
83 Puhakka Markku Juho erikoislääkäri NURMES
84 Juola Risto Antero läänineläinlääkäri KOUVOLA
84 Korhonen Eero Kalevi hammaslääkäri KORIA
84 Lahdenpää Rainer Unto hammaslääkäri, tohtori KOUVOLA
84 Leppänen Jouko Matias lääkäri KOUVOLA
85 Kaksonen Kyösti Reima lääkäri HÄMEENLINNA
85 Kari-Koskinen Yrjö Pekka erikoishammasteknikko KATINALA
85 Turmo Matti Kalevi lääkäri TURKU
86 Kannel Lauri Väinö lääkäri TAMPERE
86 Laitinen Osmo Pertti lääkäri HYVINKÄÄ
86 Niemi Leif Eino erikoishammaslääkäri PIISPANRISTI
86 Rousi Timo Johannes ylilääkäri HYVINKÄÄ
86 Turku Christer Bo lääkäri TAMMISAARI
87 Ennevaara Kai Paavo ylilääkäri ESPOO
89 Jarvenpää Jouko Juhani lääkäri KAJAANI
89 Jauhonen Veli Pekka erikoislääkäri liikuntatiede KAJAANI
89 Kasurinen Timo Olavi erikoishammasteknikko KAJAANI
89 Kuorikoski Matti Ilari erikoishammasteknikko KAJAANI
89 Peltokallio Jussi Timo erikoishammaslääkäri suukir. PALTANIEMI
89 Rimpiläinen Veikko Matti hammaslääkäri KAJAANI
89 Vartiainen Matti Sakari erikoislääkäri KAJAANI
91 Geiger Winfried Werner hammaslääkäri TAMPERE



91 Leppäkoski Pertti Kalevi hammaslääkäri TAMPERE
91 Tarpila Heikki hammaslääkäri ORIVESI
93 Anttinen Jorma lääkäri JYVÄSKYLÄ
93 Kostian Mikko hammaslääkäri JYVÄSKYLÄ
93 Kuronen Pentti lääkäri PALOKKA
93 Parviainen Tapani ylilääkäri JYVÄSKYLÄ
93 Rouhunkoski Juhani lääkäri JYVÄSKYLÄ
93 Tervo Tapio johtava ylilääkäri JYVÄSKYLÄ
93 Tervo Tapio johtava ylilääkäri JYVÄSKYLÄ
94 Hynninen Seppo lääkäri TOIVALA
94 Pohjamo Pertti Juhani hammaslääkäri KUOPIO
95 Kivelä Harri Matti apulaisylilääkäri VAASA
95 Lähdesmäki Esa Kaleva hammaslääkäri VAASA
95 Nyrhilä Seppo Kalervo hammaslääkäri VAASA
95 Sirviö Markku Antero lääkäri VAASA
97 Pyykkönen Juha lääkäri VARKAUS
98 Nuutinen Lauri Samuli ylilääkäri, professor! OULU
98 Talvisara Arno erikoislaakari OULU
100 Forsberg Altti Erik erikoishammasteknikko PORI
100 Heinonen Jyrki Viljo lääkäri PORI
100 Närhinen Markku Yrjo ylilääkäri PERNIÖ
100 Sillanpää Tauno Emil hammaslääkäri PORI
100 Varjo Pekka Antero ylilääkäri ULVILA
102 Kontkanen Jorma Matti ylilääkäri JOENSUU
102 Kurki Kai Johan ylilääkäri NIITTYLAHTI
102 Romppanen Timo Pentti ylilääkäri JOENSUU
103 Vahvaselkä Matti Kalevi hammaslääkäri MIKKELI
104 Vaalamo Pentti Olavi lääkäri LAHTI
104 Vainio-Mattila Juhani Toivo ylilääkäri LAHTI
105 Kanninen Timo Markku hammaslääkäri LOHJA
106 Kankaanpää Jari Toivo lääkäri HELSINKI
107 Halonen Lauri Pekka erikoislääkäri OULU
107 Ilkka Kalevi Juhani erikoishammasteknikko OULU
107 Korhonen Uurto Pekka erikoishammaslääkäri OULU
107 Rundelin Pekka Juhani erikoislääkäri OULU
107 Salo Eero Aukusti hammaslääkäri OULU
107 Siponen Pekka Tapio hammaslääkäri LIMINKA
107 Uusitalo Aki Juhani erikoislääkäri OULU
108 Heinonen Tuomo Juhani lääkäri VIIALA
108 Pehkonen Timo Tapio lääkäri URJALA
108 Rasilainen Paavo Tapio lääkäri VALKEAKOSKI
108 Vanhatalo Risto Sakari ylilääkäri VALKEAKOSKI
109 Krees Raimo lääkäri SAVONLINNA
109 Selänne Harri Pekka ylilääkäri JYVÄSKYLÄ
110 Mahlamäki Seppo Tapio erikoislääkäri SIILINJÄRVI
110 Pekkarinen Heikki lääkäri KUOPIO
110 Repo Leo Paavo silmälääkäri KUOPIO

Näytä lisää
111 Antila Kari Juhani dosentti LKTTURKU



111 Grönlund Juhani Uolevi erikoislääkäri TURKU
112 Alanen Veikko Juhani lääkäri MÄNTTÄ
112 Kurppa Simo Antero hammaslääkäri VILPPULA
112 Männistö Pertti hammaslääkäri TAMPERE
112 Sippel Tor Henrik hammaslääkäri RUOVESI
114 Eskelinen Erkki llmari lääkintöneuvos HELSINKI
115 Apajalahti Erkki Aulis johtava lääkäri KIRKKONUMMI
115 Apajalahti Erkki Aulis johtava lääkäri KIRKKONUMMI
115 Lähdesmäki Pekka Juhani hammaslääkäri LOVIISA
116 Lähteenmäki Raimo Jukka lääkäri HÄMEENLINNA
116 Rosendahl Per-Henrik lääkäri, lääket. ja kirurgian tohtori HÄMEENLINNA
116 Varjoranta Visa Veli lääkäri HÄMEENLINNA
116 Vuolio Leo lääkintöneuvos HÄMEENLINNA
117 Kilkku Pentti Pellervo lääkäri PORI
117 Pyy Kari Johannes hammaslääkäri PORI
117 Varjo Juha lääkäri PORI
119 Lepola Janne Ilmari lääkäri KUGGOM
120 Honkala Matti Kaarlo ylilääkäri RAAHE
120 Mäenpää Ahti Ari johtava ylilääkäri OULAINEN
120 Mäenpää Ahti Ari johtava ylilääkäri OULAINEN
120 Vihriala Veikko Johannes ylilääkäri OULAINEN
124 Kaukinen Kari Kullervo johtava ylilääkäri KAUNIAINEN
124 Kaukinen Kari Kullervo johtava ylilääkäri KAUNIAINEN
124 Turtola Lauri Olavi johtava hammaslääkäri HELSINKI
125 Korhonen Tapani lääkäri KAJAANI
125 Ruuskanen Mauri Markku lääkäri KAJAANI
125 Rönty Markku yleislääket. erik.lääkäri KAJAANI
126 Kaitaniemi Pertti Reino ylilääkäri NAANTALI
126 Kallio Timo neuroradiologi NAANTALI
127 Häkkinen Tomi lääketieteen tohtori VANTAA
127 Härmä Mikko Ilmari lääketieteen tohtori VANTAA
128 Oksanen Pekka Juhani lääkäri KAUNIAINEN
129 Pitkäkoski Jari Pentti yleislääket. erik.lääkäri KAUHAJOKI
130 Boss Carl-Ilmari erikoislääkäri LOHJA
130 Saarinen Antti Pekka erikoislääkäri JYVÄSKYLÄ
130 Sippola Ilkka Heikki hammaslääkäri LOHJA
131 Airaksinen Pekka ylilääkäri KUOPIO
131 Härmä Markku Antero dosentti, ylilääkäri KUOPIO
131 Kankkunen Paavo Petter lääke-edustaja KUOPIO
131 Saloranta Pekka Aarre lääkäri KUOPIO
132 Brotherus Kaarle Eino lääkäri OULU
132 Jäntti Ville Heikki lääketieteen tohtori, dosentti TAMPERE
132 Karpakka Jarmo Antti lääketieteellinen johtaja OULU
132 Mähönen Kalevi Tauno erikoishammaslääkäri OULU
133 Kilpikari Iiro Väinö lääketieteen tohtori, dosentti NOKIA
133 Kunnas Yrjö Edvard hammaslääkäri TAMPERE
133 Lehtoranta Kauko Olavi hammaslääkäri TAMPERE
136 Ilhalainen Urho Pertti erikoishammaslääkäri HELSINKI
136 Jalonen Juha Antero hammasteknikko VANTAA
138 Ertama Pertti Martti lääketieteen tohtori ESPOO



138 Nordgren Janlääkäri ESPOO
140 Wennerstrand Matti Ilmari ortopedi LAPPEENRANTA
141 Soininen Kari Antti ylilääkäri KOUVOLA
142 Huovinen Kari Jorma ylilääkäri KOTKA
144 Paronen Ilkka Yrjö ylilääkäri TAMPERE
145 Jakobsson Matti Juha ylilääkäri JYVÄSKYLÄ
145 Kujanpää Jorma Pertti FL lääketieteen tohtori JYVÄSKYLÄ
145 Poutamo Petri hammaslääkäri JYVÄSKYLÄ
149 Merikanto Erkki Olli osaston ylilääkäri TAMPERE
149 Yli-Kerttula Urpo apulaisylilääkäri LEMPÄÄLÄ
150 Klintrup Kai lääkäri OULU
150 Reponen Jari Aslak erikoishammaslääkäri OULU
151 Korhonen Heikki Juhani lääkäri PORI
155 Wuorinen Jarkko hammaslääkäri SAVONLINNA
156 Hirvonen Vesa hammaslääkäri TURKU
156 Markkula Jaakko Antero erikoishammaslääkäri TURKU

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

lkjlkkljkljkljl 27.6.2013 19:41
Loosin kokoonpano kirjoitti:

111 Antila Kari Juhani dosentti LKTTURKU
111 Grönlund Juhani Uolevi erikoislääkäri TURKU
112 Alanen Veikko Juhani lääkäri MÄNTTÄ
112 Kurppa Simo Antero hammaslääkäri VILPPULA
112 Männistö Pertti hammaslääkäri TAMPERE
112 Sippel Tor Henrik hammaslääkäri RUOVESI
114 Eskelinen Erkki llmari lääkintöneuvos HELSINKI
115 Apajalahti Erkki Aulis johtava lääkäri KIRKKONUMMI
115 Apajalahti Erkki Aulis johtava lääkäri KIRKKONUMMI
115 Lähdesmäki Pekka Juhani hammaslääkäri LOVIISA
116 Lähteenmäki Raimo Jukka lääkäri HÄMEENLINNA
116 Rosendahl Per-Henrik lääkäri, lääket. ja kirurgian tohtori HÄMEENLINNA
116 Varjoranta Visa Veli lääkäri HÄMEENLINNA
116 Vuolio Leo lääkintöneuvos HÄMEENLINNA
117 Kilkku Pentti Pellervo lääkäri PORI
117 Pyy Kari Johannes hammaslääkäri PORI
117 Varjo Juha lääkäri PORI
119 Lepola Janne Ilmari lääkäri KUGGOM
120 Honkala Matti Kaarlo ylilääkäri RAAHE
120 Mäenpää Ahti Ari johtava ylilääkäri OULAINEN
120 Mäenpää Ahti Ari johtava ylilääkäri OULAINEN
120 Vihriala Veikko Johannes ylilääkäri OULAINEN
124 Kaukinen Kari Kullervo johtava ylilääkäri KAUNIAINEN
124 Kaukinen Kari Kullervo johtava ylilääkäri KAUNIAINEN
124 Turtola Lauri Olavi johtava hammaslääkäri HELSINKI
125 Korhonen Tapani lääkäri KAJAANI
125 Ruuskanen Mauri Markku lääkäri KAJAANI



125 Rönty Markku yleislääket. erik.lääkäri KAJAANI
126 Kaitaniemi Pertti Reino ylilääkäri NAANTALI
126 Kallio Timo neuroradiologi NAANTALI
127 Häkkinen Tomi lääketieteen tohtori VANTAA
127 Härmä Mikko Ilmari lääketieteen tohtori VANTAA
128 Oksanen Pekka Juhani lääkäri KAUNIAINEN
129 Pitkäkoski Jari Pentti yleislääket. erik.lääkäri KAUHAJOKI
130 Boss Carl-Ilmari erikoislääkäri LOHJA
130 Saarinen Antti Pekka erikoislääkäri JYVÄSKYLÄ
130 Sippola Ilkka Heikki hammaslääkäri LOHJA
131 Airaksinen Pekka ylilääkäri KUOPIO
131 Härmä Markku Antero dosentti, ylilääkäri KUOPIO
131 Kankkunen Paavo Petter lääke-edustaja KUOPIO
131 Saloranta Pekka Aarre lääkäri KUOPIO
132 Brotherus Kaarle Eino lääkäri OULU
132 Jäntti Ville Heikki lääketieteen tohtori, dosentti TAMPERE
132 Karpakka Jarmo Antti lääketieteellinen johtaja OULU
132 Mähönen Kalevi Tauno erikoishammaslääkäri OULU
133 Kilpikari Iiro Väinö lääketieteen tohtori, dosentti NOKIA
133 Kunnas Yrjö Edvard hammaslääkäri TAMPERE
133 Lehtoranta Kauko Olavi hammaslääkäri TAMPERE
136 Ilhalainen Urho Pertti erikoishammaslääkäri HELSINKI
136 Jalonen Juha Antero hammasteknikko VANTAA
138 Ertama Pertti Martti lääketieteen tohtori ESPOO
138 Nordgren Janlääkäri ESPOO
140 Wennerstrand Matti Ilmari ortopedi LAPPEENRANTA
141 Soininen Kari Antti ylilääkäri KOUVOLA
142 Huovinen Kari Jorma ylilääkäri KOTKA
144 Paronen Ilkka Yrjö ylilääkäri TAMPERE
145 Jakobsson Matti Juha ylilääkäri JYVÄSKYLÄ
145 Kujanpää Jorma Pertti FL lääketieteen tohtori JYVÄSKYLÄ
145 Poutamo Petri hammaslääkäri JYVÄSKYLÄ
149 Merikanto Erkki Olli osaston ylilääkäri TAMPERE
149 Yli-Kerttula Urpo apulaisylilääkäri LEMPÄÄLÄ
150 Klintrup Kai lääkäri OULU
150 Reponen Jari Aslak erikoishammaslääkäri OULU
151 Korhonen Heikki Juhani lääkäri PORI
155 Wuorinen Jarkko hammaslääkäri SAVONLINNA
156 Hirvonen Vesa hammaslääkäri TURKU
156 Markkula Jaakko Antero erikoishammaslääkäri TURKU

Näytä lisää

Ketä kiinnostaa?
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Pikkutekijöitä 2.10.2013 7:19
Loosin kokoonpano kirjoitti:



111 Antila Kari Juhani dosentti LKTTURKU
111 Grönlund Juhani Uolevi erikoislääkäri TURKU
112 Alanen Veikko Juhani lääkäri MÄNTTÄ
112 Kurppa Simo Antero hammaslääkäri VILPPULA
112 Männistö Pertti hammaslääkäri TAMPERE
112 Sippel Tor Henrik hammaslääkäri RUOVESI
114 Eskelinen Erkki llmari lääkintöneuvos HELSINKI
115 Apajalahti Erkki Aulis johtava lääkäri KIRKKONUMMI
115 Apajalahti Erkki Aulis johtava lääkäri KIRKKONUMMI
115 Lähdesmäki Pekka Juhani hammaslääkäri LOVIISA
116 Lähteenmäki Raimo Jukka lääkäri HÄMEENLINNA
116 Rosendahl Per-Henrik lääkäri, lääket. ja kirurgian tohtori HÄMEENLINNA
116 Varjoranta Visa Veli lääkäri HÄMEENLINNA
116 Vuolio Leo lääkintöneuvos HÄMEENLINNA
117 Kilkku Pentti Pellervo lääkäri PORI
117 Pyy Kari Johannes hammaslääkäri PORI
117 Varjo Juha lääkäri PORI
119 Lepola Janne Ilmari lääkäri KUGGOM
120 Honkala Matti Kaarlo ylilääkäri RAAHE
120 Mäenpää Ahti Ari johtava ylilääkäri OULAINEN
120 Mäenpää Ahti Ari johtava ylilääkäri OULAINEN
120 Vihriala Veikko Johannes ylilääkäri OULAINEN
124 Kaukinen Kari Kullervo johtava ylilääkäri KAUNIAINEN
124 Kaukinen Kari Kullervo johtava ylilääkäri KAUNIAINEN
124 Turtola Lauri Olavi johtava hammaslääkäri HELSINKI
125 Korhonen Tapani lääkäri KAJAANI
125 Ruuskanen Mauri Markku lääkäri KAJAANI
125 Rönty Markku yleislääket. erik.lääkäri KAJAANI
126 Kaitaniemi Pertti Reino ylilääkäri NAANTALI
126 Kallio Timo neuroradiologi NAANTALI
127 Häkkinen Tomi lääketieteen tohtori VANTAA
127 Härmä Mikko Ilmari lääketieteen tohtori VANTAA
128 Oksanen Pekka Juhani lääkäri KAUNIAINEN
129 Pitkäkoski Jari Pentti yleislääket. erik.lääkäri KAUHAJOKI
130 Boss Carl-Ilmari erikoislääkäri LOHJA
130 Saarinen Antti Pekka erikoislääkäri JYVÄSKYLÄ
130 Sippola Ilkka Heikki hammaslääkäri LOHJA
131 Airaksinen Pekka ylilääkäri KUOPIO
131 Härmä Markku Antero dosentti, ylilääkäri KUOPIO
131 Kankkunen Paavo Petter lääke-edustaja KUOPIO
131 Saloranta Pekka Aarre lääkäri KUOPIO
132 Brotherus Kaarle Eino lääkäri OULU
132 Jäntti Ville Heikki lääketieteen tohtori, dosentti TAMPERE
132 Karpakka Jarmo Antti lääketieteellinen johtaja OULU
132 Mähönen Kalevi Tauno erikoishammaslääkäri OULU
133 Kilpikari Iiro Väinö lääketieteen tohtori, dosentti NOKIA
133 Kunnas Yrjö Edvard hammaslääkäri TAMPERE
133 Lehtoranta Kauko Olavi hammaslääkäri TAMPERE
136 Ilhalainen Urho Pertti erikoishammaslääkäri HELSINKI



136 Jalonen Juha Antero hammasteknikko VANTAA
138 Ertama Pertti Martti lääketieteen tohtori ESPOO
138 Nordgren Janlääkäri ESPOO
140 Wennerstrand Matti Ilmari ortopedi LAPPEENRANTA
141 Soininen Kari Antti ylilääkäri KOUVOLA
142 Huovinen Kari Jorma ylilääkäri KOTKA
144 Paronen Ilkka Yrjö ylilääkäri TAMPERE
145 Jakobsson Matti Juha ylilääkäri JYVÄSKYLÄ
145 Kujanpää Jorma Pertti FL lääketieteen tohtori JYVÄSKYLÄ
145 Poutamo Petri hammaslääkäri JYVÄSKYLÄ
149 Merikanto Erkki Olli osaston ylilääkäri TAMPERE
149 Yli-Kerttula Urpo apulaisylilääkäri LEMPÄÄLÄ
150 Klintrup Kai lääkäri OULU
150 Reponen Jari Aslak erikoishammaslääkäri OULU
151 Korhonen Heikki Juhani lääkäri PORI
155 Wuorinen Jarkko hammaslääkäri SAVONLINNA
156 Hirvonen Vesa hammaslääkäri TURKU
156 Markkula Jaakko Antero erikoishammaslääkäri TURKU

Näytä lisää

Niin, nämä ovat ruksineet kohdan "nimeni saa julkaista", noiden lisäksi moninkertainen määrä paljon
suurempia nimiä luuhaa looseissa, mutta tajuaa pitää nimensä pois matrikkeleista.
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eeyore87 30.6.2013 22:46
Ainakin Helsingissä Kirkko ja kaupunki -lenden yhteistyön vapaamuurarien agendojen kanssa huomaa
selvästi: päätoimittaja sanoi suoraan että he ovat ajaneet sukupuolineutraalia avioliittoa jo 90-luvulta alkaen.
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Klipsu 10.10.2013 22:47
Missä sanoi? Lehdessäkö? Löytyisikö skannausta artikkelista? =)

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

mielen-kiintoista6.10.2013 3:20
Kiitos kirjoituksista - oli mielenkiintoista lukea, ja tuli sitä niin tuikitärkeää tietoakin!
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ag fhafh fh 10.10.2013 22:52
Ei varmana ole kirkko ja vapaamuurarit yhteistyössä. Jokainen kristitty vihaa vapaamuurareita ja
päinvastoin.
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Viesti on poistettu✜ sääntöjen vastaisena.



sfgagagdag 9.11.2013 19:11
Katso TV7 haastattelu puolestavälistä eteenpäin.
v7.fi/vod/player/?program=15677
ge.tt/9QIEoJw/v/0
ge.tt/3MO9HBy/v/0

Kommentoi lainaten Ilmianna Jaa

...oletko sinä jo tänään Ilmiantanut?

Muistakin täyttää isän maan ja sieluasi kaivertavan kateuden velvollisuudet tänäänkin - tai sinut pannaan
pannaan - pyhän isän orderin mukaan.

LOPPU
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SISÄLLYSLUETTELO

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

DOWNLOAD ALL, NEW, UNCENSORED UPDATED FILES FROM HERE:

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

http://jmp.sh/H4jK8mj

...tai lyhytlinkki www.mediafire.com -sivulle:
http://tinyurl.com/gnpfal9

(Mediafire front page is lazy loading, be patient)

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





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

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



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

Also available at - täältä vielä osin sensuroimattomia sivuja :

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

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

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

Artikkelisarja sisältää YLI 40 dokumenttia, mm.:

Read all the 40+ slideshare.net documents, see below for English:

...ala, Kill Bates bought this site and started criminal censorship as usual:
-
- syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia- ERROR 404 = deleted by MSoft/slideshare.com

---> https://erilainen.wordpress.com/2014/03/26/sensuroitu-fibromyalgia/ *kts ohje sivun lopusta

-
- syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta - ERROR 404 = deleted by MSoft/slideshare.com

---> https://erilainen.files.wordpress.com/2015/01/suomi-orwellin-valtakunta.pdf

-
- syottovasikka/neljäs-peto - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com

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

- syottovasikka/israel-uutiset-2011  [DELETED] - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> https://www.scribd.com/document/338645315/Israelin-sensuroidut-Uutiset-2011 tai



- syottovasikka/israel-arkeologia [DELETED] - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> https://erilainen.files.wordpress.com/2017/02/israel-arkeologia2.pdf

-

_______________________________Suomalaisten Säteilytys Käynnissä:

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

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



Tämä sivusto on jatkuvan monimuotoisen häirinnän kohteena joten dokumentit löytyvät myös:
scribd.com/syottovasikka tai wordpress.com 'virallisen totuuden kaatopaikka'.

'Sattuneesta syystä' linkit on kirjoitettava itse selaimesi osoitekenttään.
Alla dokumenteista otsikot, yhteenveto. Osoitteen joudut kirjoittamaan selaimeesi tai hakemaan ne sivulta
erilainen.wordpress.com jne. Scribd.com dokumentin lataus omalle koneelle onnistuu luomalla tili ja
kirjautumalla. ...mediafire.com tai jumpshare.com -sivusto ei vaadi kirjautumista. :

Below documet descriptions, addresses to the slideshare.com documents not yet censored.
Read, Copy and Distribute!

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

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

tai

- scribd.com/syottovasikka



www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka
- erilainen.wordpress.com
- mediafire.com http://tinyurl.com/gnpfal9 (free download)
- 4shared.com
- jumpshare com http://jmp.sh/H4jK8mj

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
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aja 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.slideshare.n
et/syottovasikka/s

uomi-orwellin-
valtakunta

The secrets of finn
masonry (see fig.)
knights must be
kept off from the
finn-slaves... so
the papal masons
asked 'help' from
slide. owner,
brother Kill Bates.

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

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

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

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

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

- ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com



---> see https://erilainen.files.wordpress.com -or goto-
www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry

30.000 EU rockets to israel (before 2010)

Facts Hidden uder MSM

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

Obummer, Who are u?

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



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

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

Kempiläinen
Catholy jesuit monk Tuomas Hamerken books

is used by the Lutheran incest crowd.

This Was u Life?

Rainbow Crowd expose !

Chick.com cartoons



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

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

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

.

Papal Knights, Masonry
Kabbala G-worshippers Curse:

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

table for GAD, and that furnish the drink
offering unto that FATIMA. " Isa.65

Fatima: Catholy Monastery in Portugal,
place where islam was inveted by Rome...



Mason, Unwanted Guest

chick.com cartoons.

Nation that isnt. Never Was.
Will NOT become...
Palestina -saga, the name invented by Roman
Osiris 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
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