
HOLLERITH  ERFASST
Kts myös www.slideshare.com/syottovasikka SENSUROITU

Päivitetty 28.04.2017



'Neljäs Peto' - Esipuhe
Hollerith Erfasst = tietosi kortistoitu ohjelman mukaan

Tietosi = henkilötiedot, palkkionmetsästäjäin tarinat, omaisuus, ystäväpiiri ...

Herra Hollerith kehitti reikäkorttijärjestelmän USA:ssa, 1800 luvun
lopulla. Siinä tietoa voitiin tallentaa pahviselle reikäkortille binäärimuodossa
myöhempää käsittelyä varten. Järjestelmälle ensimmäinen massiivinen
voimannäyttö oli USAn väestönlaskenta vuonna 1890.

Binäärijärjestelmä = digitaalitekniikan matematiikkaa - kaksi 'lukua',
nolla ja ykkönen. Näillä kahdella 'numeron/bitin olotilalla', voidaan
muodostaa kaikki halutut merkit ja numerot - Hollerithin systeemin
muistikortissa se tarkoitti lävistystä, reikää ykkösen kohdalla, nolla taasen oli
määrätty kohta ilman reikää... Matematiikka löi kansojen seulonnan kehään

täysin uudet mahdollisuudet, uuden tieteenhaaran: tilastotiede uunituksen katalysaattorina!

Järjestelmän tähänasti tunnetuin esiintyminen oli ollut Saksan kalmanleireillä - miljoona-
tuholeirien tehokkaan toiminnan edellytys. Järjestelmän käyttö oli kuitenkin alkanut jo 1800-luvulla,
'isän' maallisissa massamurhaleirien ohjauksessa se todennäköisesti oli koekäytössä jo ennen 1900
luvun alkua, Afrikassa. Armenian kansanmurhaleiritys ei ole voinut toimia ilman sitä -
puhumattakaan CCCP Leninin tuholeireistä missä kansan ajattelukykyiset salamurhattiin. Jesuiitat
murskasivat verisesti kaiken vastustuskyvyn - leirisaaristoissa väitetään murhatun yli 300 miljoonaa
syytöntä.

Reikäkortin funktio oli toimia massamuistina. Eri tahojen kansalaisista salaa ja julkisesti kerätyt
tiedot syötettiin tieteen nimessä välttämättömäksi julistettuun kansalaisarkistoon. Sitä markkinoi
isänmaan, lue: vatikaanin tänäänkin hallitsema media - aivopesten kaikki kuin tänäänkin rokote-
tuholaisensa markkinoivat mielettömän pahuuden myrkkyjään lääke 'tieteen' nimessä.

Lue tarkemmin: sensuroitu-fibromyalgia

Saksan tilastotieteen huippu, henkilökortti. Kun viranomaisten piilotteleman ja kokoaman,
arkistossa olevan henkilökortin tiedot, oli syötetty Hollerith korttiin, henkilökortti sai lisäleiman
HOLLERITH ERFASST. Naapurin ilmianto yms lisättiin tarpeen mukaan odottamaan myllytystä.

Saksaan tämän järjestelmän osat, huollon ja ohjelmistot toimitti amerikkalainen yritys -
Vatikaanin bulvaani.  'Bisnes oli kansainvälistä' - joka maassa rahvas pakkokortistoitiin.

Seuraavassa selitän järjestelmää ja sen osien toimintaa niillä eväin mitä haaviini on tähän asti
tullut. Järjestelmä on mielettömän salauksen alla vieläkin ... sata vuotta myöhemmin. Mutta jotain
vuotoja siitä on, niistä piirtyy systeemin silhuetti meille jo 'hollerith' kortistoiduille mietittäväksi.

Mikään ei ole valmista: aion tähän myös koota tietotekniikan myöhempiä virstanpylväitä tulevaan
kaikille pakotettuun kuus-kuus-kuus sirujärjestelmään asti - päivitellen tarinaa miten sattuu, pysy
kuulolla (vrt 1. sivun päiväys). Hämmästyttävästi kaikki nämä PEDON VALTAKUNNAN
systeemit ovat pilkuntarkasti ennustettu Raamatun sivuilla - asiat jotka selvitän ja toteennäytän tätä
aspektia ja Sanan pelastussanomaa häpeämättä. (Versio 1. syntyi 12.12.2014.)

Aihetta olen käsitellyt laajasti muissakin kirjoituksissa, erityisesti 'Berijan Tarhat', katso linkit
tämän sivun lopusta; "berijan-tarhat"



Kansikuva: Kansikuvan pohjalla Italialaisen L'Asino lehden v1903 kuva siitä miten Rooman Magna Carta toimii, 1800
luvulla isä terroria vastustaneen viharikollisen kohtalo... ehkä tämä herrasmies ei pitänyt lastenraiskauksistaan tms
homppilan kuorolauluista ja avasi suunsa vastustamaan eläimellistä osirismenoa.

Foreword - 'Fourth Beast'
Hollerith Erfasst = your profile has been included into Hollerith databank

Profile = personal data, headhunters lies, wealth, friends ...

Mr. Hollerith developed a punch card system in 1880's USA. This system allowed to store data
on a cardboard piece - in binary mode. First revelation of its power was US census in 1980.

Binarysystem = digital tech math - contains two values for a digit, zero and one. With these
two states all characters can be presented. In Hollerith memory Card, that meant a diagonal hole
representing digit state one, zero was a dedicated spot without punched hole. The maths generated
new aspects, new science: statistics science as oven catalyzator!

Most famously (!?) this system has bee known to help in German camps - a prerequisite for
effective massmurder depop operation. Its utilization is said to have started already in 1880, in the
'father landy business' of papal terrors, quite possibly was tested already in the African mass
murders before 1900's. The Armenian holocaust - its organized killing camps could not have
operated without such premeditated information collection and storage, tabulating power and
statistics. Its mathematical models allowed to find and target any asset, any individual. System was
ready and tested when jesuits Lenin & Stalin came asking for help: they needed to kill all forms of
dissent endangering their bloody papal Templar order, mass murdering of 300million or more.

The function of the physical cardboard bit, Hollerith punch card, was to perform as a
computable, searchable memory space. Various ways collected data, official state and
'ultamontane .org' data - were implemented: official id cards were then stamped "HOLLERITH
ERFASST". Well planned decades before before actual milling implemantation, the predecessor
mandatory national ID registration had been advertized as a glorious victory for Vaterland science.
In a sense, it was true - and nations got what they were told, a sunny solution to the Vatican maniacs
invented problem of overpopulation.

The system and programming was shipped by an US company - Catholics leaders, hundreds
Loyola Universities with 200.000 students = Vatican in disguise ...

This Fourth Beast and its kingdom is detailed thousands years ago in visions on the pages of the
Bible - here only one aspect of its operations - see also Rev. 17. , Daniel...

To understand this relation to jesuitana mass murder camps, see the only existing CCCP camp
photos - camps that the Finnish army liberated during the papal Karelian robberies counter attack
phase in 1940 - See semi-translated 'Berijan Tarhat',

Daniel's Vision: "After this I saw in the night visions, and behold a Fourth Beast, dreadful and
terrible, and strong exceedingly; and it had great iron teeth: it devoured and brake in pieces, and
stamped the residue with the feet of it: and it was diverse from all the beasts that were before it; and
it had ten horns ...
(1. version 12.12.2014, updates, possibly translation is coming next year.)



Rabbi Yehuda HaKohen - like many other rabbi's say:

"The four empires – Babylon, Persia, Greece and Edom [Esau descendants]
The fourth antagonist [BEAST]  however,  emerged as the Roman Empire ...
The four empires – have dominated the globe throughout most of world history emerged from the
inherently deficient nature of existence and aim to maintain the curtains of deception through
preventing Israel from reaching our full national potential."
youtube.com/watch?v=nMH5LoLftKI

Rabbi Yehuda HaKohen kuten monet Israelin opettajat ovat kautta aikain sanoneet:

"Neljä valtakuntaa – Babylon, Persia, Kreikka ja Edom [Esaun jälkeläiset]
Neljäs Peto - Rooman Valtakunta ...
Neljä Valtakuntaa on hallinnut maapalloa lähes koko maailman historian ajan. Viimeisin - Rooma
yli kaksituhatta vuotta... Nuo valtakunnat ovat ylläpitäneet petosten verhoja estäen Israelin
pääsemästä kansalliseen päämääräänsä.

(Viimeisimmän rooman kavallusten  taiston polttopiste on - kuinkas muuten - Judeassa missä
rooman verinen tyrannia on 2000 vuotta pyrkinyt tuhoamaan juutalaisia. Tänään rooman osiriksen
hegemoniaa uhkaa pieni joukko juutalaispoikia, Hilltop Youth -ryhmä. Mitätön joukko poikia
rakentelee asumuksia perheilleen - odottaen yöllistä paavinpoliisin iskua, kotinsa tuhoa... Tästä
Rooman terror -ismistä enemmän: "Ne Tulivat Yöllä" -dokumentissa.)
youtube.com/watch?v=nMH5LoLftKI

Rooman rosvot - pelkäävät aina laittoman tyranniansa paljastumista ja romahdusta. Pahin
uhka sille on aina ollut Raamattunsa tuntevat - ja Totuuden puolesta peräänantamattomat. Siksipä
neljäs Peto on varannut näille erityiskohtelun... piileskellessään pelokkaina Hollerith koodinsa
verhojen takana. Israelin hallinto = rooman laiton käsivarsi vapisee.

"Mitä me teemme on Lain mukaista. Laitonta on sensijaan se, kun ne [rooman poliisilooshi]
tulevat ja tuhoavat kotimme keskellä yötä. He tuhosivat Gush Katif'in kaupungin ja 9000 asukasta
ajettiin parakkeihin - he tulevat ja tuhoavat tämänkin - mutta me rakennamme."



HOLLERITH Lochkarten,
Reikäkorttijärjestelmä

Massamuisti

"Se - tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten
nähden... Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat,

panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin
se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.

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

Ilmestyskirja - Revelation 13:13 - (Ennustus Pedosta 2000 vuotta sitten)

Ennustettu Lopunajan Tietotekniikka - jonka mukaan sen raadot mätänee Laaksoon:
'Goog-in Meluisan Joukon Laakso'

...etsipä laaksonsa GOOG Le Maps'illa...



Ensimmäisen kerran
Voimansa tunnossa jo 15 vuotta maailmalla riehunut punainen 'Peto' opetteli näyttämään voimiansa
armenian kansamurhien leirityksien logistiikassa 1905-1917. Tämän asian näyttö jää hataraksi:
usean miljoonan ihmisen seulonta isosta kansakunnasta ja leiritys, tuho - ei voi onnistua
sulkakynäperiaatteella. Järjestelmä oli jo toiminut, markkinoitu globaalisti 25 vuotta ja valmis -
niinpä sen on täytynyt olla mukana rahaa tahkoamassa. (Lisää: 'Berijan Tarhat')

Toisen kerran
'Peto' osoitti voimansa jesuiitta Stalinin vankileirisaariston seulonnassa, alkaen vuonna 1918,
jatkuen 1980 -luvulle.

Paawin oman Karl-Marxin mallin mukaan rakennetussa, Raamatun

omistajat armotta tappaneessa, jumalattomuuden -onnelassa.

Kolmas valtakunta, kolmaSS-voimannäyte
- sekin jesuiittajohtoinen Loyola-messumurha teetettin 1940-luvun Saksassa.

... Hän ei kuitenkaan kestä, sillä häntä vastaan hankitaan juonia.  Ja ne, jotka syövät
hänen pöydästään, tuhoavat hänet, ja hänen sotajoukkonsa huuhdotaan pois,

 ja on paljon kaatuneita ja haavoitettuja. ...

Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen
 kuin kaikki muut valtakunnat.

Se syö kaiken maan ja tallaa ja
murskaa sen." Daniel. 7:23



(No eihän Danielin pedot ilmestyneet vasta 1900-luvulla, kehitys on tuhatvuotisella skaalalla.
Viimeinen Peto hallitsee tietotekniikan ja verkottumisen kautta - kehitys joka näyttäisi 'alkaneen' jo
1700-luvun lopun digitaalisilla tiedonsiirtoverkoilla - Turun saaristossa (!), Ranskassa.)

Kyseisen 'Pedon sydän', tietotekniikan mullistava järjestelmä - (ohjelmisto, massamuisti, käsittely,
verkot ym) alkoi kehittyä 1880-luvun amerikassa. Sen ytimessä sykkii ohjelmoitava muistikorttien
lajittelija joka nopeasti esiinseuloo halutut 'kohteet' kätköistään jatkokäsittelyä varten.

Verisuonina pedolla antaa voiman samaan aikaan synnytetyt tietoliikenneverkot joissa korttien
sisältöä siirreltiin mantereelta toiselle ja eritoten pedon hallintavallan keskukseen. Keskuksen
sykkiväin käskyjen tahdittamana kortit vedettin pakasta, kävelevät numerot toimitettiin tarkan
ohjelman valvomana myllyihin jauhettavaksi, irtirevitty kulta sulattoihiin. Eräiden lähteiden
mukaan seula tuotti yli 26.000 junavaunulastillista taideaarteita -  EU:n uuniin työnneltyiltä
anastettua saalista - suoraan vatikaanin grottoihin. Onkohan kukaan ajatellut tämän saaliin
palauttamista murhattujensa perillislle?

'Pakastaveto' ei tietenkään onnistu ilman sinistä valeasua. Yksikään kortistosta esiinseulottu ei
luovu omaisuudestaan ja hengestään vapaaehtoisesti: tähän tarpeeseen systeemin kera syntyi
samaan aikaan tyhjästä polkaistu poliisilooshi järjestelmät - kaikkialle sinne minne verkkonsakin
ulottuu. Tuhansien Looshiensa sokea kalmanpelonsekainen järkeä pakeneva tottelevaisuus täyttää
sellit: Keskuksesta sykkivä väkivaltaterrori pelottaa tekijöitä kuin uhrejaan. Täytetyt myllyt
käynnistyvät napin painalluksella - ilman kysymyksiä. Napinpainajista pulaa ei ole tänäänkään...

Poliisilooshit: Sivun lopussa linkkejä aiheen tarkkaan käsittelyyn. Eniten Saksaa koskettelevana
mieleen tulee pari käsitettä: G-POliisi joka suomessakin rulettaa pelonsekaisella
aarniomettäsraivollaan. GESTAPO tarkoitti tarkoitukseen salaa luotua poliisia joka toimii salassa
salaisin ohjeistuksin ilman valtuuksia. Näin kaikki ihanat sala poliisit tänään 2017 kaikkialla
paavinmailla. GESTAPO = GeheimeStaatsPolizei eli salainen_valtion_Poliisi. Poliisi joka
tunnettiin terrorimenetelmistään - jesuiittain Vatikaanillisen vallan tae - ordo ab chao.

SS = SchutzStaffel. 'Suojakaarti'. Vuonna 1925 työhönsä voidellulle katolis
Adolphille luotu henkivartio josta myöhemmin muodostettiin isä_Terrorin_maan
päätyökalu jesuiitallisessa väestönvähennyksessä.

Peto on aina kätkeytynyt 'Laillisuus' -valheasuun, Magna Carta anarkiaansa. Ryöstövaltansa
ei toimi ilman toimeenpanevaa Lainvartijaksi brändättyä -väkivaltakoneistoa - joka tekee
aseista riisutun rahvaan puolustuskyvyttömäksi.

Tänäänkin rahvas valittaa, CNN kompuroi, palautekaaos: "luuletteko että koirista tulisi parempia
jepareita, nehän on värisokeita ... ja ... mä vaan ihmettelen että hakkaatteko te jeparit vaimonne ja
lapsenne ennen vaiko jälkeen , kun olette aseettoman kansalaisen murhanneet.



Kaikki luodit 100% 'Lain Suojasta'. by CNN.



Blue Lodge - in the trigger happy Catholic USA. Hostage +plus two robbers used as targets in
killing practice:  Stockton police had a happy chance for everyone to empty their guns...

Tammikuu 2015. Katolisen USAn Obamaun looshi sai iloisen tilaisuuden ampumaharjoitteluun
kadulla: 'kaikki poliisit' tyhjensivät aseensa siniseen Fordiin - johon täysin osaton, arvoton, onneton
naispanttivanki suolattiin pankkiryöstäjien kera. Pankissa asioimassa ollut syytön nainen - täysin
arvoton joutosuu paavin sinilooshille. Jokainen näistä työntäisi minkä tahansa syyttömän naisen
uuniin palkankorotuksen vuoksi - jo pelkästä työntämisen ilosta. 'Asiantuntijan' mukaan sakin
onneton osumatarkkuus puoltaa tätä harjoitustarvetta. Juttu jatkuu elävien osalta nk 'oikeus' salissa:
latimes com/local/lanow/la-me-ln-stockton-bank-robbery-claim-20150204-story.html

Tässä poliisisetien 'More Value' -työmaa satavuotta sitten. Ensin päästeltiin muutama Lucky
Strike -sarja, sitten katsottiin löytyykö ajokorttia... Tokihan lavastus: samalla tästä(kin) tuli kolmelle
komissaarille hiukan taskurahaa Studebaker-automyyjän 'Trevoc-voiteluainesammioista'.



Californiassa onkin alettu poliiseille jakaa raskaampaa kalustoa, kranaatinheittimiä ja
ohjuksia. Tässähän niistä olisikin ollut jo apua: olisi voitu tasata koko ympäristö rakennuksineen
sadan eekkerin alueelta? Tähän 'asiakaspalveluun' kuuluu tietenkin se, että kellään ei ole mitään
vastuuta. Mistään ei jälkikäteen edes tiedetä ketkä olivat paikalla ja kuka suolasi kenet... Kuin
suomilaisrahvaan kyykyttäjät, huppupääpoliisit ilman mitään tunnistumahdollisuutta saatikka
vastuuta. Vastikään Kalifornian rajavartiosto pysäyttikin helikopterista kk-tulituksella
salakuljettajain veneen...

Tiedän että koulussaan ' tuttu ja turvallinen poliisisetä' -agendansa omaksunut kuuliaiseksi
ohjelmoitu lukija kauhistelee tälläistä tekstiä: HERÄTYS! Koko unelma kiltistä poliisedästä on
valheuni. Tietenkin kansalaisen tulee totella tätä viranomaista - mutta aivan turha on luulla että se
jollain tavalla toimisi palkkansa maksavan tavallisen veronmaksajan 'puolella'. Ei, kaffetauko on
sille tärkeämpi kuin se että joudutko syyttä syytetyksi ja vaikka vankilaan. Ainoa mitä se pelkää on
virkavirhe - ja siinä puitteissa toteuttaa lakia ja oikeutta. Tietenkin anarkia ja rikollisuus on pahempi
kuin toimiva uni poliisista ja sen puolueettomuudesta. Mutta Halosen putschin jälkeinen, mm
maahamme rikollisesti tuotettua kansainvaellusta ja vieraita uskontoja räikeästi suojeleva
poliisilooshi - ilman rajoja ja vastuuta - on tänään valmis kuin SS. Täyttää rikollisia salaisia
kortistojaan vailla määrää: Milloin tuo salainen laiton korttipino liipaistaan hollerithin kitaan?

Halosen 15v sitten tuotettu putch on ttietenkin rooman ohjaama globaali sinilooshi-kiristys:
maltilliset km tehtaalle, satanistit sisään. Kts Baltimore 28.04.2015

Kyynisimpänä esimerkkinä on Google tekemä globaali sarjaryöstörikos. Siinä kaikki maailman
kujat, kadut, pihat, nettien paikallisverkot yms listattiin murtovarkaille kuvain kera. Kodit kuvattiin
sisältä, pankkitunnuksesi anastettiin koneeltasi jos mahdollista. Mutta koska koko operaatio oli vain
osa vatikaanin ryöstöretkeä, sen alamainen ritarikerho, sinitakkien poliisilooshi myhäili mukana.
Rikosilmoitukseen kyllä vastattiin: "Tämä on palvelua". Paavinsa ritarimerkkejä kantava
oikeuskanslerin toimisto sanoi että 'ei anna aihetta mihinkään'. Tietenkin. Koska ennustusten
mukaan 4. pedon rosvoilla on "kaikilla on yksi ja sama mieli..."

Aarnion jutussa 2016 ilmitullut MAAN TAPA: rikosjuttuja käsittelevä KRP-komisariotar toimii
'omassa' jutssaan myös tuomarittarena - saaden avustusta saman jutun asioita tuunailevalta
puolisoltaan KRP komisariolta! Tämä isän maan tapa on jesuiitta Päiviräsäspaateroiden
valvonnassa huolella rakenneltu - adolph✜luokan uunitussysteemin esiedellytys: kadullakukija
viharikollinen (=sinä) voidaan tämän, ilman vastuuta olevan sinitakkiKRPmafian toimesta napata
koppiin määrättömäksi ajaksi milloin hyvänsä, mistä syystä hyvänsä. Jälkikäteen kehitellä rauhassa
syytteitä satuja rakennellen, mennä verovaroin lahjomiensa todistajain kanssa sänkyyn
jne...(AUER), pitää eristyksissä ja tuomita loppuiäkseen vankeuteen.

Lue Lisää suomi-orwellin-valtakunta



Poliisilooshin koossapitävä tekijä on kuulema - VIHA.

Kuten kaikella pedonvallan orjuuttamilla. Meillä pedon avulla valtaannousseet uhkuvat
messumediassansa 'viharikollisista' - niistä jotka tuovat valoon saastaiset tekonsa... National Post:
"New York City poliisien työväenyhdistys vihaa [esimiestään] pormestari Mayor de Blasio'ta —
mutta niihän ne vihasivat edeltäjäänsäkin. Analysis: Vihan jännite kaupungintalon ja
poliisiyhdistyksen välillä on jo ainakin vuosikymmeniä vanha, kolme pormestarin edeltääjääkin
olivat jatkuvain verbaalisten hyökkäysten kohteena."

New York City police union hates Mayor de Blasio — but it hated his predecessors too. Analysis:
Tension between City Hall and the police union predates de Blasio by at least two decades —with
his three predecessors attacked almost as vociferously National Post 28.12.2014

Tämä viha -sana ei ole omakeksintö vaan tulee vastaan tämän tästä aihetta käsitteleväin jutuissa.
Taustana tälle on tietenkin uskonnollinen katolinen jesuiitta lähtökohtansa. Koko isän maitten
kurissapitävä väkivaltakoneisto on vain eräs looshijärjestelmistään. Vaikka riitit tunnetaan parhaiten
vapaamurarihaarasta, tämä looshikoneisto on maailmankattava kymmenine tuhansine
alajärjestöineen. Näistä sinilooshien haara on vain eräs terrorinsa ismin levittäjä. Sen(kin)
koossapitävä voima on valanvannojain kuolemanpelko - ja viha. Aihe on laaja eikä kuulu tähän; lue
lopusta muut linkit.

"Odottakaa, meitä kuvataan"

Joukko poliiseja pahoinpiteli miehen - unohtivat kameran päälle: "Odottakaa, meitä kuvataan".
St. Louisissa Yhdysvalloissa poliisit pysäyttivät miehen laittoman u-käännöksen takia. Minuutteja
myöhemmin kahdeksan poliisia osallistui miehen pahoinpitelyyn. Poliisit ovat nyt haastettu
oikeuteen, sillä partioautossa oleva videokamera nauhoitti koko tapahtuman. Kesken tapahtuman,
yksi poliiseista muistaa nauhoittavan kameran, ja yrittää tehdä asialle jotain. IS 20.2.2015 klo 08.22

Kas tässä vastaus looshin ilkitöille: sinä - videoi kaikki, laita juutuubin ja julkaise.
Älä sano sanaakaan ilman nauhoitusta: autoilijarikollinen saa sakot kaikista sanoista
joita rikostelijaviranomainen väärentää tilanteessa kuin tilanteessa sakkolappua =
omia bonuksiaan täyttäen.

Käytännön Esimerkki viharikoslautoilijoita valvovalta looshipojalta: "Mies ajaa
sivukadulta pääkadulle. sääntöjen mukaan kääntyy - poliisiauto ilmestyy perään ja
pysäyttää. Törkeä ristikuulustelu autossa: "tiedättekö mikä nopeusrajoitus sivukadulla
on?" Nuhteeton kansalainen vastaa: "ööö olisko 50kmh?" ... Enempää kyselemättä
looshipoliisi alkaa kirjoittaa sakkolappua jossa lukee: ajoi 50kmh 30kmh
rajoitusalueella.
Todisteita ei ole kenelläkään nopeuden ylityksestä puolesta tai vastaan - on vain
sakkolappu. Menpä tästä sitten looshipuolisonsa tuomaritar rebekan eteen valittamaan
teollisesta valheesta. Thetaillusta valheesta  joka on tarkkaan suunniteltu
jokapäiväinen viharikostelijan arkiryöstö.
(Sanatarkka viharikosautoilijan antama katkera kertomus; henkilönimet muutettu
lisäsakkojen ehkäisemiseksi).



..."Rikolliset mellakoitsijat asialla"

Toki toki. Mutta ketkä ovatkaan 'rikollisia' tässä ohjelmassa?



WYSIWYG: If satanist MC13 Mary landpolice brakes the neck of cuffed man in the squad car, then
u get what u order; chao ab ordo ... see linky photos. latimes com/nation/la-na-freddie-gray-funeral-
baltimore-20150427-story.html#page=1
..."Too many people have spent a generation building up this city for it to be destroyed by thugs
who in a very senseless way are trying to tear down what so many have fought for," Rawlings-Blake

Nuori neekerimies poimittiin kadulta maijaan täysin ilman syytä. Hänet laitettiin käsi ja
jalkarautoihin. Tuntia myöhemmin hänet raahattiin ensiapuun - niskat oli katkaistu. Poliiseja ei
syytetä ei tutkita mistään: aseeton sidottu mies kylmästi murhattu. No mitä tällä saatiin aikaan?
Tietenkin isän terror ismin 'järjestystä: chao ab ordo'

Kuvassa Maryn maan satanistipoliisin 'hihamerkki: kuin jesuiitta Adolphin mustapaidat.
Mahdollisesti tämän poliisin tatuointi on myös MC 13 klubin jengimerkki? Kuin jesuputinin
yönsudet MC-club.

Mellakka ei tietenkään ole sattuman vahinko, pitkään työstetyn ohjelman tulos. Joka kerta kun
saadaan mellakka, kilisee kulta kaanin laariin. Vain mellakoiden ja kurjuuden kautta jesuiitta Adolf
nostettiin valtaan - pitkän työn
tuloksena.



Kun olet maitokaupassa ostoksilla mellakan alkaessa ja yrität paeta, joudut kyynelkaasutuksen
uhriksi, pamputetuksi ja putkaan - rikollisena. Kyyninen väkivaltakoneisto ei sinusta piittaa - mitä
syyttömämpi olet, sen suurempi uhka olet näille mafian juoksupojille...

Näitä kerron tässä sen takia, että näkisit ettei ole kysymys 'ikävästä sattumasta Baltimoressa',
vaan Neljännen Pedon vallasta jolla se haluaa koko maapallosen ryöstää - aina ja uudestaan. Kun
kyynelkaasulla saadaan aikaiseksi tulipalo - se lisää ismin terroria - ryöstö syvenee. Tälläkin
poliismiehellä on jengin tatuoinnit kädessä - miehet on 'valittu' provosoimaan, hakkaamaan
erityisesti syyttömät vihan liekkien nostattamiseksi, lietsomiseksi. Ja todellakin, jos olet tavallinen
duunari USAssa (psst. huomaa ihonväri), vaikea on välttyä poliisin pampulta.

Suomipliis putsch ajettiin läpi samaan tarkoitukseen: mikähän onkaan se juoni jolla kansalaiset
saadaan kaasutettua. Otetaankos mamut ohjelmaan mukaan? Tämän putschin hedelmät näkyvät
Aarnio.farssissa jossa läpimätä 'oikeus' järjestelmä pyörittää viimeisiä lähes rehellisiä poliiseja
riveistään ulos. Lue 'Suomi Orwellin Yhteiskunta'

Globaalilla sinilooshilla synnytetään itsekeskeisiä, manipuloivia
rahankahmija klooneja glo-baalin ryöstöhvääreihin:

Madeleine McCannin vanhemmat voittivat oikeudenkäynnin kunnianloukkausjutussa
portugalilaista Poliisipäällikkö Goncalo Amaralin vastaan
Tutkintaa (epäilyttävästi tahallaan harhaan) johtanut poliisipäällikkö Amaral on määrätty
maksamaan McCannille 500 000 euroa. Ex. poliisipäällikkö Amaral hävisi oikeudenkäynnin, jossa
häntä syytettiin kunnian loukkaamisesta hänen kirjoittamassaan kirjassa. Haasteessa poliisipäällikkö
Goncalo Amaral kuvataan  ”itsekeskeiseksi, manipuloivaksi rahankahmijaksi” ja syytettiin
kunnianloukkauksesta, sekä perheen ihmisoikeuksien rikkomisesta. Poliisipäällikön tekemä
häväistyskirja laitettiin myyntikieltoon... IS Julkaistu: 29.4. 10:27



Isän terror ismin istit tarvitsevat myös poliisinsa:

Hamaspoliisi -setät aina vahtii 'järjestystä'. Tässäkin itkevät arabilapset voisivat alkaa
mellakoida nähtyään päättömän isänsä... Vasemmalla kerhon tunniste, ilman merkkejä tai vastuuta
oleva tumma pakuvolkkari kuin kotosuomessa ikään. Hamasilla kuluukin narua enemmän kuin
Iranilaisilla koska asiakkailtaan puuttuu ripustupiste ... 'allahin kädet' sojottavat ... mutta miksi EU-
ruotsinavun hiab -merkit on piilotettu?

Aseistautuneet nimettömät
'sankarit',  puolustus-
kyvyttömäksi tehtyjen orjain
kyykytyksessä - ilman tunnuksia
kaikkiallah. Kaikilla toki CE-
hyväksytyt vilkut, kalterit ja
käsiraudat. Vastuuta ei isän
looshien tunnuksettomilla palkkasotureilla ole mistään.



EI KOSKE SUOMEA: suvaitsevain hiab-rapparein ruåzi suvaitsee kaikkea [messumurhailua]
kunhan koneistonsaa saa voiteluainetta - rappari lehdistön kutsuessa sala-messu-murhaajia
'maltillisiksi':



Nainen kertoo pelkäävänsä poliisia nykyisin:
Nainen ja suomipikkupoika - 15 poliisin rynnäkkö kotipihalle! Mielenvikaista...

"Ensimmäisen kerran kun nainen vietiin kuultavaksi poliisiasemalle, hänet haettiin noin 15
poliisin voimin kotipihaltaan, kun hän oli juuri lähdössä viemään 7-vuotiasta poikaansa
kouluun. Minut otettiin pihalta kiinni, poliisit hyökkäsivät minun ja poikani kimppuun. Poika
itki hysteerisesti, että mitä tapahtuu. Menimme sisään ja meille tehtiin kotietsintä. Sen jälkeen
minut vietiin poliisikuulusteluihin koko päiväksi. Tuon kuulustelun jälkeen naiselle luvattiin
soittaa, jos häntä tarvitsisi kuulla uudestaan".

"Näin ei kuitenkaan tapahtunut." --- ei tietenkään. Eiväthän siat soittaa osaa .

2vko - samanlainen rynnäkkö naisen työpaikalle !? Siis viisitoista poliisia hyökkää naisen
päälle työpaikalla? Olihan varmasti hazmat liivit ja konepistoolit? Ja kaikesta osaton mies tietenkin
putkaan. Kysymys kuuluukin: miksi mummoansa ei yhä pidetä vankilassa? ... ja naapuria?

"Kahden viikon kuluttua poliisi teki samanlaisen rynnäkön naisen työpaikalle. ... Minut
haettiin kotoa ja taas tehtiin kotietsintä. Kotipihaltamme poliisi otti kiinni mieheni, joka oli
viemässä lasta kouluun. Iäkäs äitini, joka asuu kanssamme, oli kovasti järkyttynyt, nainen
kyynelehti. ...vietiin taas kuulusteluihin ja hänet pidätettiin: Sitten olinkin kolme päivää
putkassa ja kuulusteluissa. Se oli sellainen kokemus, etten toivo sellaista kenellekään. Tämän
jälkimmäisen pidätyksen jälkeen en pysynyt tolpillani. Lue Lisää TIIA PALMÈN
iltalehti fi/uutiset/2015022419252927_uu.shtml

Olenmä sitä mieltä jotta johtava jesuiittaPäivi olisi aika laittaa Patteroisen kanssa jo
valtakunnanoikeuden eteen - ensin tietty rautoihin vuodeksi kuivumaan 'kuulusteluissa' aarnion
vierehen. Alkaen 3kk pimeästä yksinäiskopista kuin Wincapita keksijä...

Ja koko absurdi tarina naisesta suomen suurrikollisena: tokihan Aarniokin syyllinen on, meni
tyhmyyttään koskemaan isän maan ylipyhään Temppeliherrain huumekauppakoneistoon. Hänelle
kuuluisi (?) vähintään 20 vuoden tuomio - jos hengissä selviää.

'Oikeus' hehe -talolla oli vahva poliisivartiointi - kuvailee iltalehti 24.02.2015. Niinpä, talo täysi
väkeä ja vain kaksi syytöntä; tällöin onkin syytä pelätä vaikka aseellisten yhteenottoa. 7 vuotiaat
pikkupojat voivat vaikka hyökätä äitiään törkeästi pidelleen rikostelu polliisien päälle... Mutta missä
tunnuksettomat sala rikos telija paketti-ajoneuvot?

Laitonta toimintaa: "Tutkinnanjohtajien menettely on ollut omiaan vaarantamaan hakijan oikeusturvan,
oikeus totesi. Käräjäoikeus oli jo 14.2.2014 todennut, että rikostarkastajan työpaikalle Pasilan poliisitaloon
tehty kotietsintä oli laiton ..



Rikollista toimintaa:  Helsingin käräjäoikeus on määrännyt valtion maksamaan 500€ hyvityksen ja
oikeudenkäyntikuluja huumepoliisille hänen työhuoneeseensa tehdystä perusteettomasta kotietsinnästä. IS
5.3.2014 9:46

TS: Paatero aikoo iskeä poliisin sisällä: "Heidät on siivottava pois riveistä" Poliisiylijohtaja Mikko Paatero.
IS 19.2.2014 6:52

Virkarikolliset: tutkinnanjohtaja Joutsenlahdelle sakkoja virkarikoksesta - lähetti epäillyn kuvan Auerille IS
28.2.2014 15.10 ...Juha Joutsenlahti on tuomittu käräjillä sakkoihin virka- aseman väärinkäyttämisestä.
Laittomaksi todetun kotietsinnän pöytäkirja viittaa syyttäjien ylittäneen valtuutensa myös
takavarikkomääräyksessä IS 26.2.2014 klo 20.56 , 27.2.11:40

Tahallista ilkivallan -työtä: Poliisi kadotti yli 1 300 aseen tiedot IS 27.2.2014 klo 20.42 Virkavalta hukkasi
aseliikkeen tärkeimmän tiedoston.

"Päivittäisessä työssä ei huomaa, että tässä olisi joku valtava taistelu meneillään. Jos ihmisillä on erilaisia
näkemyksiä järjestäytyneestä rikollisuudesta, se ei vielä tarkoita sitä, että oltaisiin tukkanuottasilla,"
Riikonen sanoo STT:n haastattelussa IS 24.2.2014 17:48 ... ja sitten: Konepistoolirikosmiehet luotiliiveissä
Pasilan poliisilaitoksessa rikostelemassa - ei vastuuta kellään: "Kun vahvasti aseistettu KRP:n tutkijaryhmä
kuukautta myöhemmin teki kotietsintäiskun huumepoliisin tiloihin, yksi kohteista oli rikostarkastajan
työhuone. 'Tutkijat' veivät mukanaan muun muassa ...
Perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen: "Krp aiheutti vaaratilanteen - tiesikö Paatero tästä?"
teki kirjallisen kysymyksen keskusrikospoliisin joulukuisesta tutkintaiskusta Helsingin poliisin
huumerikosyksikön tiloihin. Keskusrikospoliisi teki ennen joulukuun puoliväliä kotietsinnän Helsingin
huumepoliisin tiloihin Pasilan poliisitalossa. Tutkintaisku kesti yhden työpäivän, ja iskussa oli mukana yli 10
Krp:n aseistettua poliisia. Hakkaranen toteaa kysymyksessään, että koska poliisit ovat aseistettuja, niin
"mahdollisuus aseiden molemminpuoliseen käyttäytymiseen on ollut ilmeinen" ja Krp:n on "aiheuttanut
toiminnallaan vaaratilanteen". IS 12.2.2014 10:44 ... hhehe ja wiimeiset witsit: "Asianomainen ministeri,
tässä tapauksessa sisäministeri Päivi Räsänen (kd) vastaa kirjalliseen kysymykseen kolmen viikon kuluessa."

Rikosylikomisario Jari Aarnion vanhemmat ja tytär ovat tehneet kantelun heihin kohdistuneista
kotietsinnöistä.  IS 21.2.2014 klo 20.55

Esitutkintalain 4. luvun 2. ja 5. pykälässä todetaan, että epäiltyä on kohdeltava syyttömänä ja että hänen
oikeuksiinsa ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä tutkinnan tarkoituksen saavuttamiseksi.
Toimenpiteillä ei saa aiheuttaa kenellekään tarpeettomasti vahinkoa tai haittaa. ... vaikuttaa siltä, että näitäkin
pykäliä on käytetty pöytärättinä. risto kunnas iltalehti fi 21.2.2014 klo 20.56

Poliiseja epäillään virkarikoksista - jättivät tahallaan sakottamatta kaahanneita HS: 15.2.2014 klo 08.35

Ai Norjakin? Samaa looshia: Norjan poliisin jengiyksikön johtajaa epäillään korruptiosta.IL 26.2.2014 0:53

Tällä pamputettujen ryöstettyjen palkkansa maksajien sarjalla ei loppua ole, tila ja aika loppuu kesken.
Koska tämä rooman looshien väkivalta on Hollerith juonen moottori, se ikävä kyllä piti väläyttää tässä esiin.

...jnejne. Poliisilaitoksemme on läpimätä looshi - ylijohdosta alkaen poissiivottava.

"Rotherham, South Yorkshire Police kohteli lapsi-insesti-uhreja halveksien", Telegraph By Camilla
Turner 11:47PM GMT 03 Feb 2015 ... aiempien dokumenttien mukaan oli myös mukana
kaappaamassa teinityttöjä pedofiilirinkien orjiksi - joissa tietenkin myös 'asiakkaana'...



Ylläolevaa lukiessa suomilaisten palkkansa maksajien kyykytys maantiellä - omistajat rikoslain alla -
tuntuu oikeastaan vain hilpeältä. Autoilija matkustajineen ei voi koskaan tietää joutuuko sinilooshin
hyökätessä päälle, putkaan vaiko kävelemään, hinauttamaan autonsa. Tämä ei tietenkään koske käyttäjilleen
ilmaisia säätiön autoja joita ei veljet edes saa pysäyttää ... ad hoc magna carta ryöstö: 180€ salasakko 6km/h
ylinopeudesta viikon päästä postilatikkoon! Salasakotuksen laskukasa voi viedä autoilija viharikollisen
perikatoon - kunnes järjestelmän työkalu noutaa 'hollerith rekisteriin merkityn' isännän - yöllä salaa...

Jos ja kun poliisin vehkehet ei toimi, Trafin tunnetusti läpimätä laskutus pragaa, autosta lähtee kilvet
siinä silmänräpäyksessä. Siirtääkään ajoneuvoa ei saa, ellei veljeskerhon hinausmafialle maksa tuhansia.
Tietenkin, olethan rikollinen jo oletusarvoisesti koska maksat näille teiden terror -ismin ylläpitäjille palkan
veroistasi.

Ja siksi toisekseen, valtion pirssin takapenkillä täysin syyttömänä ja eritoten omistajana asiaasi käsitellään
hävyttömästi irvaillen ja rikoslain mukaan. Autoilija on ainoana täällä EU:n susireservaatissa tahi isän mailla
koko maailmassa lähtökohtaisesti rikollinen - ellei toisin osoiteta. Lähtökohtaisesti olet omistajarikollinen, ja
kaikki mahdolliset ja mahdottomat asiat ovat rikos ellet kykene sitä tienpäällä räntäsateessa toisin todistaman
kahden todistajan ja leimatun paperipinon kanssa. Tänään onkin menossa ritariHalosen kouluttaman kaartin
ajojahti kaikkia viharikollisiaan (omistaja, siis auton omistaja) kohtaan. Poikkeuksia toki on, näillä
vanhemmilla konstaapeleilla onkin edessään km. tehdas...

UK: 300 lapsiraiskausuhria, jäävuoren huippu
...oletko koskaan kuullut jäävuoren huipusta?

- UK: 300 lapsiraiskausuhria, jäävuoren huippu = siis alk. 30000 (?) uhria?
- 11v tyttöjä pakotettu prostituutioon (aiempien Telegraph uutisten mukaan poliisit mukana)
- Rotherham, South Yorkshire, 1400 lasten vuosia kestänyttä törkeää hyväksikäyttötapausta
- The Guardian: "Jos luulet että kaupungissasi ei ole ongelmaa, se johtuu siitä että katselet kuuta
- Raportin pääsisältönä on poliisien ja sosiaalilepakoiden yhteistominnan paljastus. Mukana... piip
Ihmekös nuo jos rötöksistään kiinnijäänyt Scotland YΔrd tutkii parlamentin viittä pedofiilirinkiä
pikkupoikamurhineen.
Serious case review finds failings by police and social services as it identifies hundreds of victims
telegraph co uk/news/uknews/crime/11443868/300-victims-groomed-and-assaulted-by-Oxfordshire-gangs-
report-finds.html

Kanada jos mikä on Brittien alusmaana eräs pahimmista vatikaanin hiekkalaatikoista.

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

Liekö joku kyllästynyt paavin templaari-ritarien riitti-listimisiin? Perjantaina 13.3.2015
Montrealin Poliisilooshin rakennuksen eteen oli piirretty poliisilooshi-satanismiinsa viittaava
pentagrammi jonka sisään oli laitettu katkaistu sianpää - sekin viittaus sinilooshiin ja
älykkyysosamäärään... "Otamme asian vakavasti!" sönköttää konstaapeli Anie Lemieux.

Onhan se häpiä jos ei syyllisiä kiinni saada: veljeskunnan sinilooshitalonsa onkin niin
kameroilla kyllästetty että romahdusvaara lienee lähellä? Viestin jättäjät ovat lainanneet tekstin
mexicon templaaripoliisien massamurha-vastustajilta: "Olette ottaneet heidät elävinä! Me
haluamme heidät takaisin Elävinä! Haamunsa vainotkoon teitä iäti!" ... tämä viittaa 43
Mexicolaisen opiskelijan kidnappaukseen ja 'selvittämättömään' massmurhaan.

Liekö tässä supervartioidun looshitalonsa kellareissa enemmänkin kaappaamiaan venytyskoneissa?
Äkkiseltään vilkasten Kanadassa loosheja/riittitalojaan on jopa 300kpl...



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



Pig’s head in a pentagram left outside Montreal Police Brotherhood building. Postmedia
News | March 13, 2015 A tarp was placed over the pig’s head around 7:30 this morning, Le
Devoir reported. A star fashioned from sticks tied together was also propped up agains the
building’s doors. On it there was a Mexican style note in French that reads “You have taken them
alive! We want them back alive! May ghosts haunt you forever!”

Köyhäin venytys näyttäis olevan hilpeää hommoo?

Montreal julkaisi juuri palkkalistansa: suurin osa ansaitsee yli 100.000 kanadan dollaria /v.

...

Sokaisu onkin teillämme poliisin ylivallan öinen norminäyte. Asiakas [moron] kärsiköön
säkenöivät seuraukset koska konstantinus looshi on aina isän maan jumalainen edustaja ja
"veronmaksajaa tulee opettaa" kerrotaan sumuvalot päällä -sakkoja kirjoitettaessa. Rikollis-
Autoilijalle sakko onkin sama kuin laittoman aseen luovutus murhayritykseen.

Suomess omistaja on lähtökohtaisesti aina rikollinen. Auton omistaja onkin sitten tuplarikollinen
ellei kenguruoikeudessa toisin ole todistettu, kiitos paaperoisꖅpäivien.



Kolmeakymmentä virasta pidätettyä poliisia epäillään huumekaupasta ja kiristyksestä,
varkauksista. Korruptio on ollut järjestelmällistä. Virasta pidätettynä on 30 erikoisyksikössä
toimivaa poliisia Ranskan Marseillessa.. STRINGER/FRANCE Julkaistu: IS 8.10.2012 19:21

_____________

"Wave of terror" = isän ismit ovat sitä varten. T-error-ism.

Poliisipäällikkö Jagodan jesuiittasaalis oli kymmeniä miljoonia teurastettuja: lue 'Berijan Tarhat'.
Tälläisiä määriä joutosuita ei rahvaan seasta seulota ilman 'iiib ämmäin apua' josta alempana lisää.
Tämän totalitarian -ismin saranatonta kehitystä pohtii ed. nationalpostin kommentoija - tietämättä
mitään koneiston mekanismeista ja jatkuvasta ✜ rasvauksesta.

"Heidät on siivottava pois riveistä" sanoo putch-päällikkö Paatero. Ensin luodaan terror ismissään
vapiseva kuuliainen sininen kloonilooshi, sitten alkaa kansalaisten ryöstöt. Näin teki itäinen esi jesuiitta-
isänsä Jagoda - jesuiittain sanoin kuvaamattoman rikkaiksi tehnyt saalismatka murhauttikin jopa 300milj
syytöntä ryöstämäänsä joutosuuta.

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

Tapahtui Clevelandissa 2012: Timothy - epäonnekseen ihonväri ärsyttävä - ajeli kaverinsa kanssa. Todenn
Timothy ei ollut pulmunen - joka tapauksessa lähti häntä niin monta kertaa syyttää rääkännyttä poliisia
karkuun. Paha moka - sillä kortissaan luki jo Hollerith Erfasst. Niinpä koko petolauma komennettiin
jahtaamaan. Kaikki 62 partioautoa ajoivat takaa tätä tyttöä ja aseetonta, rauhalliseksi (?) tunnettua miestä.
Viimein auto saatiin pussiin ja alkoi 600 reikäinen teloitus: loppuhuipennuksen teki urhea, nyt
oikeusistuimessa ristinmerkkejä huitonut itkevä ritaripoliisi Brelo. Kun Timothyn Plymouth romu oli
ammuttu täysin seulaksi ja kaikki varmasti kuolleet, Brelo urheasti hyppäs auton katolle ja ampui lippaallisen,
latasi, ampui toisen - katon lävitse näihin vaarallisiin ruumiisiin...
No nyt jesuiittakoulunsa käynyt pedonvirkamies O'Donell toteaa (kuva alla) että on oma syy jos
reikiintyy: "Brelo, isän oma ritari jatkaa rei'itystä kuten ennekin." Ritarihollerith 'Oikeus' on puhunut.



Tikkujen tökkiminen styrox nukkeihin on hauskaa? Lisäsin kuvaan viharikollis joutosuu-nukeille kasvot.



Chicago Police: vääränvärinen juntti kävelee (puukon kera) pitkin tietä. Alkaa sinilooshin rohkia
aseettoman kilpa ammunta, jo ensimmäinen osuu, mies kaatuu. Maassa makaanvan uumiiseen 15 luotia
lisää.Lauman yhtä poliisia syytetään ... todenn tämäkin työtapatuema 'vahinko'.

Heraldiikka kerrtoo Looshiensa juuret: Saksa sinilooshit -osirispoliisi 1976 -
Niedersachsen, US police Illinois jne.

Chicago Poliisi-Looshi no.7.

Oik 1800-luvun paavinlooshimerkin kantaja,
Illinois, H Yerk



Isän pyhimysheraldiikka ohjaa pukeutumista, salalooshinsa saa käskyt suoraan pyhiltä rooman
pyhimysten neuvonantajilta. Pyhän Anreaksen poletti - oikialla kalanpäähattuinen pyhimys itse,
kivettyneenä - rankan massamurhasarjan jälkeen ? -Vatikaanin katolla.

Shkupolliissit - balkanin muslimi saa harjoittaa uskontoaan ammuskellen vääräuskoihmisiä Sellon
marketissa, kaivella eukoltaan silmät päästä - eikä Paateroiset tee muuta kuin salaavat kansalaisilta
kaiken. Anarkian alkua: mamuviran omaisen mukaan kuulema 5000kpl ihmiskauppa huume
sukupollia pitäisi karkoittaa v.2013 - mitään ei kuitenkaan tehty $$$hh $hilloin, vielä vähemmän nyt.

Papal Pallywood:



"FBI julkaisi dramaattisen videon Oregonin valtaajan
ampumisesta"

Robert hands up: Sarjasta Obummerin FBI-teloitukset. Aseeton ansoitettu Robert. Täysin
vaarattomana, Oregonin erämaataipaleelle ansoitettuna. Kahlaa tuossa upottavassa metrin hangessa,
horjuen. Ja teloitetaan kyselemättä - ylhäältä annetun orderin mukaan. Senjälkeen autoa, jossa
vaimonsa ja tyttärensä sisällä, yritetään ensin saada tuleen räjähtävillä (vrt WACO-massamurha)
kaasupanoksilla - kun sekään ei onnistu, auto ammutaan seulaksi.

Robert? Liittovaltion konkurssiin ajama Cowboy - nuhteeton syntyperäinen USAn kansalainen
ilman pidätysmääräystä! (nuhteeton = erityisvaara vallan kaapanneelle ritarimafialle).
Korkeimmalta taholta tullut teloitusmääräys toki on [SALAINEN]. Rauhallinen Robert - ja jäätävän
terävä Cowboy sai mikrofonin käteensä kameroiden edessä - se virhe ei saa toistua tai pian
liittovaltio-huijaus paljastuu, katoliset (=USAn johto 100% katolisia) jesuiitat kärähtävät kaikista
murhistaan...(Oregonin piiritys 1/2016)

Montako sheriffiä tarvitaan salamurhaaman yksi sananvapautta puolustava Cowboy? Tässä
operaatiossa oli mukana ainakin 50 ellei sata: erämaataipaleella Robertin perään tuli poliisauto
vilkut päällä, päällä helikopteri ja dronet. Robert pysäyttää kuuliaisesti jääden sääntöjen mukaan
odottamaan... taakse ilmestyy vilkkuautoja yhtäkkiä useampiakin, pilistä näkyy special forces
konepiistoolein. Robert odottaa. Kunnes rohkiat sinitakit alkavat ampua kysymättä. Mitäpä sinä
syytön tekisit tässä tilanteessa? aivan, lähtisit karkuun... Niin teki Robert - kunnes mutkan taakse
pimentoon rakennettu ansa, V-malliin pysäköidyt autot pakottavat sekunnin murto osassa tekemään
väistöpäätöksen. Kolme sekuntia tästä eteenpäin - ja Robert seisoo jo ulkona autosta kädet ylhäällä
ja aseettomana. Vautsi mikä mies! Vielä lisää kymmenen sekuntia ja metsästä kytiksessä ollut FBI
mustapaita-LEO ampuu rohkiasti selkään ... teloittaen hangessa horjuvan, kädet ylhäällä oleva
aseettoman sananvapaustaistelijan - Robertin. Aseeton - kuinka sellainen osallistuukaan



Iltasatusanomaimme törkeään valheeseen, 'tulitaisteluun!" Katso toki juutuubi video kuinka
vaimoa ja tytärtä tulitetaan, kaasutetaan jatkuvasti jai aiheetta - yli 10 min! ...

"Kuohuntaa sosiaalisessa mediassa : Valtaus on herättänyt runsaasti huomiota sosiaalisessa
mediassa. Kommentoijat ovat syyttäneet valtamediaa vähäisestä raportoinnista" -valehtelee
Iltasatusanomat suomilaisille sinisilmille. "Asemiehet julistivat luonnonpuiston vallatuksi
Oregonissa, mukana Ku Klux Klan?" - jatkuu satuilu kuin Goebbels-Tarjain viharikoskynästä.

"Luonnonpuiston valtaajien pidätyshetken ammuskelu tallentui helikopterin kameraan.
Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on julkaissut videon ampumisesta, jossa kuoli yksi Oregonin
Malheurin luonnonpuiston päämajan valtaajista. Videolla näkyy poliisin mukaan, kuinka
Robert ”LaVoy” Finicum tavoittelee asetta ennen kuin agentit ampuvat häntä." -kertoo suomessa
sananvallan jo kauan sitten 100% anastanut isän aivopseukone.

Ensinnäkään Robert lapsinensa ei ollut 'valtaaja' vaan mikrofonin saanut syytön
välittäjä ja oli julkisesti kertonut menevänsä tässä tänään neuvotteluun viranomaisten
luokse. Todella vaikuttava mies asiallisesti argumentoimaan ja esiintuomaan
Liittovaltio-mafian rikokset - siksipä oli poisraivattava.

"Helikopterin kameraan?" Tokihan - mutta kuvanlaatu on niin huonoksi muutettu
ettet näkisi että Robert on aseeton. Teloitus  lienee ainoa fakta - selkään ampumalla,
sitä et Erkkomediastamme löydä. Poliisin kameramiesten videoita jossa myös äänet, ei
tietenkään näytetä. Eikä yllä pörräävien lennokkien (ainakin yksi) kamerakuvia
rahvaalle näytetä - ettei illuusio romahtaisi.

"Pidätyshetken ammuskelu" - MITÄ VALHETTA. Tekstin mukaan Robert,
vaimonsa ja lapsensa olisivat ampuneet. Mutta. Ei yhtään laukausta, ei ollut yhtään
uhkailua - ei mitään. Robert, vaimo ja lapset eivät ammuskelleet, eivät uhanneet.
Sensijaan FBI LEOt ampuvat lipas toisensa jälkeen yllätys-ansoittamiaan syyttömiä
kansalaisia, pyrkien valojuovilla sytyttämään auton ja polttamaan heidät elävältä -
kuten WACOssa - n. 200 hlö FBIteloitus.

Oksettaavaa Iltasatunazipropagandaa kuin 1933-luvulta: "Kuohuntaa sosiaalisessa mediassa".
'Kuohuntaa' lienee se, että toisin kuin Sipislovakiassa, USA:ssa on vielä kourallinen
keskustelupalstoja joita vatikaani ei hallitse kokonaan. Näiden yksiselitteinn 'sosiaalinen'
viharikosviesti: Robert ansoitettiin, teloitettiin. Jo pelkkä pilkka, 'sosiaalinen media' - on Vatikaanin
Adolph jesuiittain propagandakoneen tuote: 99% mediasta on globaalisti täyssensuurinsa vallassa.
Kaikella toki pyhän isän pyhä päämäärä: NWO eli maailmanvaltaus.

LATimes toimittaja kertoo kuinka näin CCCP-rokotuksen saaneet alueen kyläläiset yhdessä
yössä muuttuivat iloisista mielipiteitään auliisti jakavista vapaista kansalaisista - mykiksi kauhun
lamaannuttamiksi kulakkivenakoiksi. Peto oli taas haukannut lisää maata isä terrorille.

Aiotko alkaa selvitellä Robertin teloitusta tahi FLM maanomistus rikoksia? Nyt jokainen tietää
että siltä matkalta ei hengissä selvitä...

Iltasanomain 'tulitaistelu': Äiti ja lapset kyykyssä
kaasutettuna, uljaat paavinritarit - FBI-LEOt
tyhjentävät lippaansa autoon; kuvassa pirstaleet
sinkoilevat (valk pöllähdys toisensa perään) ...
toiveissa on että niihin kuolisivat.



Teloitetun viharikollisten lapset
pakkomaistelemassa Obummerin
kaasulääkkeitä, jatkuen 10min.

Ei, todellakaan Robert ei ajanut
kenenkään päälle vastoin
aivopesukoneen ohjelman käsikirjoitusta,
ei ampunut - EI. Massamediamme
helmiketjun eräs uusin valhe. Alla perheen
kaasutus juuri alkamassa.

Kansahuvia pallywoodista: valhettaan rakastavat kansalaiset saavat imeä sitä tuutin täydeltä. FBI
teatteriohjaaja katselee näytöltään näitä teatterinäkymiä ja ohjaa rohkeita poikiaan kaasuttamaan ja
ampumaan syyttömiä viharikollisia: Aina kun käsikirjoituksen mukaan kiertelevän kopterin (!)
kuva peittyy puiden taakse, alkaa ritari-rohkeiden tulitus... Paikka olikin nerokkaasti valittu ja
valmistettu. Toki kaikki näyttelijät tietävät ettei mitään vaaraa ole - äh tässä sekin biitsillä
kävely paljastuu. Aikaa väijytyksen ojaan pakotuksesta ja teloituksesta kulunut n. 2min.

Nähtyään mutkassa ansan, syyttä ammuttu ja takaa ajettu Robert löi jarrut pohjaan kuten
kaikki kunnon kansalaiset. Väistää kaikkia ansoja ettei vahinkoja tulisi, hypäten välittömästi autosta
ulos ettei sisälläolijoita murhattaisi - FBI sääntöjen mukaan. Jos Robert olis ajanut täysillä, auto
olisi vielä palannut tielle... Nyt se on kääntymässä mutta pysähtyy tähän.

Oikealla näkyy selkään teloittajille etukäteen valmistettu poljettu moottorikelkkalatu jota myöten
puskista on hyvä hiipiä.



Videolla 9:54 , 40 sek Robertin
teloituksen jälkeen. Ensimmäinen
tunnetusti 'vahingossa syttyvä'
kaasupanos ammutaan auton
takaikkunan läpi. Heti kun ansa
laukeaa = ojaanajo, viharikollinen
teloitetaan ja käynnistyy Iltasatu -
luokan taistelu. Oikiammin ritarien
teloittelu iloittelu. Vasemmalla
Robertin ruumis joka välkkyy
punaisten lasertähtäinten valossa.
Ammutaanko ruumistaan tässä
seulaksi?

Saman 9:54 -panoksen lentorata selviää väärävärikuvassa.

Oikealla video 10:11: auton suolaus
räjähdyspanoksilla jatkuu. Mikä vahinko,
viharikollisten autoa ei saadakaan tuleen ...



Ja lopuksi länkkärimme 'Päivän Paras' osuus: lehmipoika Finicum [mormooni] tuulettaa
paavinsa merkkiä niille joilla on silmät nähdä, eli veljeksille. Niinpä loppukaneettimme huippuna
voimme todeta että Satuolento Robert ei ole kuollut eikä ole kuopattu - koko helikopteritarumme on
paavimedian syöttämää rehellistä huijausta ja silkka CIAn ✜ hunajapurkki. Operaation aikana
isän vakoilu ja salakuuntelu-osastot kelasivat Hollertih kortistoonsa kaikki jotka pitää leirittää
musurytinän alkaessa... ensiarvoisina satanistien kohteina nuo viharikollis-Raamatuntutkijat. (alla
tarkemmin)

Samankaltainen satukertomus on Bostonin maratonin pommisatu - jota ei ollutkaan. Kts
youtube videoanalyysiä - mielettömän videoteatterinsa taustoista. Ja kuinka äskettäinen 12/2015
San Bernandinon taru Kaliforniassa etenikään? Kaikkien näiden pallywood valheitten takana
aseiden = vapauden takavarikointi, rooman anarkisti satanistien vallankaappaus.

Heil Robert! Näin vannotaan valat vatikaanille - sekä rapparit raiskaavalle baphometille.
Tällätavoin vala vannotetaan niin soomityttären tykinruuaksi ohjastettavilla poikasilla, kuin
Adolphin uuneja pakenevalla jutskuparalla - jos kääntyy juutalaisuudestaan äitikirkon jesuiitta
Adolphin suojiin. (Tämä aihe käsitellään pikkutarkasti jos vaan jaksat sivuja selata.)

(Boston Marathon hoax, many videos, here is a shortie: youtube com/watch?v=JXW42mnsFsc )



Yhteenveto katolisen Rooman
perustamasta globaalista poliisilooshista

- 1800 luvulla tyhjästä polkaistu globaali, kaikki maat kattava järjestelmä: jesuiittain vallan tae
- väkivaltakoneisto joka takaa 'magna carta oikeuden' eli rooman anarkian kansainryöstöt
- esiintyy lammasten vaatteissa: rikolliset rangaistava! ... hesarilluusio johon lapsetkin aivopestään

Temppelivuori. Paikka Jerujen salemissa missä Rooman keisari tulee istumaan - Raamatun
ennustusten mukaan. Roomalle tärkein satanististen kulttiensa kulminaatiopiste. Juutalaisille pyhä
paikka - oikea temppelivuoren paikka todennäköisesti vatapäinen mäki... Nykyinen temppelivuori
lienee ex. Rooma Keisarin palvelijan messumurhaaja Herodeksen linna... Lue Israel Arkeologia.

Police arrest Temple Mount activists for planning Passover offering for the upcoming holiday -
minors, at night. Arutz Sheva 09/04/17 07:51

Juutalaisia temppelivuorella: poliisi aina vahtimassa mahdollista huulienliikuttamisrikosta.
Rukoilu tahi silmien sulkeminen johtaa välittämään pidätykseen esim 3vrk tms ja pamputukseen ja
väkivaltaiseen raahaamiseen pois alueelta. Alueella lienee Jordaniasta tuotettuja Wakf
musupoliiseita 600kpl juutalaisia kyykyttämässä israelin looshi-ystäväinsä kera.

Poliisi pidätti viime yönä pääsiäisenvietto aktivistinuoria (yöllä: isän ismi, terror-ism, puree
paremmin). 'Paluu Temppelivuorelle' ryhmän jäseniä pidätettiin kodeissa senjälkeen kun (magna
carta) oikeuslaitoksen pidätysmääräykset oli esitetty koteihin tunkeutumisen yhteydessä. Järjestö
sanoo että tarkoituksena on pääsiäisenvieton estäminen: rukoilu, huilunsoitto yms hirveä Rooman
satanisteja kauhistuttava laulaminen yms.
Asianajaja Itamar Ben-Gvir - tunnetaan ylhäältä ohjatun poliisilooshin hakkaamien ja
kiduttamien alaikäisten poikien, [todellakin, nämähän rikkovat Rooman 'rauhaa' pitämällä kipa
hattua päässään] kipapäisten nuorien vapauttamis ja poliisanarkian vastustamistoimistaan.



Ben-Gvir: "tässä puhutaan lainvastaisesta vaientamisesta, uskonnponvapauden riistämisestä - ei
voi olla lainmukaista se että juutalaislapset riistetään kotoaan yön pimeydessä vain sentähden että
haluavat kunnioittaa Juutalaisia juhlia" ...

Rakas Ben, et ehken tiedä tai et tahdo myöntää: koska tuo 'laki' on rooman anarkia
nimeltä magna carta = valhetta 100% eikä oikeutta, kyllä, silloin siihen kuuluu
rooman looshin terrori kuin nenä päähän!

Rafael Morris: "on häpeä että Israelin valtio on niitä vastaan jotka haluavat täyttää Tooran
Käskyt. Poliisilla ei ole oikeutta kieltää meiltä pääsiäisuhreja!" ...

Rakas rafael:  et ehken tiedä tai et tahdo myöntää: Israelin Valtio on satanisti
Rotschildin perustaama, unelmains täyttymys, jesuiittavaltakunta joka on täysin
rappareiden 100% kontrollissa - kuin Peräpohjolakin. Siinä - sen johdossa - ei ole
mitään pyhää - vain silkkaa ahneutta murhaa ja väkivaltaa ja rooman kullanhimoa -
jonka ylläpitoa vahtii sinitakkilooshi...

Rooman väkivaltaisen miehitysvallan, Herodeksen
linna - nk itkumuuri - kerää Roomansa jesuiitat
nyyhkimään kadonnutta valtaansa, niin
jesuiittapaavit kuin alaisensa: tässä Israelin pres...

Kun rabbi liikuttaa Temppelivuorella huuliaan,
siitä seuraa välitön poliisilooshin pikakuljetus
kuulusteluihin. Kyseessä keisarinvallan viharikos...
Pamputus, pahoinpitelyt alkaa vasta siellä mihin
kamerat eivät yletä:

Arkinen juttu, näistä vain
murto osa uutisoidaan:

"Wakf Palestinapolice heitti
juutalaismorsiamen tyrmään
isänsä kanssa" - liikuttivat
huuliaan. …Bride, Father
Arrested for Crime of Moving
Lips on Temple Mount; by Hana
Levi Julian; www
israelnationalnews
com/News/News.aspx/134891

Yllämainitu asiat tarkemmin: Lue 'Israel Uutiset', 'Israelin Arkeologia'



Jewishpress.com 13.04.2017 "Arabit alkoivat kivittää juutalaista turistiryhmää vanhassa-
kaupungissa temppelivuoren sisäänkäynnin lähistöllä. Seurasi tappelu - ja poliisi syöksyi apuun
pidättäen juutalaiset. Heidät vietiin kuulusteluihin. Neljä vietti yönsä poliisin pahnoilla - peruste
vuorokauden vankilassaoloon: eivät kuulema halunneet keskeyttää ostosretkeään."

Vankilareissu olisikin voinut venyä viikoiksi (!?) ellei tähän tarpeeseen perustettujen
hyväntekeväisyysjärjestöjen asainajaja Honenu attorney Rehavia Pilz olisi heitä mennyt
puolustamaan: tätä pyhän isän ismien ohjelmain poliislooshit terror-ismiä on jatkunut jo kohta pari
vuosikymmentä. Kivenheittelijä arabeilla sensijaan on tukenaan EU-tason ihmisoikeusjulistukset:
juutalaisten kivittäminen on kulttuuria jota ei saa häiritä - lienee syy siihen että ao. arabit jatkavat
islamin pyhiä kulttuuritekoja (=dhimmien kivitys) tänäkin päivänä.
Police Arrest Jewish Tourists Who Were Attacked by Arabs
By David Israel -  17 Nisan 5777 – April 13, 2017

"Kaksi juutalaista polvistui - poliisi pidätti heidät heti. Temppelivuori 4/2017. ... Two Jews were
arrested Thursday morning on the Temple Mount on suspicion of violating the procedures for
visiting the holy site by bowing down. A lawyer from the Honenu legal-aid organization is
providing assistance to the detainees. ReportedNews Briefs  Nissan 17, 5777 , 13/04/17 11:16



Hollerith Toimintaedellytykset nyt kuvattu - eikövaikka?

Hollerith reikäkorttijärjestelmä muodostui maailmanlaajuiseksi 'myyntimenestykseksi' heti
1900-luvun alussa. Se markkinoittin myös bisnesmaailman tuloksentekijänä - mutta Vatikaanissa
sen hyödyllisyys havaittiin pian täydelliseksi massojen orjuuttajaksi ja väestönvähennys ohjelmansa
välineeksi. Voihan olla, että jo ensimmäisen kappaleen tilaus tuli veljeksiltä...

Tämän järjestelmän kaupallistamisen otti huomaansa jo alkuvaiheessa globaali yritys nimeltä
I B M. Se hallitsee sitä yhä - toimien Vatikaanin bulvaanina, alvariinsa vaihtaen tuotenimiä
pysyäkseen piilossa. Sen kuristava ote kaikissa kansakunnissa on lähes 100%. Jos joku uhkaa sen
absoluuttista keskitettyä valtaa, sille tehdään Nokiat - W-bulvaanien välityksellä. Kaikkien
valtioiden rahajärjestelmät, valtionhallinnon eri ministeriöt, kaikki tiedonhallinta - on aina tehty ja
yhä toteutetaan IBM 'sovelluksilla' ja tarkassa valvonnassa. Pohdipa sen lempitermiä International.

Erityisen tärkeätä veljeksille onkin rajata
vahingot eli piilottaa verisen murhakoneen osat
mm ignazianiisen mietiskelyyn - jota
Suomilaisten Ev.Lut. kirkkokin tänään markkinoi
uhrilampailleen.



Taustaa Hollerith seulontajärjestelmäin (kooko maapallo) hyödyntäjistä.

Ignazius Loyola perusti jesuiittajärjestön 1500 luvun rooman Fatiman katolisluostariin,
Portugaliin. Tämän jalajäljissä katolilalaisperheen katolispoika, sittemmin jesuiitta adolph toteutti
väestönvähennys agendaansa. Nyt Ev Lut kirkko tarjoaa 'ignatiaanisia mietiskelyjä', retriittejä
tämän 'espanjalaisen mystikon' nimeen... Tutustu evl.fi.

Osiriksen (ihana) pedontemppeli esittelee uhrejaan alastomain pikkupoikain ympäröiminä.
Oikealla osiriksen 'siunaama' Ignazius Loyola pitelee lain kirjaa (?) . Himmler itse kertoo
rakentaneensa leirinsä Loyolan oppien mukaan - Pedon valtakunnan ykkösmiehen jonka
nimikkoyliopistoissa USAssa tänään opiskelee yli 222.000 opiskelijaa...

(aiheesta runsaasti lisää, lue kaikki linkit lopusta, mm. ex. jesuiitta Alberto Riveran elämänkerta)

'Hauskana' yhteensattumana voi pitää sitä, että isä aurinkoisena (osiris juu nou) tunnettu Stalin
oli myös katolisperheestä ja kävi jesuiittakoulun. Hän kunnostautui isän väestönvähennys
operaatiossa murhauttamalla tämänkin Hollerithin avustamana satoja miljoonia joutosuita.

Kts. katolinen kallokatsaus linkeistä: 'Kempiläinen' ja 'Vapaaksi Muurarien Kahleista'.



Harvinainen piirros johtajiemme isä Ig-naziuksesta: pääkallo puuttuu. Ehkä se on jälkikäteen
päällemaalattu? UCR ei kuulu nimikkoyliopistoihinsa - mutta toimii aivan samoin isän maan
rahoittamana ohjelmoiden orjansa kopioimaan jalanjälkiään. Mottona veljeskunnan Fiat LUX.
Telkkaristasi et naamaa näe joka ei tätä polkua olisi polkenut: se ettei tunnista tai tunnusta olevansa
ohjelmoitu, se ei mitään merkitse. Päinvastoin, on käytettävissä seireeninä (nk. asiantuntija eli
instant expert) isän 'puhtailta näyttävissä' operaatioissa.

kts. en wikipedia org/wiki/University_of_California,_Riverside

Bibliotheca Sacra, XLV, 194: Katolinen pyhä sanakirja: 'Jesuiittain motto: "se joka hallitsee
koulut, hallitsee tulevaisuuden". Saksan Katolilaisten omakseen omima periaate.'
Ja tässähän on USAn yliopistojen perustus: yhtään yliopistoa ei ole ilman jesuiittain kontrollia. Tätä
kautta koko yhteiskunta tanssii rooman vaticanuksen tahdissa.
[Bibliotheca Sacra, XLV, 194: The Jesuitic maxim, that "he who has the schools has the future", the
German Catholics have adopted as their own.] - hideous diversion from 100% US ctrl...

"Poliittisen korrektiuden totalitaarinen luonne paljastuu kaikkein selkeimmin yliopistokampuksilla,
joista suurin osa on nykyään omia pieniä murattien peittämiä Pohjois-Koreoita. Niissä jokainen
opiskelija ja henkilökunnan jäsen huomaa pikaisesti olevansa lainopillisessa pulassa, jos uskaltaa
rikkoa homojen, feministien, mustien, latinoiden tai minkä tahansa muiden ”uhrien” eturyhmien
asettamia tabuja. Yliopiston omassa pienessä oikeusjärjestelmässä he kohtaavat syytökset (jossain
virkahuoneen pimennossa piilossa julkisuudelta) ja saavat rangaistuksen. Tämä on esimakua
tulevaisuudesta, jossa poliittinen korrektius tulee sitomaan juridisesti koko kansaa. ... Poliittiselle
korrektiudelle on pahaksi, jos kansalaiset tajuavat sen olevan yksi marxilaisuuden muodoista. Sen
sijaan he päätyivät nimeämään sen yhteiskuntatieteiden instituutiksi (Institute for Social Research,
IFS)."

magneettimedia com/poliittisen-korrektiuden-alkupera



On huomattava että jokainen näistä mu-råttien peittämistä jesuiitta-pohjoiskoreoista polttaa
toiminnoissaan valtavia rahasummia. Jossakin siis pitää olla pohjaton lähde näiden pyöritykseen -
alempana kuvattua verkkoa myöden. Kansakuntain massamurharyöstöt - kas siinä pohjaton kassa.

Rahvas saa toki tutkia marx -ismia, kauhistella sitä tai tätä isän ismiään. Isän taustat sensijaan
ovat kiellettyä hollerith hedelmää, sen pohjattoman kassan lähteen löytäjää odottaa hukkuminen
operaatiossa, suomilais spesialiteetti on verkonlaskumatka jolta ei paluuta ollut.

Iloinen kalamies...

Tiesitkö että tämä iloinen kalamies, lettipäinen tyttärensä on Niinistön ystävän ystävä? Ja että
heillä on pappeimmekin kanssa yhteinen ystävä? Ystävä jonka mieteluseita Lutherin nimeen
lausutaan mietiskelytuokioissaan... Tämän iloisen rauhanmiehen nimi on Heinrich. Adolph setä
sanoi näkevänsä häntä katsoessaan yhteisen uskonisänsä Loyolan. Siis igNAZIus Loyolan,
Lutherkirkkomme katolispyhimyksen. Luther kirkkohan on sopimuksin vannoutunut pitämään yhtä
ykseyttä katoliskirkon kanssa, siksi kirkkomme Taize-messuilee ... Niinistön tavoin.

Hein rich setämme kertoo rakentaneensa isän kalmanleirit tarkasti Loyolan oppien mukaan.
Pelastaakseen koko maailman jalon vakaumuksensa mukaan - ja isän käskystä - liikakansoitukselta.



Näin teki itäinen ystävänsä, jesuiitta Lenin aikoinaan... Tällä aikaansaatiin  ykseys, sanaton luja
päättävinen yksimielisyys - kun kaikki isän ryöstöjä estelevät viharikolliset oli kuopattu.

Heinrich Himmler oli Konstantinus ritari: Isän oma pyhimysveljeskunta jolle Niinistö vannoi
valansa Porvoon Lutterkirkossa 7.7.2011. Se on isän maassamme edellytys presidentin virkaan...

OPERAATIOT
Operaatioita isältä ei puutukaan: lue kuinka vatikaanin homppila-agenda polkaistiin tarjain
avulla suomess kunniapallille Rissalan massamurhassa 1978 (Lue Suomi Orwellin Valtakunta).
Estonia operaatiosta löytyy omat sivunsa, Lusitania-Titanic linjasta puhumattakaan. Joka vuosi
omat messumurhat: systeemi ei toimi ilman niitä, vain terror -ismi pitää tämän sairaan lauman
koossa. Vain kuolemanpelon edessä vangitsemansa orjayksilö voi tehdä teot jotka nousevat suoraan
helvetistä.

"Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle."

Tällä tavoin luodaan kuuliainen - ja ennenkaikkea yksimielinen, samalle ajatukselle
omistautunut maailmanvalta ilman rajoja. Valtioiden raja-illuusio - se on vain ohjelmoiduille.
Vertaa tätä kirjoituksesta  'Pyramid Plaque' tai fukushima sivu.

"Sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee; se riistää heiltä unen, elleivät ole
ketään kaataneet. Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään
väkivallan tekoja.  Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu
kirkastumistaan sydänpäivään saakka.

Laitan mausteeksi näytteen viimeisimmästä operaatiostaan.
(LUE Lisää 'Sky Sky Sky Cry Cry Cry', s.80-)

Sen verran on tullut renkhaita pyöäriteltyä etten usko Airbusin asentajienkaan niitä sotkeneen.
Pimiöitten keskiössä on aina ritarien sisäministeriö iittoineen. Tässä uutisvideolla Ranskanpullat
tarjoavat rahvaalle patonkia: laske itse A320-200 koneen renkaiden pulttijako ja vertaa sitten
Pallywoodin teatterin tarjouksiin.

Aivopesukoneen viesti on että saksalaiset on hulluja ja sairaita (vrt adolph-satu) sisällä se CCCP
juoni jossa rahvas kasvatetaan epäilemään ja ilmiantamaan jokainen vieressäistuja - kuin DDRssä
ikään. Kim-Il-Jongin jesuiittavaltio hajoaisi kuten EU - ilman kateellisten ilmiantajien armeijoita.

Ihmettele tykönäs miksi uutisissa esitetään eri osia kuin 'onnettomuus' paikalla...



Miksi sitten rahvaan teatterissa esitetään koneen putoamispaikaksi jotain muuta, siihen en tässä
kerkiä ottamaan kantaa. Koska rahvaalle syötetty versio on 100% petos, tässä operaatiolle muutama
mahdollisuus: Kone hajosi ilmassa pudoten suoraan mereen eikä sen syiden haluta tulevan esiin.
Räjähdys ohjuksesta tai pommista, fyysinen tai etäkaappaus - sitä tietoa ei ole ohjelmoiduille
jaossa... Todennäköinen syy on lento ionisaatiopilveen joka tuhosi ohjauskapaisteetin lentokoneen
miehistöltä ja tai elektroniikalta. Näitä tapauksia löytyy lähihistoriasta sankoin joukoin, salattuna
salatut, loput peitetarinoin.

Yllä Airbus A320-200 rengas, alla sisäministeriön 'uutisvideo' [HALOOnen] teatterirengas.

Kyse ei olekaan siitä onko 'video' aito, ääninauha karmea, perämies rakastunut vaiko joku muu
tunne terror -ismin sydänjuoni jossa ohjelmoitu rahvas huokaa onnessaan - vaan 100% salailu. Jos
kaikki tieto olisi jaossa, ei spekulointia tarvittaisi. Piilottelu, teatteri, pannukakkumaapallo, pilkka,
pillerit ja folihattu - ne ohjelmointikoneen trollit tarvitsevat verisen messumurhavallan ylläpitoon.
Ilman ohjelmointia, väkivaltaa ja valhetta pedon valtakunta romahtaisi.

"Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut
murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun
hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä." -

Noin sanoi jo Jeesuskin tämmöttille valhejohtajille - ja teloitettiin syyttömänä
rooman rikkaaksi tekemälle nerokkaimmalle keksinnölle, kidutuskoneelle. Sen
varjossa rikastuneet itse itseään tänäänkin ristityksi kutsuvat...



Jos joku tässä vielä hämmästyttää, on se ettei tuotakaan videonpätkää voida laittaa rahvaalle
jakeluun. Päinvastoin, Minstere de L'Interiour kiivaasti vaatii sitä omaan kassakaappinsa. Vaikka
tietää ettei tässä huijauksessa asialla ole merkitystä...

Koomillista. Salattu 2s video josta ei mitään selviä:
"Helbertin mukaan joku koneen takaosassa oli kuvannut videon. Ketään matkustajista
ei kuitenkaan pystynyt tunnistamaan nauhalta. ... Katso tuore video turmapaikalta:
Toimittajan mukaan video on "täysin pätevä dokumentti".
No sitten kun saat tuon Iltasatus ohjelmointisivusi auki, huomaat että 'video' ei ole
video vaan asiaan vihityn asian tuntijan lausunto lausnnosta.

Jos kone ammuttiin ohjuksella alas tahi tuhoutui ionipilvessä mereen syöksyen, se tietenkin
piti salata - jolloin oli pakko rakentaa ohjelmoiduille Papal Pallywood studio.

Tästä yksimieliseksi ohjelmoidusta isän maan ylioppineesta pedonpalvelijakaartista Juuda toteaa
näin:

"He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään
kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita,
hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja,
jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi
ajoiksi on varattu."

Sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus.

Näin kuittaa valhevideoitten pee-pee-sea:
"10-vuotiaan kuolema valetta - BBC paljasti Venäjän propagandan.  Torstai 9.4.2015 klo 10.56
BBC tekemä uutinen osoittaa, miten häikäilemätöntä propagandasota -piip-  pahimmillaan
on. ...tiedottaja Eduard Basurin sanoo, ettei pidä inhimillisellä tragedialla leikkimisellä, mutta
syöttää medialle sepitettyjä tarinoita inhimillisestä tragediasta." (Jokapäivä valheistaan kiinninjäävä
BBC-Iltasatu 'uutinen'.)



No nyt kun tämä foliohattujen satu karkasi tallista, siitä voidaan jo 'uutisoida'. Mutta älä
luulekaan että TOTUUS julkitulisi noilta aivopesukoneesi valhesivuilta.

"Lentomatkailun uusi uhka:
Säteilypilvet”

11.2.2017

"Tutkiessaan 265 lentokoneen lentoa tutkijat havaitsivat, että säteilyt olivat tavanomaisella tasolla,
kunnes lentokone lensi "säteilypilven" läpi. Tutkijat löysivät ilmakehästä säteilyalueita, joiden
säteily jopa kaksinkertaistui [jopa heh] lentokoneen lentäessä sellaiseen. Tutkijoiden mukaan pelkkä
kosminen säteily ja aurinkotuuli eivät voi selittää ilmiötä kokonaan.

"Riskin vakavuutta on vaikea arvioida, mutta pääasiassa riski koskee miehistön jäseniä,
jatkuvasti matkustavia tai raskauden ensimmäisen kolmanneksen ikäisiä sikiöitä, tutkijat uskovat.
[säteilytys on ihme ja kyllä vaarallista myös kaikille säteilyputkessa oleville keuhkoille -
vapaamuurarius ei onneksi tähän tuo helpotusta millään lailla, päinvastoin]

"Matkailijoiden uusi terveysriski puhuttaa. Ilmassa olevat säteilyvyöhykkeet voivat olla riski
matkailijoille. Lentoyhtiöiden täytyy tulevaisuudessa ehkä välttää säteilyalueita aivan kuten
vulkaanisia tuhkapilviä, kertoo New Scientist -tiedelehti. Lauantai 11.2.2017 klo 09.28

Haloo maapallon kanssamatkailija:
...sinä hengität NYT tätä säteilypilveä - olitpa missä tahansa maapallosella. YLEn
ohjelmointisi kutsuu tätä 'vaarattomaksi luonnon taustasäteilyksi'. Säteilyksi jota ei
ollut ennenkuin mieletön ydinräjäytysten massamurha alkoi nk. II maailmanryöstön
jälkeen. Vuoteen 1963 mennessä laukaistiin 2700 ydipommia ilmakehässä:
ihmiskunta onkin näiden ydinsaasteiden, nk. kokeiden raunio... LUE selkäpiitä
karmivista messumurhistaan: 'Chernobyl Raporttivuoto'

Kun plutoniumtehtaamme tuulettaa ja saat suoran strontiumlähetyksen
keuhkoihisi - sydämesi pysähtyy sille seisomalle kuin jalkapallotähdillä. Tiedät
lähetyksen olevan käynnissä lukemalla 'hesaria': "SUOLA ON VAARALLISTA!" ...
"TÄNÄÄN KAUNIS PÄIVÄ ... jaa miksikö? Siksi koska suola on ainoa asia joka
sitoo strontiumia ja johdattaa sen ulos ruumiistasi viemäriin... Toinen stuksalaviesti on:
"LÄHDE LENKILLE!" ... ja hengitäkin syvään.

Kokosuomen kattavat, verorahoillasi rakennettu Stuk mittalaiteverkosto kyllä
havaitsee nämä pilvet - vaan jesuiittain valvomana se ei kerro joutosuille näistä
väestönvähennys operaatioistaan.
Lue Lisää 'Sky Sky Sky Cry Cry Cry' ym Fukushima -dokumenteista.



HOLLERITH
Internet 'taru', sen kauppiaat ja 'hollerith-kirjurit' on tämän massatiedon hallinnan ja seulonnan,
käsittelytieteen ohessa on 'vain' tuore pikkujuoni pedon valtakunnan rakenteissa. Tosin tarkasti
ennustettuna ilmestyskirjankin sivuilla...

Tämä mustapukuinen herrasmies liipaisi haluni kertoa mitä jäi kertomatta.

Hienossa kirjassaan - ja juutuubivideollakin - löytyy hyvin esitettyä taustaa IBM tietotekniikka-
yrityksen osuudesta kolmannen valtakunnan tuhokoneiston aivona. Erittäin tarkkaan suunniteltu
'tietoisku' - johtamaan massat harhaan - että kontrolli saisi edetä suunniteltua rataansa
häiriintymättä. One Mainframe To Rule Them All: youtube com/watch?v=mF1h_FaQOq4

Jesuiittamme saa puhua lähes mitä tahansa kunhan se johtaa ajatukset pois Rooman sanoin-
kuvaamattomista vuosituhansien ryöstöretkien sarjoista ja niissä kerätyistä murhattujen kulta-
aarteistosta. Tässä Edwinpoika onnistuu hienosti, yhtään punahameista isä insestin palvelijaa ei käy
kuulijan mielessä...



Varmaankin putosit jo kärryiltä, mitä ihmeen horinaa tämä on? Niinpä lukijan on syytä käydä
ensin lukemassa 'virtuaalinen pyyhiinvaellusmatkani r00maan'. Jätä tämä ja lue 'Pahan Pietarin
Basilica'. Jos se herättää kysymyksiä, palaa tähän ja jatka lukemista...

www.scribd.com/Syottovasikka
www.scribd.com/doc/85508748/Pahan-Pietarin-Basilli

On huomattava että scribd com on kovan sensuurin alla ja jatkuvasti tekee eri tavoin kiusaa sivuille
joissa kerrotaan tästä homppilaumasta ja sen ritarirappariseuraajista. Samoin tämän sivuston
olemassaolo on näille kuin kivi kengässä - ja tulee sensuroiduksi... =kopioi jo talteen.

The Jewish Press 9/2015: jesuiitat Göring & Adoplh ihailemassa uuneihin kortistoitujen
taidesaalista. Saalis olikin kuulema 26.000 junavaunulastillista - jotka tietenkin lajiteltiin ja parhaat
vietiin isä aurinkoisen luoliin varastoon. Ryöstöretken nimi oli WW-II.

Joku saattaisi tietenkin kysyä kuinka ja mistä tämä taideteos oli 'omistajalleen' päätynyt:
useinmiten tämän ritarimaailman Nallet tienaavat nämä köyhempiä ryöstämällä err eikun rankalla
lapiotyöllä... tai oikiasti lapioimalla sitä ihteensä pönttöön; kts Lodz kuva alla.



"Siinä on tuli sinut kuluttava, miekka on sinut tuhoava, se on syövä sinut niinkuin
syöjäsirkat, vaikka lisääntyisit kuin syöjäsirkat [koeputkihedelmöitys], vaikka
lisääntyisit heinäsirkkojen tavoin. Sinä olet lisännyt kauppiaasi lukuisammiksi kuin
taivaan tähdet: syöjäsirkat ryöstävät ja lentävät pois. Sinulla on ennusmiehiä kuin
heinäsirkkoja, kirjureita kuin sirkkaparvea, joka asettuu aidoille kylmänä päivänä;
kun aurinko on noussut, ne pakenevat, eikä kukaan tiedä paikkaa, missä ne ovat. "
Nah.3

"Torinreunan tornissaan jumalaton tuomari istuu väijyksissä, murhaa salariitti
paikoissaan syyttömän .... Valeasussaann hän väijyy  niinkuin [temppeliherrain]
leijona [ritari] temppelisalissaan hyökätäksensä kurjan kimppuun; saa kurjan kiinni,
vetää hänet verkkoonsa".

Ps.10:8 - ajatus alkukielen sanoja seuraten.

Herra Hollerith 'sai mennä' - 'menestystarinan' reikäkortille loi I B M.

'Menestys' - ryöstämällä: Taustalla näkyvät ihanat naapurin poliisisedätkin menestyvät. Tuokin toi
jouluna jopa piparkakkuja korttelin lapsille, kaikki kehuivat tuota iloista rehellistä reipasta poliisia.
Joka kuvan ottamisen jälkeen hymyillen työnsi 'Josefimme' uunitettavien jonoon ... menestystarinan
korttipakastaan seuloman, ryöstämän.  Magna Carta -anarkiaan perustuvan, =lain irvikuvan,
väkivaltakoneiston vangitseman, aseista etukäteen riisutun  ... ja tuli palkituksi.

'Muisto Josefista'



Lodz ghetto, Puola 40-luvulla.

Eihän Josefin vaino loppunut Josefin loppuun. Ritareista ei tällä kirotulla planeetalla ihminen
eroon pääsekään. Paikallisparatiisissa kyykytys on jokapäiväistä; luepa Ne Tulivat Yöllä (siis
'israelin' mustapaita✜poliisit, tuhosivat kodit, ajoivat lapsiperheet sateeseen. Kaikki pahuus
samasta lähteestä).
Joosef 3/2015.



Suo mesta löytyisi rajaton määrä tarinaa tämän tason rikos poliisi rikostelusta. Rahvaan
kyykytys on maan tapa ja ylhäältä tarkasti käskytettyä. Keisari ✜ käskee: palkka ei pelkurilleen
juokse ellei kirjoita syyttömille sakkoja.

"He loikovat pantiksi otetuilla vaatteilla jokaisen alttarin ääressä ja juovat
sakotettujen viiniä jumalansa huoneessa." - rappareilla alttareita piisaakin.

Kuinka sinilooshi Israelissa hakkaa (tänäyönäkin) veron/palkkansa maksajat lapsineen, tuhoaa
kotinsa - keskellä yötä. Lue dokumentti: ne-tulivat-yöllä

Kansa on saanut taas ritareista tarpeekseen - ohjelma etenee vanhan Lenin-kaavan mukaan:



Paras bisnes onkin kokonaisten kaupungkien ryöstömurhat... siihen isän urkintakoneistot on hiottu:

Vuoden 1924 Logo - Himmlerin Konstantinus WW-II ryöstöretken päättymiseen asti.
INTERNATIONAL -logon on tarkoitus kuvata veljesten maailmankattavaa otetta...

'Yllättäin' tämä yritys on aina hallinnut kaikkia tietovarastoja koko maailmassa - itä/länsi,
vasen/oikea -satu ei tätäkään koske. (Aivan sama nollapoliittinen hyväveli ilmiö löytyy Paawin
Plutoniumtehtaista jotka on hauskasti nimetty 'voimalaitoksiksi' ... ja näiden laitosten tuote, aseiden
plutoniumin hallitsija, hallitsee suvereenisti koko kaoottisten petojensa väkivaltakoneiston ).

Suomen kaikki - valtionhallinnon, ministeriöitten data on maapallosen isän hellissä käsissä
100%. International Business -asialle tuli tässä ajankohtainen koko koneistoa voiteleva vahvistus:

"Valtiolla jättimäiset 2 miljardin it-kulut - Rinne: ”Minkä takia tarvitaan 15 eri
hanketta?”Hankinnat Valtiovarainministeri Antti Rinne (sd) kertoo IS:lle pyytäneensä
selvitystä valtionhallinnon it-kuluista. Selvityspyyntö lähti elokuussa ja nyt luvut ovat
Rinteen pöydällä. Valtio panee it-hankkeisiin ja tietokoneohjelmistojen
käyttömaksuihin hurjan summan, yhteensä noin kaksi miljardia euroa vuodessa." IS
Roni Rekomaa Julkaistu: 5.1.2015 9:20 (Vrt. esim. 3x poliisilaitoskulut)



Vuonna 1911 toimijoina oli,
International Time Recording Company (ITR),

Computing Tabulating Machine Company ja
Computing Scale Corporation (CSC).

Nuo yhdistyivät, syntyi Computing Tabulating Recording Corporation (CTR)

logo-design-and-the-story-behind.com/IBM-logo.html

Vatikaanin tiedonhallintaa: Reikäkorttijärjestelmän yritysten logohistoriikki:



Piäkonttuuri silloin joskus. Isänmaan arkkitehtien taattu kynänjälki.

Kaikkien arkkitehtien isän, rooman keisari aurinkokuningasjumalan kloonien töistä saa pienen
käsityksen tästä opuksesta:

pyramid-plague

Englanninkielen 'sanaleikki', aukenee englanniksi äännetyille kirjaimille i ja b ja m:



Famous IBM's poster designed by Paul Rand

Eye - Bee - M ... kaikki Kaanin 'Hyllyssä' suomilaistytön Elantoa myöten.

tuijottava monokkeliSilmä - Mehiläinen - M(Käänteisenä W). Silmänsä yllä isän kaari.

...Hmm. Kuinka tuosta tulikaan mieleen Rand -menetelmä massojen hallintaan?

Hölmölän huijattujen 'demokratia': tässä yhteisön johto hyödyntää huolella esivalmisteltua
joukko-ohjelmointia seminaarissaan, show ohjelmineen, pitopöytineen. Milloin nimenä on 'kick-off-
meeting', milloin 'perinneseminaari'... Diktaattorin etukäteen määräämät asiat ohjaillaan
psykologien ohjaamana haluttuun muottiin - 'enemmistön' vaatimuksesta. Se toteutetaan
'demokraattisesti' ja 'yhteisymmärryksessä' 'kaikkien'  yhdessä tekemiksi seminaarivalinnoiksi.
Ykseys on avainsana: kukaan ei saa kyseenalaistaa pienintäkään nyanssia tai joutuu ulossuljetuksi
'me-hengen vaarantajana'. Jos joku näkee huijauksen läpi, hän saa ohjelman mukaan
'spontaaneiden lausuntojen' kautta omituisen vastaanäpittäjän leiman .

Suuryritysten(kin) harjoittamaa 'RAND' henkilöstöpolitiikkaa - jossa karsinaansa yhä
tiukemmin sullotut, herkkupöytäin antimia veilä röyhtäilevät työntekijät ihmettelevät
seminaarin  jälkeen että 'kuinka tässä näin kävi'?



Time -lehden ihannoima ikoni, IBM: "Toimiva jättiläinen, suuri on kaunista IBM:ssä"

"...mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus." ... asia minkä Time lehden
uutisväärennösten jesuiittamainen paavinbanaali sarja alleviivaa. IBM, pahuudessaan jalostuvan
kauhistusten Kauhistus. Miellyttävän sininen ooppeli.



Kansakuntien Seulontalaitteistot - jesuitane:
"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa;
Hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja Hänen kielensä on kuin kuluttava tuli.
Hänen hengityksensä on kuin virta, joka tulvii ja ulottuu kaulaan asti; se seuloo
kansakuntia turmion seulassa ja panee eksyttäväiset suitset kansojen suupieliin."
"And His breath, as an overflowing stream, shall reach to the midst of the neck, to sift
the nations with the sieve of vanity: and there shall be a bridle in the jaws of the
people, causing them to err." Isa.30

Tässä vain eräs seula:

Reikäkorttilaite: D E H 0 M A G Deutsche H0llerith Maschinen Gesellsghaft m.b.H, Berlin.

Kuvassa tiedonhallintajärjestelmän reikäkortin 12-bittiä leveä lävistyslaite joita em. sihteerit
käyttivät 40-luvulla massamurhattavien ja ryöstettävien lomaketietojen syöttämiseen. Tätä työtä he
olivat tehneet Saksassa jo 1930 luvulta, toistakymmentä vuotta - silloin vain 'väestönlaskentaa' ja
verotusta varten... Muisti maksimissaan 12x85bits = 1020bits - riittävä kaikkeen hyväveli-
seulontaan. Laitteen 'specsit' olen hahmotellut tähän kuvaan itse kuvan laitteesta, virheitä toki voi
löytyä....

Jos joku SS-työn orja sattui havahtumaan työnsä seurauksia, systeemi teki hänestä kortin ja
työkaverit ihmettelivät pelokkaina tykönänsä että mihinsenytoikeinhävisi... Epäileminen vei leirille,
siispä kaikki innolla uskoivat systeemiin...



The punch-card recording device, developed in USA. Had been used already since 1880 to
catalog, sort merchandise - and nations. This was tested already in Turk 1915 Armeninan papal
mass ...murder camps. German nation ahd been catalogued in 30's, now used by catholic Himmlers
Ignazius Loyola's forces... 'Memory' capacity was 12x85bits = 1020bits.

Saksassa valmistettiin korttien rotutoimiston (r a s s e n a m t - SS) reikäkorttien
'täyttämislaitteet'. Selvittelin netistä löytämäni laitekuvaan rakenteen, lisäsin nyanssit ylläolevan
kuvaan sisään.

Mekaanisessa lävistinlaitteessa näyttäisi olevan 12x3 näppäintä eli aakkoset... aakkos
näppäinten 3jakoinen 'sisältö' laajentaakin kortin kapasitettia myös illuille niin tuiki tarpeelliseen
lisä-salattuun tietoon. (Brittiversiossa 4-jakoinen.) Niillähän ego romahtaa jolleivat voi yläpuolelta
katsoa muita, myös systeeminsä alaportaiden raatajia = iitta. Henkilön rotukortti täyttyy kun sitä askel
kerrallaan täytetään, max 85 riviä... Joka positiossa reikäraun rei'ittimet asettuvat haluttuun 0/1 -
tilaanas ja ao pystyrivin reikäpainalluksen jälkeen kelkka siirtyy seuraavaan positioon.

Nämä laitteet olivat siis jo kolmatta sukupolvea kontrolloimassa. Koko maailma... 1800-luvulta
asti. Täytetty korttinumero seurasi tietenkin tatuoitua saippualaatikkoon saakka... Kortit
mahdollistivat miljoonien kansalaisten nopean seulonnan ja rahtauksen & lahtauksen. (saippua:
siinä isällisen tieteen saavutus, murhatuista juutalaisista tehty saippua)

 'Rotukortti' toimisto - Rassenamt SS: Tietenkään kyse ei ole saksalaisista, rodusta vaan
maailmanvallasta. Asian salaisuudesta kertoo se, että näitä vehkeitä on/oli koko maailma
pullollaan - mutta tässä ainoa kuva minkä olen löytänyt.

D E H 0 M A G - Deutsche H0llerith Maschinen Gesellsghaft m.b.H, - reikäkorttilaitteistot
mahdollistivatkin ensimmäistä kertaa kokonaisen kansakunnan seulonnan - ja Saksan
katolisjohtajain toimesta jopa 16milj valitun uunituksen...

Übermenschen Übersicht mit Hollerith lochkarten:
Paawi Pius oli iloinen oman Adolph poikansa ja Himmlerin puolesta.

Leirityöläisten Tatuointi
Vastikään Arutz Sheva kertoi kuuluisan leiritatuoinnista vastanneen laitteen löytymisestä: yli 70
vuotta tämä on pysynyt salassa ... tästä voidaan peilata myös Hollerith järjestelmän ja sen eri osien
onnistuneesta lähes täydellisestä salailusta.

Auschwitz Prisoner Tattoo Equipment Uncovered: The discovery of a set of
instruments used to tattoo Auschwitz inmates is being hailed as 'one of the most
important finds in years.' By David Lev, First Publish: 3/13/2014, 9:27 AM
israelnationalnews.com/News/News.aspx/178448#.UyGAxOKBS3g

Tämän jo runsaasti 'hedelmiä' tuottavan systeemin ja yleensä neljännen pedon matemaattisista
nousevista kyvyistä kuvavalähdys CCCP satamiljoonaisisita teurasleireiltä - joissa ihmiset jauhettiin
kyynisesti loppuun asti, saippuaksikaan eivät enää kelvanneet. Lue aiheesta lisää linkeistä .



CCCP pakkotyöleirin tehotarkkailuun, kurjuuden annostelun määrittämiseen sovellettiin tämän
teknologian hedelmää, tilastotiedettä. Teho lienee ollut parhaimmillaan kun saavutettiin

vuosittainen 200% asiakkaitten 'vaihtuvuus'; Parvilahti kuvaa tätä: brinkka eli numerolappu
varpaaseen ja suohon. Kuulema välillä päästiin jopa 500%. Tässä Vitelen leiristä.

Sama tekniikka rahikaisella, isän pakko maa-työläisellä. Pedon valta on täällä tähän asti ollut
rajallisempi ja murhiensa määrä toistaiseksi vielä  pieni. Suunnitelmat toki suurEUlliset.



RAUTAHEVONEN

Tammikuussa näyttää rautatievaunujen kuljetusmäärä pudonneen. Hmm. Se merkitsee
rintamalla kriittistä tilannetta, mahdollisesti pulaa tärkeitä tarvikkeista. (Tilastokäyrät tuotti IBM.)
Syy on selvitettävä ettei se pääse toistumaan. "Selvittäkääpäs asia heti!"

Ja niin lähtivät tilastonikkarit pahvimuistejaan pläräilemään - ja ennepitkää IBM:n tuottamat
ristiinvertailu-analyysit osoittivat että mm. 'Kouvolan asemalla' oli jotain pielessä.
Tarkastuskomissio lähti matkaan... (Pelkästään Tsekin rautatiet käyttivät 52 milj Hollerith korttia
vuodessa - vuonna 1936.)

Rautahevonen - meille itsestäänselvä tylsä rautatie - on vain 150 vuotta vanha keksintöjen sarja
joka on mahdollistanut 4.pedon tekoset - täysin uudella eri lukumäärätasolla olevat massamurhat.
Rautatien 'hieta', sadat miljoonat leireille pahvikorttipinosta seulotut pidettiin tarkassa seurannassa
Hollerith järjestelmäin avulla, joka risteysasemalla voitiin tarkastaa ryöstetty lasti. Sotakoneiston
kuljetus, armeijan ylläpito, viesti yms rakentelu ei onnistu ilman rautateitä.

"Se tulee kaikkinensa väkivallan tekoon, heidän kasvojensa suunta on suoraan
eteenpäin; se kokoaa vankeja kuin hietaa. Pilkkanaan pitää se kuninkaat ja
naurunansa ruhtinaat. Se nauraa kaikille varustuksille, kasaa kokoon hiekkaa ja
valloittaa ne. Sitten se tuulena kiitää ja hyökkää, mutta joutuu syynalaiseksi, tuo, jolla
oma voimansa on jumalana. Etkö Sinä ole ikiajoista asti Herra, minun Pyhä Jumalani?
Me emme kuole! Sinä, Herra, olet pannut sen tuomioksi; Sinä, Kallio, olet asettanut
sen kuritukseksi."

Tässä ennustuksessa on suuri joukko detaljeja: Irakin sodan valtauksissa USA mm
hautasi sotajoukkoja hiekkaan. Kasvot on oltava nopeassa lentolaitteessa eteenpäin,
jotain mikä poikkeaa tähänastisista sodista, laitteista. Kuolemattomuus - eräs kohta
joka odottaa kuritusten täyttymistä: useassa eri paikassa mainittuna.



Rautatiejärjestelmä mahdollistaa myös kaikenkaltaisen toiminnan julkisuudelta salassa; kauniit
ja rohkeat klikkailut, siihen kansalaisen ajatukset (jos niitä on) liimataan. Ja YLEn helposti. Mutta
mietipä suomessa tänään toimivaa 'vankileirien saaristoa' - jolla ei ole CCCP tai ignazius-Saksan
kanssa montaakaan yhteistä tekijää: tärkeimpiä ovat täydellinen IBM korttipakka ja piilossa
koliseva 'materian' kuljetus. Milloin viimeeksi näit omin silmin tai aivopesukoneesi tarjoilemana
suomilaisen vankijunan?

Rautapedot ovat aiemmasta ihmishistoriasta poikkeavia, täysin kyynisiä organismeja. Ne
toimivat valloittamillaan teräskiskoilla suvereenisti, murskaten kaiken joka eteensä erehtyy
astumaan. Se ei mieti missä jäät pois: ainoa murhe sille on kymmenettuhannet vaunut, veturit ja
niiden järjestelyt kaikille asemille - korttipakasta seulottujen ohjeitten mukaan. Kun sinä tuskittelet
aseman viivytyksiä, rautaheppa ei itkuasi kuuntele vaan vekslaa ratapihalla vankivaunut viimeiseksi,
tavarapaletit väliin - matkustajat ovat vain joutavaa toonaa sen pyörien haittana. Sille sen elämä on
itsetarkoitus, palapeli joka sääntöjensä mukaan kokoajan purkautuu, kasautuu kuvioiksi joita ei
tiedä kuin korttipelinsä plärääjä.

Rautahevosella ei ole ystäviä tai vihollisia - päämääränänsä ainoastaan seuraava asema, vaunujen
vekslaus, vihellys ja vastuun pakoilu. Kullakin maapallosen isän maalla omat rautahevosensa
ohjelmaansa toteuttamassa, kuljeksimassa...

Kenen joukoissa seisot, sen lauluja laulat.

Samankaltaiseen systeemiin kuuluu tietenkin
kaikki liikennemuodot

Tekniikan keskelle hesarin päälle syntynyt ei saata käsittää 4. pedon erilaisuutta ja viimeisten
vuosisatain kehitystä. Fyssan openi sanoi joskus kauan sitten että jos orjilla teetettäisiin ne työt jota
sähkö yms automaatio on jokaiselle kansalaiselle tuottanut, kullakin olisi käytössään 300 palvelijaa
24/7/365. Tänään tuo luku on varmasti yli 5000 palvelijaa: kun napsautat sähköpostin etelä-
amerikkaan; viestinviejiä purjelaiva-aikakautena olisi tarvittu kaksimastoinen laiva, miehistönä 100
merimiestä, kuukausien matka.



Hiekkakin kulkee tarkan suunnitelman mukaan. SA-kuvateksti: "Sähköasetinlaite" 13.4.1942.

Oletko näitä kuljeskelevia rautahevosia hyödyntäessäsi koskaan ajatellut että sinusta se ei
pätkääkään välitä, vielä vähemmän kiireistäsi tahi muista tarpeistasi. Se ei odota eikä selitä, se
toimii itse itseään varten nuoleskellen suupielensä puhtaaksi milloin tahtoo: matkustajat saavat
odottaa tahi kävellä, sitä ei kiinnosta matkamiehen surut ja murheet.

Sotilasta rautahevosesta ei koskaan tullut - hyödyllinen hölmö, tottelevainen rataansa sidottu
byrokraatti jonka selkään voi kuormata kaikki mitkä mukaan  eivät mahdu, luupää jolla pahvipeto
voi teettää kaiken... Täyttää pedon tunnusmerkit tulta ja tulikiveä syöksevinen kääntyvine päineen.

Hilpeä
teksti:

"Panssari-
junan lähtö
hyök-
käykseen"
18.8.1941
...koukkaus
selustaan, ja
ryssä pian
tuhottu.



SA-kuvateksti: "Rautatien radioasema Otavassa 17.4.1942" - Marskin päämajan vieressä.

Riihimäki, VR-radiolinkki. Venäläiset vaunut ja suomilaisrahvas 26.1.1941. Kaikki sovussa
toistensa teoista, tulevaisuudesta mitään tietämättä, välittämättä.

Suomen VR henkilökunta on osaavaa ja epäilemättä hoitaa osuutensa ammattitaitoisesti. Kuin
monen muunkin isän maitten eri hevos 'lajikkeiden' ohjastajat. Silti kyseessä on systeemaattisen
kyyninen teräksenkylmä konehevonen. Ken pystyy nauttikoon kyydistänsä mutta ymmärtäköön
ettei se hirnu tahi itke sinulle, eikä se vähempää voisi välittää siitä oletko kyydissä vai pudonnut.
Samat eväät koskevat kaikkia laitoksia alkaen lentoliikenne laitosten kyynisestä rahastuksesta:

"Aamiainen Pariisissa, Päivällinen Moskovassa, Illallinen Tokiossa - matkatavarat
Bankokissa (ehkä).



Onko Mikkeliin mänijöitä? Juna män justiinsa...

Paras huoleton lapsuusmuisto onkin tuon lämpimän höyryn tuulahdus kasvoilla, ihmisvilinän
keskellä, äidin pitäessä kädestä kiinni.



Osta hesari - (joka) päivän tarjouksena porukoille ilmainen kyyti isän maan ohjelman
perukoille. Leirijärjestelmä oli hyvin suunniteltu, 2,5milj. kristityn lajittelu/seulonta & muslimeista
erottelu, kuljetus, messumurhat eivät onnistu ilman tietotekniikkaa. Kyydittäjänä isän ibeem oli
vasta syntymässä, lajittelukoneisto ja tietoliikenne vasta kolmattakymmentä vuottaan sisäänajossa.

Isän Maitten RYÖSTÖRETKI WW-I: 2,5milj. 'välinäytös'

Kansamurhainsa ohjelmain valmisteluun liittyy aina siviilien aseistariisunta: Paavi riisutti
muslimi bulvaaneillaan Armenialaisilta kaikki aseet. Seulottua Turkin (Ottomaanit) väestöä
alettiin massamurhata, leirittää 1915, koko etninen kristitty väestö piti tarkasti tuhota Boteron
väestönvähennysopin mukaan. Oltiinkin jo aivan eri tasolla kuin edelliset yritykset ja massamurhat
1895, 1896. Paavin jesuuiitain ohjaama muslimi  'Hallitus' johti ja organisoi toimintaa ...

Armenians were ordered to turn in any weapons that they owned to the authorities ... There were executions
into mass graves, and death marches of men, women and children across the Syrian desert to concentration
camps with many dying along the way of exhaustion, exposure and starvation. ... The massacres of this year
have 1915, however, gone far beyond even those of 1895-6. Over the whole of Eastern and Northern Asia
Minor and Armenia, the whole Christian population is being deliberately exterminated.’ ” — The New York
Herald, European edition, Sept. 23, 1915
The New York Times covered the issue extensively — 145 articles in 1915 alone by one count — with
headlines like “Appeal to Turkey to Stop Massacres.” The New York Times  described the actions against
the Armenians as “systematic,” “authorized, and “organized by the government. ... Following the surrender
of the Ottoman Empire in 1918, the Three Pashas fled to Germany, where they were given protection. ”
nytimes com/ref/timestopics/topics_armeniangenocide.html

Pyhä kolminaisuus - TRINITY. Sen toimii tässäkin tunnisteena ja jopa putinin Pietarin Trinity
sillalla tänään. Lue PyrΔmid PlΔque. Vatikaanin valitsema johto - 3 jesuiitta muslimia = 3 Pashas,
lopulta 'hävisivät' vatikaanin ryöstöretkellään - paeten saksaan - niin minnepä muuallekaan...
Saksassa elelivät murhaamiensa ryöstövaroilla kuin ruhtinaat, paavinpoliisimerien suojassa. (kuin
Adolphin muslimi uskontoministeri-massamurhaaja Hajj Amin Al Hussein ... 1940-luvulla).



Ranskan rautatiet joutuu vastaamaan rikossyytteeseen natsisaksan uunileireille kuljettamiensa
ryöstämisestä. Chicagossa nostetun syytteen mukaan sikäläinen Societe Nationale des Chemins de
Fer, SNCF, 'riisui asiaakkansa' kaikesta varallisuudesta jo uunimatkailumatkojensa alkumetrillä -
kaikessa osallistuen ritarilliseen ryöstöön. Tietenkin rautatieranskikset käytännön viisaina ajattelivat
että eipä anneta saksalaisille kaikkea kultaa... Kuulema SNCF rullasi 75.000 juutalaista
matkalipputulojen lisäksi. Syytteen nostajina kolme Auschwitzin ja Buchenwaldin leireille
buukatun omaista vaativat anastamaansa kultaa takaisin korkoineen ... Oikeusjutun rek no Scalin v.
SNCF, 15-cv-03362, U.S. District court, Northern District of Illinois (Chicago).
France’s national railroad is being sued for transporting Nazi victims to death camps. Pamela
Maclean, Bloomberg News | April 17, 2015 8:44 AM ET

Kullan - ja yllämainitut hiput - voisikin mielestäni suoraan noutaa Vatikaanin holveista - tietenkin
korkoineen.

____________________

Korttipinosta Seulotut, Leimatut

Kollaan lihamyllyn Jauhetut Joutonumerot lämmittävät iloisia tutkijoita vielä kauan:



"ROTUTOIMISTO - SS" - Reikäkortissa oli rajatusti tilaa, toisin kuin kortissasi tänään.
Rajattu tila merkitsi rajattua määrää tietoa kustakin uunitettavasta: Roomalle suurin uhka eli tärkein
koodi olikin "Raamatuntutkijan" koodi 0102.

Alkuosa, 01 = Pidättäjänä Paawin oma Gestapo.

Kuvassa ylh. oikealla näkyy Hollerith -tuotemainos; yrityksen perusti 1890-luvulla mr.
Hollerith USAssa.

USA:n väestönlaskenta tehtiin ensi kertaa reikäkorttilaitteilla 1890.
Hollerithin järjestelmä oli laajassa käytössä kaupan ja teollisuuden aloilla ja pian alettiin käyttää
kaikkialla maailmassa kansalaisten tietojen keräykseen, hallintaan. Systeemi lienee ollut koeajossa
jo Armenian kansanmurhan leijärjestelmien organisoinnissa 1915 kun paavin omat islamistit
alkoivat tehdä rauhaa vääräuskojen kauloja katkomalla, edelleen voimassaolevan maailmanvalloitus
suunnitelmansa, koraanin mukaan. kts scribd.com/doc/112353104



Katolis-muslimi historianlinkki onkin meille aivopiestyillensä kiellettyä hedelmää; sensuuri iskee
hanakasti mikäli asiaan pureudutaan syvällisesti, tämäkin deletoitu:

Aiheesta nyttemmin lisää myös "Suomi Orwellin Valtakunta" -dokumentissa.



Hihipedian piirroskuva väestönlaskennasta 1890, Scientific American. Kuten ritarilliseen
totuuteen kuuluu, kaikki jäljet tuohon väestönlaskentaan on tuhottu tulipaloissa ja loput kongressin
ritarien päätöksin.

see also www columbia edu/cu/computinghistory/census-tabulator html

Museokuva ensimmäisen
sukupolven laitteesta.

Alla britteinsaarten
leirityskoneista 30-luvulla:
huomaa nelijakoinen vuokratun
leasinglävistimen näppäimistö.



Ohjesapluuna merkintöineen vasemmalla, kortti sijoitettiin keskelle lävistimeen. Ensimmäisiä
malleja, niissä oli pyöreät reiät.

Alla 'koneen' toimintojen selvitys.



Kun jesuiitta Adolph uunituksensa aloitti, oli koko EU jo läpensä kortisoitu - Valiota myöten.
Mikäli asiat olisivat menneet toisin, kaikki EUkkulan orjat ja valioyksilöt olisi seulottu: Omistajat
uuniin ja kultahampaat isän kellariin. No, nyt operaatio lykkääntyi - eikä leirejä enää tarvitakaan -
elämme siinä.

Messumurhavälineet - vain vuokralle. Lehmätkin opetetaan ihailemaan huipputuoton takaavaa
tilastoinnin tehokkuutta: tänään seulotaan parhaat rasvantuottojat makkaratehtaalle, huomennna ne
joilla on parhaat happiarvot... Huipputuotto: sairaanhoidon 'materiaalivirtaa' pienentävä haitallinen
ravintorikas maito saatiin hävitettyä joutosuiden pöydästä jo 30-luvulla. 'Jalostettu', kaikki
mahdolliset sairaudet aiheuttava 'maito' - lakisääteisesti kasvaville koulukkaille pakkojuottoon.



'LON-DONE': Brittien kortistointi odotti vain Hollerith Erfasst -käskyä... Jo 1930 luvulla Kortit
ja kortistoidut olivat jo tottuneet keittokattilansa lämpötilaan, lämmönnousu jatkuu tänäänkin
siel ja tääl, kaikil pedon mailla - ennustusten mukaan.

Valiotyöntekijät made in Hollerith England. Maidontuottajain tiedot laitettiin muistiin.

"Information about the number of gallons and rates went onto the producers' cards.... It was not
until the 1960s that the Board got rid of the last of the Hollerith machines. (Source: Hultun Picture
Co. and IRIS Publishing Ltd.)" ... officemuseum com/data_processing_machines.htm

Jos maitolitrat olivat tärkeitä arkistoitaviksi, niin sitä tärkeämpiä olivat katolis adolphin kaikkien
ryöstöretkien aarrelöydöt, anastuksien talletus ja ohjailu oikeisiin varastoluoliin...



Lehdistöjulkaisu: (TAU-komppanian ?) Filmi T61/6 690 Kreikan Salonikissa arkistoitiin
järjestelmään numerolla 134. Tässä lahjoitetaan iloisia numeroituja saalisuutisia rahvaalle päivän
'hampurilaishesariin'. Osiriksen palvoja nazeille [vrt Suomen kirkko] elintärkiä Konstantinus ajan
Patzas saatiin Berliinin kellariin turvaan, kulta ohjattiin  isän holveihin Vatikaaniin?

Ei koske suomea?



Muistikortti ja talletetun datan sisältö

Aika erikoista että isän ritarit häpeävät messumurha järjestelmäänsä vielä sata vuotta
myöhemmin, eivätkä suostu julkaisemaan asiasta mitään - sisältöä varjellaan tarkemmin kuin
sotasalaisuutta: kokonaisuudesta saa vain hämyisiä kertomuksia Kaikki tässäkin oleva tieto on nk.
ohivuotoa ilman virallista valmistajan tai käyttäjän leimaa. Ja kuitenkin EU kaupunkien kellarien
arkistot ovat yhä täynnä näitä laitteita, kortteja, kansanmurhan tekijäin sormenjälkiä...

Minkäänlaista yritystäkään vaatia systeemiä ja käyttäjiä tilille miljardikulta- saaliistaan,
ruumiskasoistaan EI OLE. Ei tietenkään, kortistointisi ja sille kortille varatut suunnitelmat
saattaisivat paljastua.

Miksi salataan ?

Korttien valtakausi alkoi jo 1880 jessuiittain suvereenisti hallitseman USAn väestönlaskennan
apuvälineenä leviten jokaiseen maailmakolkkaan... kalmanleireillä käytössä niin Leninillä kuin
Maollakin...

Saksan leirien kortista, järjestelmän osista paljastuu 'hauskoja' yksityiskohtia, järjestelmästä
kertominen paljastaa 'everstien' aiheuttamat uhkat vielä nykypäivän plutonium mafialle -
romahdusvaara leijuu ritarianarkiansa yllä, uhkat eivät ole miksikään muuttuneet:

Raamattu, suurin uhka Äitikirkon osiriskultille!

Katollisen Himmlerin SS:lle räätälöidyn Reikäkortin vankityypit,
Suurenna kuvaa ja kts seuraavan kuvan oik. yläreunan "Rassenanteile" rotu-positiot 50-62:

50Poliittinen vanki - 51 Raamatun tutkija - 52Homppari - 53Armeija - 54Papisto - 55Espanjan
kommari - 56Ulkomaalainen - 57Juutalainen - 58Epäsosiaali - 59BV - 60SV - 61Mustalainen -
62Sotavanki. Lisänä tietty kohde eli kuolemanleirin tunnus, yksilön kropan kuvaus, kuka
pidätti, mihin kuoli (06kaasukammio, 07pakeni) jnejne.



Alla Saksan kalmanleirejä varten erityisohjelmoidun ryöstökortin koodiavain:



Katoliskirkon pyhimys Ignazius Loyola, 1500-luvun jesuiittajärjestön perustaja oli ja on yhä
voimakkaammin jesuiittojensa innoittaja. Tämän 'mystikon' ignatianaalisia pääkallomietiskely
retriiteille voitkin osallistua kirkkomme kellareissa jesuiittamerkkejään kantavain piispaimme kera...
tutustu evl.fi TAI evil.fi. Himmler kertoo perustaneensa tuholeirit tarkasti Ignatiaanisten oppiensa
mukaisesti. Yllättäin näiden juttujen julkaisun jälkeen piispamme ovat alkaneet piilotella johtajansa
Vatikaanin rekvisiittaa, osiriskeppeinsä auringot on sulaneet pelkäksi isän maan joutsenmerkin
kierteeksi, ryhdikäs daagonin kalanpääkiduttajan-päähine on nyt surkia valahtanut myssy jne.

Rassenamt = Rotutoimisto, katolisen jesuiitta-Himmlerin perustaman SS-poliisin
massamurhaleirityksen virallinen toimisto.

Lue Lisää: pahan-pietarin-basilli

Allaoleva kuva on rekonstruoitu - alkuperäisen kuvanlaadun surkeuden takia eikä se siten ole aito.
Myöskin osa bittien tekstistä/merkityksestä jää hämäräksi...





Saksan Kansallissosialistit, (lue
katolinen 5.s kolonna)
pakkorekisteröi kaikki kansalaiset
jo 30- luvulla.

Tällöin vielä keitettäville
sammakoille markkinoitiin tiedettä,
eikä pedon Ignazius Loyola-
rotuhampaita näytetty: vasta kun
tiedot ryöstöihin olivat täydelliset,
aloitettiin myllytys ystävällisellä
kutsukirjeellä poliislooshin
ystäväsedän luokke - onnelan
siniunien tuotetakuu.

Kaasumatka jolta ei takaisin
palattu...

Jos sinitakki havaitsi mitä
tapahtuu eikä siitä pitänyt, pääsi
itse matkalle. Kuin 'joensuun'
konsta pelien pikkujoulu missä
(sisä ministrin aviomies) huomaa
luodinreiän päässään ja mystisesti
kuolee kesken juhlien...

Vatikaanin virallinen julkaisu, Civilta Cattolica kirjoitti v. 1890 [jesuiittojen lehti]:

"Juutalaiset oli "rotu joka herättää kuvotusta"; he olivat "laiska kansa, joka ei tee
työtä tai tuota mitään; joka elää toisten tekemän työn kustannuksella". Se vaati
"yhteiskunnallisen tasa-arvon" poistamista ja juutalaisten eristämistä muusta väestöstä.
Kirjasta 'Hitlerin Paavi' by John Cornwell, 2000: Pius XII salainen historia.

Tähän jo Boteron keksittyyn ongelmaan rakennettiin 'lopullinen ratkaisu'...



Saksa: Tokihan Juutalaisia tilsittiin samalla, mutta se onkin - ainakin kappalemääriä
tarkastellen sivuseikka. Montako sataa miljoonaa ryöstömurhaa maailmassa kätkeytyykään seulonta
kortistointi operaatioiden sisään. Operaatioiden, joille kaikensallivaksi ja tekijäin jäljet hävittäväksi
kontrollinimeksi tuli kuin itsestään, SOTA... WW-I, sitten WW-II, nyt paavin ilmoituksen mukaan
jo alkanut WW-III. Tämän pedon globaali ruumismäärä on yli miljardin - kuinka monen miljardin?

Kortistoinnissa on aina tilanpuutteen vuoksi huomioitava ensimmäiseksi agendalle tärkeimmät
seikat ... jotka Rooman kannalta ovat sen leikit ja uhkat:

"The invaluable role of statistics in aiding the Reich was openly discussed at the time."

Isän maa - sai korvaamattoman avun tilastotieteestä (lue: kaikentallentavasta kortistoinnista.)
Toki asian eduista 'keskusteltiin julkisesti ja vapaasti' [SENSUROITU]. Jos joku tiedettä - jonka
rahoitus on 100% vatikaanin bulvaanien käsissä - epäilee tänääkään, hänet suljetaan automaattisesti
ulos kaikesta. Opiskelupaikat osiriksen myllyissä eivät aukene, töitä ei jostain kumman syystä 'ole'.

EU peruskirja kirjoitettiin 1940 Berliinissä, vatikaanin omien ritarinatsien toimesta. Jo tuolloin
onnelaa luotiin 'monikansallisessa yhteistyössä' Piuksen siunaillessa ritareitaan. Tietotekniikka oli
silloin, kuten tänäänkin, avainasemassa. Vain massiviset tietovarastot mahdollistavat poikkeamien
seulonnan. Vain sen avulla voidaan kansan seasta löytää sinut - joka tämän vaarallisen tekstin olet
lukenut. Sinut, joka et tottele systeeminsä salaisia ärsykkeitä. Sinut joka olet vaarallinen yliopistoon
tai työpaikkaan - koska et suostu isän maan kloonatuksi orjaksi vaan vaarallisesti etsit kaikkien
parasta, romuttaen vaivalla kultivoidut isän kultahammas 'projektit'.



Miljardibisnes: Näkymä IBM reikäkorttivarastoon: Pelkästään Tsekin rautatiet käyttivät 52 milj
korttia vuodessa - vuonna 1936. Tuolloin IBM myi satoja miljardeja kortteja vuodessa.

Hihipedia: 1943: "IBM vuokrasi n. 10,000 tabulaattoria,  601-laskimia n 2000kpl, reikäkortin
rei'ittimiä 24,500". Tiedosta ei ilmene missä, todenn pelkästään USAssa...

Varsinainen jesuiittatoiminnan peittävä bisnesraha tulikin 'järjestelmän muistitilan' eli satojen
miljardien korttien myymisestä...

Pahvipeto ja paperitehtaat:

Job: "Oi, jospa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin, jospa ne piirrettäisiin kirjaan,
rautataltalla ja lyijyllä hakattaisiin kallioon ikuisiksi ajoiksi! Mutta minä tiedän
lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sittenkuin tämä
nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet
olen minä näkevä apunani; minun silmäni saavat nähdä Hänet - eikä vieraana.
Munaskuuni hiukeavat sisimmässäni".

Rukouksensa kuultiin: miljradeja Raamattuja on painettu tällä tekniikalla: rautamuotteihin
sulatetuilla lyijyteksteillä on paperille painettu nuo sanat - 'ikuisiksi ajoiksi'. Paperi: yli 50%
kirjapainopaperista on kalliosta louhittua kiveä (jauheena) nimeltä kaoliini...

Selvitäpä itsellesi paperiteollisuuden historia alkaen Verla'sta - nykypäivän GOOGin joukkojen
invaasioon - paperitehtaiden muuttamiseen kansalaisten kortistointi /vakoilukeskuksiksi.



Koska valmistaja ei suostu näistä massamurhavehkeistään, NatsiSaksankin käyttämästä kortista,
virallista tietoa luovuttamaan, yksityiskohdat jäävät aina arvailun varaan: RASSENAMT SS-
kortissa näkyvä 'data-alue' on 10 bittiä - kun taas em. rei'itin laitteessa 12 rivin lävistinmekanismi.

'Ei suostu' luovuttamaan - koska yritys on 'vatikaanin oma', sen
suojeluksessa Lakien yläpuolella -  eikä satojen miljoonien ihmisten
murhat sitä hätkäytä...
Kortti on todennäköisesti hyvin pitkälle sama kuin bisnesmaailman
kortit joiden yleisimmän tyypin väitetään tulleen markkinoille 1928.
Kuitenkin kansakuntien tuholla ja yksilöiden ryöstöillä on
erityisvaatimukset toiminnalle:
IBMn johtaja Watson saikin keskellä vatikaanin illujen mobilisoimaa

WW-II ryöstöretkeä, nk. sotaa, kunniaa itseltään Himmleriltä ansiokkaasta työstään
SS erikoisohjelmien ja laitekehityksen takia.

"IBM on jatkuvasti kieltäytynyt avaamasta toimistojensa tiedostoja, 1999..."
"IBM has consistently refused to allow access to its Swiss office files, its Polish
files, its Romanian files or its Vichy files, which include spare-part shipments to the
Third Reich.... jewishvirtuallibrary org/jsource/Holocaust/gypibm.html

Kuvassa maailman suurimman tietotekniikkayrityksen historiasivun esittely
(=piilottelu) -kuva sähkökäyttöisestä automaatti IBM Hollerith lävistinlaittesta mallia
1933. Järkyttävän tasoinen kalmanpostimerkki.

Sama kuva netistä kaivettuna: 'International' ... Täydellinen näppäimistö, korttien kopiointi,
printtaus jo vuonna 1934.

Mitä ilmeisemmin aiheesta kirjoittanut Edwin Black esittelee meille 40 vuotta vanhaa,
vuosisadan vaihteen tekniikkaa! Siinä siis syy miksi tämä jesuiitta on maineeseen nostettu:
valehdella silmät suut korvat täyteen... (tämän huomion tein nyt 3v myöhemmin, 12/2014).



Tästä alkoi neljännen pedon nousun loppurutistus...

IBMn 80-pystyrivisen reikäkortin formaatti ja merkkien koodit
en.wikipedia.org/wiki/Punched_card

Vuonna 1928 IBMn julkaisemassa korttiformaatissa on suorakaiteenmuotoiset rei'itykset - uutena
käyttämättömänä tietenkin tyhjä eli ilman reikiä. Siinä on 80 vaakariviä ja 12 pystyriviä.Koko 7 3⁄8
by 3 1⁄4 inches (187.325 mm × 82.55 mm). Paksuus, 0.007 inches (180 µm) joten kortteja on 56kpl
senttimetrin pakassa.

Alemmat positiot olivat numeroille 0-9, kaksi ylempää nk. vyöhykereikiä 11 ja 12. (valitettavasti
hihipedian muu esitys aiheesta on silkka witsi.)

'Numeroille 0-9' tarkoittaa pystyriviin valittavissa olevaa lukua 0 - 1023

Pahvisen kortin käyttöikä - muistin lukukerta - oli tietenkin hyvin rajallinen seulonta/ lukulaitteiden
tunnistinkärkien kuluttaessa ja repiessä kortin pilalle.



Binäärijärjestelmä

Reikäkortin (tai reikänauhan) pienin esitetty alkeisyksikkö, bitti, joka voi olla joko nollatilassa
tai ykkösenä (=reikä). Kun halutaan esittää ykköstä suurempi lukuarvo, rinnalle otetaan toinen bitti
jonka painoarvo on edelliseen verraten kaksinkertainen. Kun molemmat näistä on valittu ykköseksi,
yhteenlaskettu summa on 1+2 eli kolme. Kun halutaan esittää kolmosta suurempi lukuarvo, rinnalle
otetaan taas uusi lisäbitti jonka painoarvo on edelliseen verraten kaksinkertainen eli nyt neljä. Kun
kaikki näistä on valittu ykköseksi, yhteenlaskettu summa on 1+2+4 eli seitsemän... tätä sarjaa
voidaan jatkaa 'maailman tappiin' eikä rajoja näy..

Reikäkortin binäärinen informaation esitystapa on sidottu kahdella eri tapaa sijaintiin.
Kortissa tietyt koordinaatio/sijaintipisteet ovat aina varattuna 1/0 (on/ei) -tiedolle, bitille - tässä
tallennusmediassa siis ykköstieto=reiälle. Uusi kortti oli tietenkin tyhjä, reiätön.

Mikäli jossain sijaintikohdassa jälkikäteen lävistettyä reikää ei ole, sijaintipaikka luetaan silti -
sen arvona on nolla. Jokaiselle sijaintipaikalla on oma arvokertoimensa. Allaolevassa näemme
millainen arvojärjestys oli kymmenen bittiä leveässäa paavinpoikain rotukortissa, 1 ---> 512...

Miksi RASSENAMT SS-kortin leveys tuli olla ainakin 10 reikää/bittiä? Eräs selkeä vaatimus
tietenkin satanisteillensa oli tärkeimmän lukunsa esittäminen, pienemmällä bittimäärällä se ei
onnistuisi... Yllä esitetyssä esimerkkilävistetyssä ('punainen reikä') nollasarjassa esiintulee siis
arvolukujensa 2+8+16+128+512 summa eli luku 666. Binääriluku joka hauskasti
käänteispeilikuvana on myöskin 666 - tämä leikkihän näille tämän maan kirotuille pyramideille on
elintärkiä ja jopa käsimerkkileikkeihins sopiva ökyhiano: 01 01 10  01 01
Mielenkiintoinen 666-leikki toimiikin komplementtina, peilikuvan peilikuvana, tavujen peilikuvana
yms - loputtomiin.

RASSENAMT SS-korttia pystyy siihen harjaantunut lukemaan myös paljain silmin, kuin
tekstiä ikään ja kertomaan heti mikä luku kullakin rivillä on ... kaikkien ollessa ykkösiä, max arvo
kymmenen bitin rivillä 1023. (Yhdestoista bitti olisi lukuarvoltaan 1024.)

Tärkeätä numerosysteemin hallinnalle on myös bittien sijaintitieto joka kertoo kunkin bitin
arvon. Kortissa tai paperinauhassa tuo tieto on fyysinen sijaintikohta. Ylläolevan esimerkkisarjan
vähiten merkitsevä bitti (LSB, least Significant Bit) näkyy vasemmalla.

Ensimmäsitä kertaa päästiin seulomaan kansakuntia matemaattisesti. Oli alkanut uusi hurja
kilpajuoksu matemaattisista algoritmeistä: kuka osaa kirjoittaa parhaan matemaattisen
seulontakaavan Hollerith seulojalle, sellaisen joka vetäisee korttipinosta kaikki jesuiitoille
vaaralliset yksilöt ensimmäisenä uuniin. Eikä le GOOG -ennustus nimikään sattumalta ole
sattumaa - tokihan kabbalaiset (väärentämänsä) kirjoitukset tuntevat.



Matematiikkaa:

On huomattava että tilastotiede kykenee hämmästyttäviin operaatioihin matemaattisilla kaavoilla.
Tämän takia matemaattinen tiedontallennus on ratkaiseva kansakuntien ryöstö-seulonnassa.
Esimerkkinä tuore tapaus jossa eräs isä nosti mainostajaa vastaan oikeuskanteen kun se oli
lähettänyt alaikäiselle tyttärelleen suoramainontaa vauvanvaatteista. Oikeudenkäynnin aikana tuli
ilmi että tietämättään tytär oli raskaana - tieto jonka matemaatikkojen kehittämä algoritmi oli
seulonut - matemaattisesti analysoimalla tytön ostoskäyttäytymistä.

Tässä on syy miksi kauppaketjut haluavat väkisin tyrkyttää asiakkailleen omia kerhokorttejaan.
Tarkoituksena on maksimoida 'täydellinen' ostosparatiisikokemus. Eli tarkkailun ja arkistoinnin
kautta porata kassinnpohjaasi reikä, imeä sieltä viimeisetkin vaihtorahasi. Nettisivuja selatessa sama
tarkkailu tehdään piparien (cookies) kanssa jotka pakkotyönnetään levyllesi. Päämäärässä tuskin on
mitään väärää ... kunnes seulontaohjelma myös osoittaa ettet ole ohjelmoitavissa. Tämä 666-
algoritmi otetaan käyttöön viimeistään Adolphin haamun noustessa katolisEUkkulan & YK-
maailmanhallituksen valtaistuimelle. Systeemiä vastustavain kortit nykäistään pakasta, pian postista
kolahtaa kutsu ystävälliseen palaveriin poliisisedän luokke. Ellet mene, vatikaanin sininoutaja tulee
ja lempeästi johdattelee sinut myllyynsä -  voit toki valita: Taserilla kidutettuna tai pamputettuna.

Science-lehti analysoi pankkikorttiostos-dataa 3kk ajalta. Analyysi paljasti 90% tapauksista
kunkin ostoksen tehneen henkilöllisyyden - vaikkei tietoja ollut analyysin tekijöille annettu.
Analyysissä jossa henkilöihin kohdistuva tieto oli poistettu, avainasemassa oli ostoshetki, sijainti ja
itse ostos. Hinnan tietäminen kohotti tunnistusta 22%. Naisen tunnistaminen luottokorttien meta-
datasta on yksinkertaisempaa. Mitä korkeampi ansiotaso, sen helpompaa on tunnistettavuus... jne
Analyysin tekijöinä  MIT & Aarhus University in Denmark. Telegraph 29 Jan 2015

_______________



Hollerith - SOPIMUS - VERTRAG

Vastapuolena amerikkalainen maailman kaikkien valtioiden tiedonkäsittelyn suvereenisti aina
hallinnut toimisto-tietoautomaatioyritys IBM... Sopimuksessa näkyy päiväys 1.7.1942 ja
arkistointinumero jotka voinee tarkistaa...Tämän Nr. 405-12854 -sopimuspaperin painoarvoa en
tiedä, mutta jos paperi on aito niin sillä on painoarvoa - se todistaa saksan valtionhallinnon tehneen
sopimuksen nk. vihollisen kanssa laskentatabulaatoreista. Tämä kauppasopimus jo yksinään
todistaa tämän vatikaanin WW-II -ryöstöretken olleen jesuiittain suunnittelema tuho alusta loppuun
- se pelasi shakkilaudan molemmin puolin. Näyttöä tästä palloa suuremmasta pahvihampaisen
pedon huijauksesta löytyy toki pilvin pimein.



IBM USA näytteli merkittävää osaa Kolmannen Valtakunnan Agendassa. Viikkoja Hitlerin
valtaannousun jälkeen, IBM USA investoi yli RM 7 Saksan kapasiteettiin tuottaa Hollerith
reikäkorttilaitteistoja (yli $ 1milj). Tammikuun 8pnä 1934, IBM Saksan johtaja Willy Heidinger
totesi avajaispuheessaan Berliinin tuotantolaitoksessa Hollerith reikäkorttikoneen olevan tärkeä osa
III (pedon)Valtakunnan agendaa. Hän julisti ylpeänä:

Willy Heidinger: "Me talletamme joka ikisen kansalaisen ominaisuudet pikkuiselle
kortille... Olemme ylpeitä että saatamme auttaa kansakuntamme poliittista lääkäriä
tutkimaan kansaamme tuottamalla heille tämän tärkeän materiaalin. Tästä kortilla
olevasta datasta he voivat päätellä onko kyseinen numero osa tervettä yhteiskuntaa
vaiko sairas ja poisleikkauksen tarpeessa.
Me uskomme lujasti lääkäriimme [haloo sikaflunssa] ja tottelemme sokeasti hänen
antamiaan käskyjä, sillä me tiedämme että hän johtaa kansamme loistavaan
tulevaisuuteen. Heil Saksan kansalle ja Johtajallemme"

Isän eli voittajan historiankirjat vaikenevat yhä Euroopan muiden valtioiden kortistoinneista.
Katolis Adolphin ja Ignazius Loyola seurueittensa tuli valloittaa ja poimia valmiista kortistoista
leiritettävät, ryöstettävät. Globaaliin kortiston kokoamistyö olikin ollut pitkä rankka, mutta
ryöstösaalis olikin sitten maailmanhistoriassa ennennäkemätön!

Saksan Kalmankortisto kulkee siis Yliopistojen oppiaineenakin nimellä 'Statistics' eli tilastotiede.
Suomikin on ollut 'aina' kortistoitu ja olisikin pitänyt suunnitelmain mukaan sen avulla jo seuloa
ja leirittää. Eikö olekin harmillista Roomasta katsoen että vieläkään se ei ole onnistunut? Mutta
Jumala. Ihmeellinen ja kaikkivaltias Jumala ei sitä jesuiittapahuutta tälle kansalle [vielä] sallinut.

Suomalaisille ei koskaan ole kerrottu milloin kortistointi täällä susireservaatissamme valmistui
ensimmäistä kertaa - sen 'hedelmiä' käytettiin inkeriläisten massamurhissa.

Saksan omaisuuksien kaappaus lähti jo 1920-luvun salaseurain toiminnasta jossa talousmahti
romautettiin USA:sta käsin 'sotakorvauksin' ja jossa Vatikaani ujutti oma katolisAdolphin,
salamurhien ja terrorin avulla 'demokraattisesti' johtajaksi. Tällöin oli em. isänmaan pelastava
teknologia jo tuttua, kansakunta rekisteröitiin: 'Hollerith Erfasst'...

Kansan seulontaa oli siis harjoiteltu jo yli kuusi vuosikymmentä Himmlerin Konstantinus-
L0yolistien alkaessa poimia Saksan valloittamain maiden korttipakoista leiritettäviä. Se onnistuikin
tarkasti tekniikan avulla, saksalaisella Order of Knights Templar -täsmällisyydellä - alles in ortnung!

"Saman jesuiittakoulun" leppoisan version kävivät myös veljekset Roosevelt ja Churchill.
Tokihan hekin saivat kuuliaisuuskoulutuksen: Kaikki mukana kaksin käsin ryöstössä, myös
Suomipoloisen jakamisessa: yksikään ei meitä auttanut jesuiitta Dzhugashvilin tullessa
"ottamaan omaansa 1939"...
Isän operaatiota tuki koko 100.000-päinen rappari-ritari lammaskatras, salaa työntäen poikiamme
tykinruuaksi, ryöstäen mitä ikinä irti saivat - terror ismi -lakeihinsa vedoten. Lue linkeistä lisää.

Karl Marx: "Kommunistinen Internationaali oli ensimmäisiä jesuiittain  aktivistiohjelmista 1800
luvulla. Ensin se tunnettiin illuminaattien haarana nimellä League of the Just (Oikeamielisten liitto).
Karl Marx ylläpiti läheiset suhteensa paawillisiin jesuiittoihin ja vapaamuurareihin koko elonsa ajan;
hän oli myös suoraa sukua Englannin aristokraatteihin - joista mm. nyk kunigassuku "Windsor" =
todellisuudessa Saxo-Coburg kuuluu suoraan rooma-EU-kuninkaalliskerhoon. Karl meni naimisiin
Jenny Von Westphalenin kanssa, joka oli Countess of Balcarras ja Argyll sukua, kaksi vanhinta
siniveristä sukuhaaraa Englannissa..."



Pearl Harbour ryöstöreken isänä tunnettu Yamamoto. Oli vastahakoinen tähän ryöstöretkeen,
keisarilleen kuuliaisena täytti tehtäväänsä. Vastahakoinen - koska oli opiskeluaikoineen nähnyt
USAn resurssit ja kertoi kaikille että "yksi vuosi voi sodassa Japanilla mennä hyvin, senjälkeen
tappio tulee olemaan väistämätön". Yamamoto vaivaantui tuhohohommassaan niin pahasti, että
hänet pelin vastustajana piti poistaa muonavahvuudesta, vrt suunnittelemansa supersukellusveneet
joista USA:ta piti pommitettaman.

Näyttö jesuiitta Rooseveltin osuudesta Pearl Harborin 'tragediaan' on raskauttava: kyseessä oli
keino aloittaa WW-II, Piuksen ryöstöretki joka kuuluu jo 1800 luvulla suunniteltuun illuminaattien
sotasarjaan. Näyttöä ei tetenkään löydy virallisen historiankirjoituksen sivuilta: Kuin heettiläis
historia vastaan Egyptin hieroglyfit: molemmat kertovat olevansa voittajia. Vain tuhoamall USAn
tukikohta, saatiin USA mukaan. Siitä miten Roosevelt ja Chruch-ill (sairas kirkkosairas juoppo)
dumppasivat suomen Karjalaan massiiviset määrät tankkeja, tykkejä, lentokoneitakin kahdessa
vuodessa yli 30.000 jne ... löytyy kaikkialta - Lue 'Berijan Tarhat'.

Voihan olla niinkin että tämä erityisen lahjakas yksilö osasi hypätä ajoissa pois, ja hänen hautansa
maltanristeineen löydetään jostain Burmasta kauniin riisipellon reunasta?

Mitä muuta kuva kertoo? Ainakin että Harvard = isän maan Maltaritari.



Paawi hallitsee yhä mm. 'Rooman keisari' -titteliä." Eustace Mullins; The Curse of Canaan www.
truthcontrol .com/node/karl-marx (Tähän kuuluu olennaisena osana meillekin syötetty vasemmisto-
oikeisto -illuusion luonti; poliittinen soinikeplukoksos-teatterimme tarvitsee peitetarinaa
hävittämään todelliset toimijat ja niiden itsenäisyys/kansan-tuho-agendan.)

Vasemmisto - Oikeisto -käsite luotiin yhtä aikaa pedon ismien rinnalle.
Vielä vuonna 1800 ei ollut olemassa koko käsitettä!

Karl Marx oli jesuiitta kuten Stalinkin. Katollisesta kuoripoika Hitleristä ja Paavin omasta uuni-
Himmleristä puhumattakaan. Himmler taasen 'toi kaksipääkotkaa kumartavat Konstantinus
veljekset' Suomeen... joiden kaksipääkotkan tapaat tänään 2014 istumassa Helsingin kauppatorin
rannassa obeliskinsa kultahammaspallon päällä. Helpoin tapa todeta tuo, on GOOG Le Maps - click
click.

Yllä pikainen läpivalaisu rahvaan tarkkailujärjestelmän käyttäjään, Paawin jesukerhoon. Sen
tärkein tehtävä on kuten sodassa aina, näytellä näkymätöntä. Tässä  se onkin onnistunut lähes
täydellisesti; vain kourallinen maapallon väestöstä tajuaa pedon huijauksen Glo-Baalia laajuutta.
Tämän onnistumisen takana on joukko tekijöitä, esim. se, että mukana olevista sokeista
pyrkyrirappareista ei kukaan tunne johtajaansa, kuolemanpelossaan vain sokeasti tottelee.

Mikä parasta, kansalaisten kortistointi ei suinkaan loppunut sodan - ryöstöretken -
päättyessä, Adolphin kasöörin, Bormannin mukaan vuonna 1945 tapahtui vain nk. 'lyhyt
tuotantokatkos'... I 13 IVI menestys oli ja on taattu, tänäänkin sykkii ja suojautuu rooman cantarella
myrkkypikarein.



Ylläoleva 25.7.1942 julkistettu juttu repii myös suomilaisjohdon pyhyyden edestä
tietämättömyysverhot, osoittaa Mannerheim ritaripoppoon olleen täysin tietoisesti osallisia näihin
vatikaanin messumurhiin. Osallisia nämä ritarit olivat vähintään sen takia etteivät sallineet paavin
katolisritarien masinoimasta holokaustista uutisoitavan - silmään liruttamilleen suomilaisille. Kaikki
WW-II ryöstöretkeen osalliset ritarit tiesivät mitä tekivät: juutalaisten murha olikin vain sivuseikka
tässä yhteisessä murha-ryöstöretkissä ympäri valtakuntiensa. Ja osallisia jo sen takia koska sallivat
Hollerith seulonnalla mm. Inkeriläisten kansanmurhat - lähettämällä heidät varmaan kuolemaan
jesuiitta Stalinin leireille.
telegraph co uk/news/worldnews/europe/poland/11381920/The-Bermuda-conference-that-failed-to-
save-the-Jews.html

Telegraph'in ritarit paukuttelevat henkseleitään: vaikka vatikaanilliset katolis ritarien
messumurhat olivat olleet tiedossa koko ajan, vasta nyt telegraph kirjoittaa niistä. Ja salaa todelliset
tekijät syyllistämällä Germaanit. Päälle artikkeli kehuu Telegraphin saaneensa aikaan tämän
'Bermudan konferenssin'... konferenssin missä muutama mitätön pikkuvirkamies sai ryypätä ja
kemuilla, sopia olla sopimatta mitään. Lähes vuosi nk. 'uutisen' jälkeen pidetty konferenssi.
Tarkoituksena oli mukamaste tarjota Liittoutuneiden hoivista tuhoon tuomituille juutalaisille
pakolaisille paikka, 'neuvotella' Hitlerin kanssa. Suunnitelma jonka ei ollut edes tarkoitus toteutua:
USA ja Brittihallitus kieltäytyivät ottamasta juutalaispakolaisia - eli tietoisesti tapattivat juutalaiset
mm. Puolan ghettoihin. Tässä oli koko ryöstöretken agenda, miksi vatikaani olisi tähän suostunut?

Vähin mitä tämä osoittaa on se, että vatikaanin Hollertih seulonnan pääbulvaani USAssa, USAn
hallitus, brittien jesuiitat Church ill ym sairaat yksilöt - olivat toteuttamassa holokaustia veljensä
ritarijesuiitta Adolphin rinnalla. Auttamassa häntä, kuten massiivisesti suuremmissa messumurhissa
ansiotaan keräävää katolista Stalinia: Jos jesuiitta Hitler sai tuhottua 16, Stalin 300. ...milj....

Tässä koko tämän yhä uudestaan toistetun ritarimessuin 'paljastusten' ydin:
"Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä
kansan nähden ja sanoi: "Viaton olen minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse eteenne."



Saksa: ilmiannetun pidätyslomake, Häftlings-Personal-Karte ... alempana sihteeriarmeijat,
syöttämässä tietoja USAn 100% valvomaan järjestelmään - tarkan massamurhan toteuttamiseksi...
(DEH0MAG oli I B M :n Saksan tuotantolaitos). Punaleima h0llerith erfasst =  rekisteriin syötetty

Ilmiantajain työ täytetty, Hollerith Erfasst = leirille sinetöity



Ja tietenkin, kaikki savolaisetkin piti numeroida: Jesuiitta Josiph Stalin olikin valmistautunut
leimaamaan kaikki numeroidut henkilökortit - Хoллeритх эpфacct - Hollerith Erfaßt -leimallaan...

Numeroitu Suomihenkilö ryöstöjenvuonna 1940. Ohops, taisi tulla virapelinomaiselta
pianovirhe? Mutta oltiinhan meillä tekniikassa aikaamme edellä, leirikortti oli silloin oikein
valokuvan ja leiman kanssa...

Tästä suomikortista oli/on laajempi kopio poliisisetien huostassa, edellä sen sak salainen
esimerkki. Sinne kirjataan kaikki 'naapurien' ilmiannot, vihjeet ja valheet, tarjain viharikosepäilyt,
apulantaostokset. Se saa 'hollerith erfasst' -leiman samalla kun 'tämä kortti poistuu käytöstä'.

Huomattavaa tässä on se, että tuolloin rahvas oli vielä turvaton. ... Vailla isänmaan
sosiaaliturvaa eli pedon arkistointilukua. Meille kontrolliluku - SOTUnro - on jo syntymässä
annettu, me hyvinvointisammakot emme sitä keittokattilan lämpiämistä edes huomanneet.

Ihmettelemme vain miksi yhä USA:ssa rahvas tappelee ID-numeroaan vastaan = Me Ohjelmoidut
emme edes tiedä olevamme ohjelmoituja ja täyttävämme ohjelmaa.



Alla Moskovan Leiriyliopiston ylpeys - tietokone - tietoliikenne - tilastoihme -
massamurhakone leirikartta - joka jauhoi jesuiittain orjista kaiken irti. Lue Lisää: 'Berijan
Tarhat'. Leirikartta - tuskin tämä niistä puoliakaan sisältää.

Historiallisen kuvauksen pedon pyrstön CCCPyyhkäyksestä voit katsoa tästä. Alussa dokumentti
keskittyy osirikseen, hyppää sen yli jos niitten omituisia syvyyksiä et jaksa pohtia (engl).

Tämän jälkeen et nuku Jüri Lina: THE SLAUGHTERHOUSE OF OSIRIS 1/12
katso myös http://jyrilina.com/                          www.youtube.com/watch?v=UYbmkBOH0OE



Iloinen arjalaistyttö sai SS-ofiisista töitä. Ja vielä isänmaan hyväksi, hyvällä palkalla. Tarkkana
piti olla että kaikkien kansalaisten kaikki tiedot tuli kirjattua. Tyttöset paavillisen petovaltion
kidassa raateluhampaiden tarkkaa tarkkailuvirkaa täyttämässä... käytössä edellänäytetyn
lävistyskojeen uudempi (?) moottoroitu versio, edessä lomake jonka tiedot syötetään jälkikäsittelyä
varten pahvimuistiin.

...he, neljännen pedon palkkapapittaret ovat vähintään yhtä ahkeria kuin edeltäjänsä:

"Ja he vartioivat Häntä ja lähettivät Hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkkijoita,
saadakseen Hänet kiinni jostakin sanasta, niin että voisivat antaa Hänet esivallalle ja
maaherran käsiin". ...

"Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja
vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät
kuningasten ja maaherrain eteen Minun Nimeni tähden". Luuk

Niinpä Vatikaani = Suomen Ev Lut kirkko - kieltää
kirkonkirouksen uhalla

kastamasta lapsia Hänen Nimeensä!



Operaatio tapahtui kaiken Äitikirkon symboliikan suojassa ja Äitikirkon ohjauksessa.
Hämmästyttävän hyvin sen hallitsema jatkuva koulutus onkin onnistunut puhdistamaan lähes kaikki
jäljet... Esim. asiaa 'paljastanut' Edwin Black, kertoo 'kaiken' paitsi - niin, arvasit kai...

Tuhokoneiston tytöt työssään; Zentral Institut. Jokainen tietää mitä tekee: täytyy olla Rebekoilla
saastaiset valat vannottuna että kykenee päivätöikseen kansalaisia uuniin lähettelemään.

SS-kortti Keskus-Insitituutin Friedrichstrasse 129 ovien koristeetkin kuin paawin kaavusta... Jo
oppilaitoksen määritys - instituutti - kertoo yliopistotason koulutuksesta, oppiaineista/suunnista/ ja
yleensä kaikesta osiriksen murhatieteiden tarvitsemista massiivisista resursseista ja laite
investoinneista yksimieliesn aivopiestyn tuhomurkkuarmeijan valmistamiseksi.

Kyseessä ei suinkaan ole pelkkä Saksa - lähtihän laitekehitys katolisten Ameriikasta. Pedon 'kone'
käy yhä kiivaammin ja äänettömämmin suunniteltua määrätietoista loppuratkaisua kohden.



Zentral Institut, Block F 129 Frierdichstrasse: 1944 camp/ IBM punch card facility

Instituutti. Yliopisto. Professorit. Isän Maan rahoilla kehittämässä ryöstömurhatekniikkaa.
USAssa. Saksassa. Briteissä. Kiinassa. CCCP kulakkisaaristoon. Ahneuden veljekset....

On vain yksi shakkilauta, yksi pelaaja - yksi peto joka valtaansa joutuneita pyörittää ja ohjaa
tietotekniikkansa avulla. Vatikaanissa shakkilaudan ääressä nauretaan ahkeroiville toisiaan
tuhoaville ja kultaa laariinsa kerääville phyrgian laumoille.





USA:n armeija käytti reikäkortteja tallentamaan kaikkea informaatiota materianhallinnosta
henkilötietoihin. Näin tietty kaikissa armeijoissa; Suomen armeijan kuvasto SA-kuva.fi on
onnistunut salaamaan kaiken kortistointi tekniikkaan viittaavan  99,9%.



Vain muutaman SA-tietovuodon sähköisistä kuva-arkistointijärjestelmistä olen bongannut;
tässä eräs. Kuvan reunassa on reikäkorttikoodi, selvälukuinen tekstikoodi joka on luettavissa &
seulottavissa automaattisesti - SA-kuva 1940 luvulta. Tämä oli tietenkin tarpeen lentotiedustelun
massiivisiksi paisuneiden kuva-arkistojen hallinnassa, kuvien maastokohteiden muutosvertailussa.
Revityn koodikirjainten alaosan voi halutessaan rekonstruoida. Koodi sinänsä ei merkinne mitään
muille kuin arkiston käyttäjille. Vuosisadan loppuvaiheessa viivakoodit (barcode) korvasivat
tälläiset.

Sivuhuomio: SA-kuva.fi arkisto on julkaisunsa jälkeen (heh, paavillinen pelkotila) joutunut
massiivisesti sensuroiduksi. Jo tämäkin todistaa pedon piilottelu yritykset: kun 75-vuotta vanha
kuorma-auton kuva on arkaluonteinen, kyse ei ole enää henkilöstä vaan on vuosisataisesta
Raamatunkin sivulta löytyvästä salaliitosta - jonka paljastuminen romahduttaisi koko maapallon
valtajärjestelmät. Kyseessä erityisesti Rooman supersalainen TAU 'klubi' ja sen erikois SS-
joukkojen ryöstömurhareissut jesuiitta Mannerheimin suojeluksessa Pohjois Karjalassa.

TAU -aiheesta lisää muissa jutuissa; 'Evakkotie,' HELSIИKI-VIIPURI-MOSKOVA,
'Sellaista oli elämä Jeesuksen aikaan'. Lue linkit

Sairaan pedon sairasta salailuako? SA-kuvateksti "Laukaus. Kurkijoki. 19410815"
DELETOITU sensuurin käskystä satojen muiden liikaa paljastavain kuvien kera. Ei tietenkään
sairasta vaan pedon agendan salassapysymisen edellytys, alati jatkuva historian uudelleenkirjoitus.

Esimerkissä yllä näkyy neljä arkistosta deletoitua [tyhjä paikka] kuvaa



Uunitettavien ja Työ-orjain Seulonta

TUHOTEOLLISUUS: Massamuistia käyttävä seulonta-järjestelmän 'aivot' joita oli kaikissa
rautatie-risteys asemissa ja joka tuholeirillä, räätälöitiin ja ohjelmoitiin kolmekymmentäluvulla - ja
siten siis jo 1800-luvullakin - ritarien/nazien tilaustyönä USA:sta käsin. Varsinainen bisnesraha
tulikin 'järjestelmän muistikapasiteetin' eli kymmenien miljoonien korttien myymisestä...

Tämä iso IBM hökötys pystyi valikoimaan tietokannasta 64.000 uhrin kortit tunnissa (20 junalastia
uunitettavia!).

Kaikki laitteet ovat USA:ssa valmistettuja IBM laitteita. Ilmeisesti lävistimiä saatiin valmistaa
lisenssillä myös Saksassa. Seulonta-järjestelmän 'tietokone' osia oli kaikissa rautatie-risteys
asemissa ja joka tuholeirillä, ne tehtiin ja ohjelmoitiin nazeille tilaustyönä USA:sta käsin.
Seulontakapasiteetti yhdellä tälläisellä hökötyksellä oli 60.000 orjuutettavaa tunnissa; sillä eroteltiin
numeroiduista, juniin sullotuista ryöstetyistä 'hiilikaivosten härjät saippuoista'... Tämän aikansa
'elektromekaniikkaa' täynnä olevan lajittelijan tekniikasta ei ole tietoa... [SALAINEN] yhä sata
vuotta myöhemmin.

Keskellä näyttäisi olevan IBM-logo, sen oik yläpuolella valintalevy jolla voidaan asettaa henkilön
tai ryhmän profiloiva, seulova tunnistenumerosarja. Oikealla ylhäällä numerokiekkonäytöt, 3x11 eli
33 numeroa lienevät osoittaneet valitun numerosarjan?

Valintalevyjä pyörittämällä asettuivat myös seulontalaitteen sähkömekaanisesti ohjautuvat
tunnistinpinnit tuohon haluttuun järjestykseen: jos tämän 'muistinlukijan' pinnit naksahtivat
ohikiitävän reikäkortin reikäin kohdalla pohjaan, korttipinosta näin tunnistettu kortti putosi
seulottujen laatikkoon vasemmalla...



Vasemmassa reunassa tila seulottavalle korttipakalle. Ylhäällä kaukokirjoittimen kaltainen
härdelli ja teline paperitulosteelle? Tuon ajan kaukokirjoitin kykeni jo vastaanottamaan paavin
valtakuntain toisesta reunasta tietoverkkoa myöden lähetetyn leirikäskyn, esim. käskyn: "tänään
kaikki Munchenin Lustighafenin homot uuniin" ... ja kas, yöllä Gestapo kävi ohjepaperit kädessä
halutut huoneistot läpi, keräsi 'asiakkaat', ja aamulla juna oli täynnä paavin tilaamiin juhliin... (Oops,
ajatusvirhe: kyseinen kylä on homppipaavi Razingerin kotokylänä erikoissuojeluksessa, sieltä
pyhätöstä ei ketään saanut seuloa.)

________________________________

WATS ON?

Kuvassa kuulema IBM johtaja, Himmlerin pokaalipalkittu jesuiitta  Watson Hitlerin kanssa
v.1937. Korttipelipalaveri: Miten vedetään parhaat kultahammaskortit pakasta? Seulontalaitteiden
ohjelmistot tuunattiin optimoimaan saalis - tästä syystä USAn tietotekniikan johtaja Watson sai
kolmannen valtakunnan erityisNAZI -palkinnon.

Watson pääsikin uunitus-ansioidensa siivittämänä nykytietotekniikan pyhimysten joukkoon...

Alla WATSON -pyhittymä-poikkeama

...Adolphin historiasta nykypäivään: Victorian osavaltion hospitallier-puzauksessa
kuvitusmateriaalina käytetty IBM WATSON Power7 mainframe.



IBM Power7 is named as WATSON - here one WATSON Mainframe-'memorial' is seen behind
glass wall. And of course, the glass wall must also contain osiris-owners insignia.

Tietokonesaliin näkymä avarasta akkunasta: VIP-rahvas saa tiirailla ihmeellistä valaistua
IBM leimattua peltilaatikostoa: näillä tänään isä aurinkoinen murskaa maa pallosensa
kortistoitujen omaisuudet kaanin laariin. Ja kuten lasiseinänsä mainokset ilmineeraa, toiminta
osiriksen loisteessa on globaalia. Lasiseinässä myös kookas WATSON -teksi kertoo mikä
hospitallier ✜ veljeskellari on edelleen vastuussa kansanmurhista: Robert Kennedy Jr kustuu
20.000.000 lapsen perheen rokotetuhoa holokaustiksi. Lue "Sensuroitu Fibromyalgia".



"Watson muuttaa (nobama-change, juu nou?) sovellusten tavan ottaa kontakti käyttäjiin."

Mitä lie tarkoittaa: varmaa on tietenki se, että uunitus tulee olemaan huomaamattomampaa ja
häikäilemättömämpää.



Voisiko osiris taas auttaa löysät kultahammas-osingot itselleen?

Victorious V: IBM auttoi Victorian osavaltiota budjetin kevennyksessä $70milj. sairaan
sairaanhoidon ikiprojektissa josta mitään ei tullutkaan. Miljardi piti siihen hukata - nyt aloitetaan
kaikki alusta koska kun - niin, sama kaava kaikkialla paavinmailla peräpohjolaa myöden.

Osiris tässä onkin kaiken tärkein, projeketeilla ei niin väliä: palaverien minimivaatimus on että tulee
höpötysviikon lopuksi saada aina konsensus milloin ja missä seuraava palaveri pidetään. Bongaa
isä aurinkoisen maan yksisilmäiset G-kuviot mainoksistaan.

Health care project between Victoria, IBM fizzles; Project is ‘off the rails,’ NDP charges, and IBM
has already been paid $72 million. BY ROB SHAW, VANCOUVER SUN APR 15, 2015 9:24 PM

WATSON-kierros päättyi - Palataanpa juurille:



Vakoiluohjelmistojensa analyysit Microsoftilta. Pyramidi takaa valheiden luotettavuuden.



Kehitys Kehittyy
Pahvimuisti on jäänyt taakse ja pehmiät pedon hampaat ja otteet kovenevat. Pahvimuisti tarvitsi
liian paljon jalkoja ja sormia toimiakseen jotta se olisi ollut luotettava. Tapahtui liikaa ohivuotoja
liian monissa paikoissa - ja silkkaa typeryyttäkin orjat sotkivat hianot ritaripelit. Niinpä esim tuo
USAn ensimmäin väestönlaskenta, sen tulokset ja kuinka ne väärennettiin, piti ritarilliseen tapaan
tuhota niin ettei niistä jäänyt jäljelle mitään. Näin Virallinen Totuus pakkoopettaa asiat raahvaal...

Alla eräs aspekti mikä Virallisesta Totuudesta on jätetty pois: reikänauhat - jotka vastaavat
muistikorttia. Niitä käytetään usein lähettimien kera tietoliikenteessä koska sarjamuotoisena
soveltuvat paremmin aikaavievien pitkien bittisarjojen hitaaseen lähettelyyn. Myös säilöntä -
kapasiteetti on rajusti suurempi ym.

Väestönlaskentakone 1900 luvun alussa sovelsi näitä binääritekniikan peperimusitinauhoja...

Tämän väitetään olleen 1900 luvun USAn väestönlaskennan Hollerith korttitekniikkaa. Päädyssä
reikänauhat (shh) eli sarjamuotoiset kertakäyttömuistit. Alempana tarkempaa kuvaa 40-luvun SA-
kalustosta.



Väestönlaskenta 1900: reikäkortin rei'ittäjä tyttönen töissään. Edessä rullalla rivi kerrallaan luettava
'lakanan' kokoinen, käsintäytetty kyselylomake-arkki (esintyy arkkina joissain ao kuvissa). Census
worker using Hollerith Pantograph www census com
Alla vas. 1890 Hollerith Circuit Closing Press ... ja sivussa aukko reikänauhalle?



Sähkökäyttoinen IBM Hollerith korttikone 1923. Tämän perusteella voisi olettaa että Edwin
Blackin esittelemät laitteet ovat Armenian kansamurhavälineitä vuosisadan vaihteesta tai ennen:
tämäkin Vatikaanin teettämä kristittyjen kansanmurha. Tässä erässä teatterinsa pääpellenä 600-

luvulla kehittämänsä bulvaani, islam. USAn kansalaisten kortistointi oli käynnissä hieman
eritasoisilla laitteilla. Leirejä oli toki sielläkin, kansan seasta seulotuille japanilaisille. 'International'

harjoitusta tulevaisuutta varten.



IBM 1923: Valintalevy oikealla jolla korttipakasta poimittiin päivän annos. Oliko tämäkin käytössä
jo 1800 luvulla?

Yllä kuvattuna Pedon valtakunnasta Hollerith järjestelmän osia. Suurimpina putputin puutteina
ylläolevassa tekstissä pidän CCCP onnelan jesuiittaterrorin yliopistojen ja seulonta/leiritys
järjestelmien osien puuttumista. Nämä massamurhasakat ovat saanet pysyä Kiinan ym tavoin
mätänemässä ilman puhdistusta - jo kohta yli sata vuotta. Tekeekö jesuiitta putin uudet terrorileirit
Keskusjohdon antamien uusien käskyjen mukaan?

Tietyllä tapaa hänen ei enää tarvitse. Me olemme jo leirissä, SINÄ olet jo Hollerith Efasst! Voi
sinua sammakkoa jos et ole vielä huomannut kattilaveden kuumenemista! Kysymys kuuluukin,
minne hypätä?

Minulla ei ole sinulle muuta vastausta kuin että ennustukset täyttyvät, Pelastus löytyy sille joka sitä
totuudessa etsii.

Ja ellet huomannut, Suomessa olevat harvainvallan ryöstö/ylläpito järjestelmät ovat saaneet
pysyä - ja pysyvät - salattuina eikä kansalainen niistä ja niiden historiasta tietää saa. Ellei tapahdu



mullistusta ja kellariensa sortumisia - kuin jokunen vuosikymmen sitten eräään Tukholman
looshitalon sortuessa - pääkallot yms pyhät riittikalunsa valuivat kadulle rahvaan ihmeteltäväksi.

Hollerith historiaan ja tekniikkaan syvemmälle - tietoa suoraan pedon suusta. "Dr. Pugh has a PhD
in physics and worked for IBM for 36 years in many capacities, including research scientist,
product development manager, and corporate executive:

www ieeeghn org/wiki/index.php/STARS:Early_Punched_Card_Equipment,_1880_-_1951

_______________________________________

Netti on pullollaan tietotekniikan historiaa eikä siihen tahi niiden väärennöksiin ole paljon
lisättävää. Heitänpä kuitenkin tähän muutaman bitin siittä kurasta minkä lävi kahlattu on tässä
orwellin tarkkailumaailmassa, vankiplaneetalla.

Eräs selkeä muistitarve on matemaattisten operaatioiden tarvitsema välitön muistitila.
Ryöstöretken nimeltä WW-II jälkeen alkoi jäljellejääneillä olla tylsää ja alettiin pommien lisäksi
kehitellä kaikkea kivaa. Eräs tärkeimmistä pedon suosikeista oli tietotekniikka. Ja sehän merkitsee
eri tavoin myös muistikapasiteetin tarvetta... Niinpä eräs WW-II ryöstön jälkeinen aikansa sovellus
oli CORE-muisti joka sai nimensä magnetic core eli magneettirengas rivistöistään. Niissä yksi
magneettirengas tallensi yhden bitin.

Core muistiin talletettu bitti pysyi 'tallessa' eikä tarvinnut sähköä. Tietokoneen toimiessa,
luettaessa tieto kylläkin bitin tila katosi ja tarvitsi siten oheiselektroniikkaa - joka sen
uudelleenkirjoitti joka lukukerran jälkeen. Netissä tekniikasta löytyy hyviä artikkeleita, tutkipa.

Vaan kaivoimpa varaston nurkasta löytämäni romun, aikansa johtavan DECin H214
coremuistin ja kuvasin sen teille tähän, sillä tälleesti näitä core-bittilöitä ei ol rahvaal viel
näytettykään...

Joskus 70-luvulla tämä 20x30 cm näkkileipä maksoi saman verran kuin uusi farmarimersu...



Sinetti on ehjä - olisko takuu vielä voimassa?

Keskellä muovikannen alla mg rinkulat rivissä: aikoinaan mummot ompelivat näitä töikseen kun
robottitekniikka ei vielä ollut vauhdissaan.



Seuraavassa esiintyy emännän parsinneula - joka takertelee tähän mg-renkaiden taapeliin...

Samainen neula, 600x suurennettuna. Parsinneulan suht pyöreä kärki on n. 0,2mm eli
mahtuisi juuri ja juuri yhden mg-renkaan sisälle. Komposiittikuva jossa näkyy bittisäiliöt eli
mg-renkaat ja 'narut joita myöden bitit ongittiin esiin'...



Wikipedia: Tällä periaatteella core muistin
renkaiden piti olla 'ommeltuja',
risteyskohdasta bitti voitiin lukea ja myös
kääntää erisuuntaisilla jännitepulsseilla. Tätä
funktiota ajavat kortin reunalla olevat
driveripiirit olivat jo ihmeellistä
puolijohdetekniikkaa.

Vaan kuinkas kävikään, em kortin vikainfo
lapussa lukee DOA. Aika oli ajanut sen ohi,
ompelijamummot eläkkeellä eikä korjaustaitoa
tahi intoa enää ollut. Niinpä kauan sitten eräs
ohikulkija sen nappasi roskiksesta ja kysyi
minulta et "mikä tää o"?

Siihen aikaan kun nuo kortit kuolivat sukupuuttoon, alkoi uusi kirjoitusten täyttymys:
henkilökohtaiset tietokoneet: Tässä huikeasti 48kb lisämuistiyksiköllä varustettu henkilöauton
hintainen Radio Shack TRS-80 mallia 1980. Huomaa oikealla näkyvä streamer-massamuisti eli
tavallinen musiikki-C-kasetti uutuuden eli minifloppidiskin (vas.) rinnalla. Ytimessä
ennennäkemättömän nopea Z80 prosessori...

Vanha 'telkkari', eefa mitan kokoinen lyijykansilaatikko tarjosi pinnassa säteileväin kirjainten
kautta tirkistysreiän pedon sieluun, tyhjien ykkösnollien riveihin. Grafiikka? Se manipuloitiin
kirjainmerkkikasoista mutta jo se herätti messuhallissa tiedefriikkien keskuudessa ihastusta.
'Henkilökohtainen hollerith-kausi' oli alkanut.
Kuvaputken lasin/ laitteen painosta suurin osa lyijyä: Elektronitykki säteilyttää katsojansa...



Asiaa tutkimatta on itsestään selvä että reikäkorttijärjestelmä joka soveltuu yksilöitten
seuraamiseen, oli alusta asti vatikaanin suojeluksessa. Se levisikin ympäri maapallon ... Massojen
Globaali seuranta oli ensi kerran mahdollista jo 1800-luvun lopussa. Suomalainenkin on osansa
saanut: 1970 luvulla mikrofilmaus löi itsensä lävitse halvimpana datan säilytysmenetelmänä,
bitti/Markka. Filmijärjestelmät toimivat edelleen varmuusvarastoina: mikrofilmin säilyvyys taataan
yli 100 vuodeksi. Kortit jäivät historian väärentäjäin hyllyyn, alkoi uusi aikakausi:

1980-luvulla mikrofilmatun suomen kansan tiedot - kulki 'maammekirja' -nimellä. Koko
kansan arkistokopioiden tiedetään hilpästi 'kadonneen' tämän tästä. Alemmat rapparit nostivat
aiheesta meteliäkin isänmaan nimessä, tietenkin tuloksetta. Erääksi 'katoamis' paikaksi kerrottiin
USAn mormonien (vrt paavin hyväksynnän saanut pres ehdokas 2012 Romney) tietovarasto Salt
Lake Cityssä. Lienee panettelua; kaikki jäljet johtavat roomaan... .

'Samalla tavoin' pyyhkäistiin kaikkien keskussairaaalain potilastiedot 80-luvulla - yllättäin
katolisjohtoisen USAn Coloradoon: kuvittele miten niillä tiedoilla paikallispoliitiikan kuviot
saadaan muokattua halutunlaiseksi. Operaatiossa - kauneimmat ja eniten dataa sisältävät kovalevyt -
yhtäkkiä todettiin viallisiksi ja 'korjausta' vaativiksi - Coloradon tehtailla. Tätä ei tietenkään
uutisoitu - jo siitäkin syystä kun yhtään ao. laitetta ei tiedetä suomessa ikinä vikaantuneen...

Tietovarastojemme päällä istujat vakuutettiin (100% valhe) siitä että Colorado'n korjattavaksi
lähetettävän massamuistivarastojemme dataa ei voitaisi lukea - kunhan olisi annettu 'delete' ja
'format_all -käsky'. Tekniikan tuntijalle hauska witsi: kovalevy on jälkikäteen luettavissa 'tuhannen
delete käskyn jälkeenkin', tekipä sille mitä tahansa paitsi murskaa puuteriksi... Tekniikka kehittyy,
peli jatkuu, onhan meillä nyt glo-paavin I B M bulvaani Windows - johon parhaillaan suunnittelee
10.000 ohjelmoijaa uusia tieto-turva aukkoja. Ahkeroivat ansojaan tietämättä ketä palvelevat...

Samaan aikaan ihanan ylläpidon nimessä tietovarastoille markkinoitiin kaukodiagnostiikka
joka kuulema ehkäisisi mahdolliset tulevat viat. Laitteet keräävät rekistereihinsä tilatietoa virheistä
yms, ja näitä tietoja tarkasteltaessa väitettiin voitavan päätellä jonkin osan elinkaaren olevan
loppumassa. Tuleva vika voitaisiin korjata etukäteen. Sama satu kuin pappien 1800 luvulla
aloittamassa rokotehysteriassa; eihän se mitään auta ... mutta kun kaikki muutkin luottavat koulussa
luokalta selviämisen edellytykseen, tieteen auktoriteettiin. (Skodan markkinanaisten viimeisin,
kukkahattutädeille (?) kohdistama rakkauspehmoilu, sanalle huoltosopimus: 'huolenpitosopimus' :)

Kaukoseurantaa varten 'kaikkien suomilaisten' tietovarastojen koneiden sisään asennettiin omat
tarkkailutietokoneet - hallintakeskukset ottivat määrävälien yhteyden kaukoseurantakorttiin.
Modemilinjoja myöten imuroitiin kerätyt tiedot parempaan talteen - "kaikkien järjestelmissä
pyörineiden pahvikorttien tiedot". Tänään tapahtuu sama jokakodissa 24/7/365.

Aukoton rokotussysteemi: tuomio sille joka ei hyödytöntä ja vaarallista pilleriä ota (tässä
yhteydessä nimellä 'kaukodiagnostiikka'). Olet epäsosiaalinen häirikkö, vaaraksi laumalle.
Tarkemmin laumain kauko-seuranta-ohjelmalle... KUVA: DEC VAx-750 Remote - kaukoseuranta
moodin valinta... 80-luvun seurattaville opetettiin että seurannan voi kytkeä avaimella pois (disable)



Future: Eihän tulevaisuudestaan kukaan uskalla kieltäytyä, eihän? Tässä 1980-luvun
asiakasmainoksessa selvitetään kuinka vika on kaukodiagnostiikalla etukäteen löydetty ja ihana
vikaritari saapuu ja pelastaa järjestelmän. Tarkkailupiikkisi ei petä koskaan: koneesi hajoaa
huomenna - aina varoittamatta.

Tämä jo tästä 35-vuotta 'paremmaksi fiilattu' teknologia on pöydälläsi, taskussasi. Tämän
järjestelmän ohjelmistokoodi varastettiin Windows järjestelmäsi sisään jo vuonna 1986. Jesuiitta
orwellin kuvailema kaukovarjostin on siis internetin kautta toiminut aina, kaikki mitä ikinä
näppäimistöltäsi kirjoitat - on jo tallennettu ja analysoitu. Mikäli parhaillaan tehokeskuksissa
jauhettava analyysi hälyttää, korjaavan äksönin suorittaa tuttu ja turvallinen sala poliislooshi.
Esimerkkinä lahtelaisteini joka osti 10kg apulantaa, jesuiitta Päivi Räsäsen ikioma viharikollinen,
päätyi poliisin tehoiskun kohteena vankilakierteeseen ... muistatko vielä jesuiittain Breiviik -sadun
ajan? Lue:  suomi-orwellin-valtakunta

Kovalevy: Pyörivällä levyllä varustettu massamuistilaite jossa data tallentuu levyn pinnan
mg-mössöön, nk. 'urille'. Uria siinä ei ole, data tallentuu pyörivään levyyn luku/kirjoituspään
kohdalle muodostaen mg-varauksilla merkityn bittijono 'uran'.  Tällä mössötiedon magnetismilla on
taipumus levittyä (itsekopioituu) ympäristöön kuin puun vuosirenkaat... Niinpä levyn alustus
/formatointi, joka koskee puhtaasti uran merkkibittejä, ei vaikuta tuonne kauemmas etabloituneisiin
'haamubitteihin'. Tietenkin pidemmän ajan myötä kaikki sotkeentuu jollain tasolla. Eri
'vuosirenkaiden' kohtiin ohjatulla, herkemmällä erikoislukupäällä voidaan tietyissä rajoissa lukea
kovalevyllä ollut levinnyt, joskus siellä ollut data, 'maailman tappiin' taaksepäin.

Seuraavassa pari yksityiskohtaa nykytekniikan historiasta ja miten tietosi on suunniteltu
leviävän isän imurien avulla analysoitaviksi. Eräs millä voit elämääsi helpottaa:  Kun levyasemasi ei
toimi, älä vie tietojasi huoltoon varastettavaksi vaan osta uusi levy. Älä koskaan luovuta varastoasi
kenellekään toiselle, pulveroi se ... Tietenkin varmuuskopiosi (?) ovat ajan tasalla sillä huomenna
koneesi ei enää käynnisty, koko tietovarastosi on kadonnut, tiedon palautus vaatii erikoislaitteet.



Huipputekniikkaa isäsi tietokonekeskuksista, Orwellin vuosi 1984. Halkileikkauskuva,
alimpana pyörivän levyn pinta.

Aikansa massamuistijättiläinen, 'ensimmäinen' tämän kokoluokan Winchester tyypin levy
joka löi vanhan tekniikan 100x. Toisin kuin tietotekniikan historiasivut esittävät, Winchester -
nimike kuului vain hermeettisesti suljettuhin levyasemiin. Aiempi vaihdettavan levypakan
teknologia katosi markkinoilta 90-luvulle tultaessa. Vasemmalla näkyvässä 'pesukoneessa' näitä
levyasemia on pinossa 3kpl.



Alla kutistunutta tämän vuosituhannen 'samaa' laitetekniikka, kotikoneessasi

1960 luvulla kehitetyissä massamuisteissa oli vaihdetta levypakka, kiinteillä 'kirjoitusurilla',
vaatien (floppidiskilaitteiden tavoin) tämän tästä säätöä tarkkuuslaitteilla. Yllänäkyvä tekniikka
kiertää nämä ongelmat ohjelmallisesti, halpa sarjatuotanto /kertakäyttötekniikka on luotettavampaa.
Niinpä 1980-luvun tietokoneen kaatavista ongelmista 90% oli mekaanisia, tänään lähes täysin
ohjelmallisia. Eräs internetin kotiisi kantava, mahdollisuus aiheuttaa sinulle harmia, on syöttää
koneellesi viesti joka kiihdyttää levyn nopeuden ja saa mekaaniset lukupäät vispaamaan kunnes
kokonaisuus räjähtää pirstaleiksi purkissaan ... kuulema hauska ääniefekti. Mitäpä hauskoja lahjoja
isän maan ritarit eivät viharikollisilleen lähettäisikään.

Sivukuva vaihdettavapakkaisesta 70-luvun massamuistista.



2000-luvun levyaseman pyörivän levyn molempia puolia seuraavat/ lu/ki -kirjoituspäät A ja B.,
vertaa edellisen sivun kuvan kohta [3.]. Lukupäiden väliä ei paljain silmin juuri erota: kun levy
pyörii, ilmavirta leijuttaa päätä niin ettei se kosketa mg-tallennuspintaa. Kun asemalta katkeaa
syöttöjännite - sammutetaan -  lukupää kääntyy laskeutumisalueelle ja levy pysähtyy.

Vanhempi tekniikka olikin erityisen arka tärinälle joka aiheutti leijuvan lukupään kosketuksen
pyörivään levyyn - jolloin sekä levy että lukupää tuhoutui ja data menetettiin. Crash. Tässä eräs
syistä miksi varmuuskopiointi oli ja on yhä erityisen tärkeä jatkuvan toiminnan varmentaja.
Nykytekniikan keveys on tämänkin murheen ohitse jo ajanut - mutta mikäli oman koneen tietojen
säilyminen on tärkeä, laitteita käsittelee varoen...



Prosessori - hi speed dummy

Tekniikan historian tietoiskusta ei sovi unhoittaa alan tärkeintä, prosessoria. Nämä kuolleelle
'kivilevylle' silatut 'kulta-hopea' rakenteet nostivat tietotekniikan ytimen eli heinäsirkkakirjurien
ohjelmistot hallitsevaan asemaan. Ennustusten mukaan jopa niin, että sillä on valta antaa pedon
kuvalle henki, vrt hologrammitekniikka:

"Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon
nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli
miekanhaava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että
pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa,
ne tapettaisiin."

..."tapettaisiin" = tässä kiertyy taas eteemme 'pedon' ihanan poliislooshinsa työnkuva.

- prosessori sai syntyessään lempinimen 'hi speed dummy' - nyt ehken pikatyperysten armeija.
- teholle Jumala nauraa: silkkaa tyhjien ja ykkösten kierrosluvun pärinää.
- grid = simulaatiomallinnus perustuu esimerkkimallin pirstomiseen, rajapintoihin. Loppumattoman
keskiarvon keskiarvo jonka ytimenä eräs tärkeimpiä käskyjä: RND, random, 'sattuma'
- RND. Matemaattisen 1-nolla rajatun murskauksen perusta, sattuman luku RND - joka on valhe:
SITÄ EI OLE = tyhjyys, pimeys, autius = perkeleen trinity. Alan 'suurin' ongelma, tabu josta puhua
ei saa: sattuman luku on tämän 'tieteen' perusta, perusta joka on valhe niinkuin fraktaali. Tähän
kaatuvat kaikki järjestelmät ja ongelman kiertäminen valheella paikaten onkin ykkösasia.
- kullalla silatun kivitekniikan kehittäjät ovat järjestään satanisteja. Erikoista eikövaikka.
- pi ... pedon myllyyn heitetty ohjelmakaavojen murskausteho löytää ihmeitä jo jokapäiväisissä
asioissa. Minut musersi erään yhtälökasan laskennassa ilmitullut kertoja, pi. Joku oli siis jo aikojen
alusta tiennyt ongelmani ratkeavan kertojalla 3,14! Kaikkeuden rakentaja on tehnyt kaiken Lakiensa
mukaan: matematiikka on osa tätä järjestystä.
- Kullalla silatun piikiekon palasen, prosessorin kuvaus:

"Voi sitä, joka sanoo puulle: 'Heräjä!' ja mykälle kivelle: 'Nouse!' Sekö voisi opettaa?
Katso, se on silattu kullalla ja hopealla, ja henkeä siinä ei ole, ei ensinkään. Mutta
Herra On pyhässä temppelissänsä, Hänen edessään vaietkoon kaikki maa."

Hauskasti tuon ennustuksen hebreankielinen teksti joka puhuu piikiekolle etsatusta
mikropiiritekniikasta, sisältää kuvauksessa saman sanan kun se sai syntyessään -
dummy, typerys... Tälle typerykselle, pedon vallan hologrammille kansat tulevat
luovuttamaan kaiken vallan ja päätöksenteon - ennustusten mukaan.

- Sana on meille elämäksi, Sanan salakoodin avaus, ilmoitus päivä kerrallaan, ajankohtainen tänään;
kullekin Totuutta etsivälle aukeaa eri lailla, yksimielisesti. Sanan koodiavaimen antaa koodaaja vain
omillensa. Ennustukset tulee kysyä vain ja yksin Häneltä joka kaiken tietää, ei ole rajattu
ykkösnolla -logiikan pyörimisnopeuteen. Prosessoreille ja prosesseilleen Kaiken Materian Herra
nauraa: HÄN näkee päivänsä joutuvan.

"...viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja
he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja
paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa. "



....että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne
tapettaisiin."

Tälläkö tekniikalla ennustus täyttyy; rooman kalanpääjumalan kuvaa on kaikkien kuulijoitten
kumarrettava tai pedofiilistelijät lyövät viharikostelijat kaasuvaunuunsa. Nyt vielä koeajossa
isminsä edustajan hahmossa:

Lukijalle: Tämä ilkityönsä paljastava dokumentti on valtaapitävän pedon tsupparien raivoisassa
sensuurissa: josko sait tämän käsiisi, talleta tämä ja jaa eteenpäin.



Seuraavksi esittäytyy Pedon VERKKO.

...mitenkäs tämä siihen liittyy!?

psst. Löydätkö kuvasta sinisenpullean järjestyksenvalvojan?



"Jotain hälyyttävää tapahtui israelissa - kun asia aikanaan tulee julkiseksi, kansa kauhistuu sitä
mitä poliisi nyt tekee: Joukko nuoria juutalaispoikia - amerikan kansalaisiakin - äkkiä isketty
salaisen poliisin Shin Betin kuoppaan. Kukaan ei tiedä missä miksi ja miten kauan ... kommenttien
mukaan paikalliset pitävät tätä taas tavallisena 'palestiina' operaationa jossa tapetaan 'omia', että
voitaisiin juutalaisia häväistä: nyt tässä jutussa haisee jo Franciskus1 ... Rooma, jonka raivoisa
ennustettu päämäärä on jumalansa valtaistuimen pystytys Jerusalemiin.

Kauhistusjutun pilakuvaa kun hiukka raaputin, paljastui samat kuviot kuin aina...

"Poissa ovat hurskaat maasta, eikä oikeamielistä ole ihmisten seassa. Kaikki he
väijyvät verta, pyydystävät verkolla toinen toistansa."

"Se nostaa heidät kaikki ylös koukulla, vetää heidät pyydyksessään ja
kokoaa heidät verkkoonsa. Sentähden se iloitsee ja riemuitsee.
Sentähden se uhraa pyydykselleen ja polttaa uhreja verkollensa, sillä
niitten turvin sen osa on rasvainen, sen ruoka lihava".

“Something alarming has happened in Israel, and once the protocols will be published the
citizens of Israel will be horrified and won’t even remember the arson event in light of the conduct
of this investigation.........” By:  JNi.Media Published: December 5th, 2015
jewishpress.com/news/breaking-news/parents-of-duma-arson-american-suspect-appeal-for-us-
intervention/2015/12/05/



Luku 2.  Pedon Valtakunta;
Tietoliikenne

Ylläkuvattu pahvinen reikäkortti oli puhdas arkistointiväline. Kun 'jalkatyö' sitä varten oli tehty,
asiakkaan tiedot kerätty erilaisille ilmiantolomakkeille eri tahojen toimesta, niiden informaatio
työstettiin käsin näille 'muistikorteille'. Järjestelmä vastaa täysin nykyistä tietokonemuistia, vain
kapasiteetti oli pienempi ja saantiaika suurempi, useammat sormet pelissä.

Kun kansakunnan kortistointi oli tehty, väestöstä voitiin seuloa keskusjohdon kulloisenkin
mielenailahduksen mukaiset yksilöiden omaisuudet anastettaviksi, yksilöt surmattavaiksi tai muuten
vain tiedeuskonnon käyttöön. Tiedeuskonnon varsinaisena voimana oli sähkökeksintöjä hyödyntävä
tietoverkko jonka kehitys oli käynnistynyt jo 1800 luvun lopulla samaa tahtia Hollerith'in kanssa.
Mikäli yksittäinen henkilönimi pitäisi tuon kehityksen kärjestä poimia, hän olisi Nikolai Tesla
mullistavine keksintöineen - joista suuri osa yhä odottaa hyödyntämistä...

Nämä toisiinsa niveltyvät, toimivat teknisten järjestelmäin osat mahdollistivat ensimmäistä kertaa
maailmanhistoriassa kokonaisen kansakunnan yksilöitten omaisuuksien lajittelun ja hyväksikäytön,
keskusjohdetun ryöstön ... ja Vatikaanin satanistiset perversiohaaveet massamurhista.

Jo 1500-luvun Vatikaanissa Botero visioi nämä massamurhat; nyt olivat löytyneet uudet
tekniset edellytykset. Väestönvähennys - joka oli ohjelman kaunis päämäärä - jota rooma jatkuvasti
ja avoimesti tänäänkin julistaa. Satuna tässä on tietenkin jo 1500-luvun rooman kirkon geopoliittis
keksinnön, pannukakkutieteensä todistama liikakansoitus...

Isänmaallisena yhä markkinoidut rahvaan ryöstö-operaatiot tapahtuivat toki 'lain mukaan',
vanhan Rooman Magna Carta lakiperversion eli anarkian voimin ja 'sodan' varjossa, jäljet
sylttytehtaalle poltettiin. Sen toteutus vaati sokeaa väkivaltaa, sitävarten luotiin samanaikaisesti
täysin tyhjästä globaali ja isän maallinen poliisilooshi... näet rahvaan riveistä kootut armeija
solttupojat olivat osoittautuneet epäluotettaviksi väestönvähennys (rahvaanryöstö) puuhissa.

Kansat ovat täysin sokeaksi ohjelmoituja - tätäkään ikävää virttä asioiden todellisesta laidasta ei
kukaan halua kuulla. Jos joku kuulisi, se vaatisi kaikkeen uutta suhtautumista: helpompi on
kuumeta turvallisessa kattilassa kaikkien muiden sammakkoin seassa. On niin paljon helpompi lilliä
yhteisvalheessa, helpompi sulkea korvansa ja kiistää kattila, vesi, lämmönnousu... Silliparvi-
security® -mentaliteetti pidetään pakkokoulutuksella vallitsemassa isän maalliseksi ohjelmoitua
rahvasta.

ISÄN MAAN MAINOS:
Keittäjän ylistys, se maistuu muodikkaana; tässä ohjelmoijasi, 4. pedon ☼ isän maa 'mainos'...



Säteilytys ja
Plutoniumteollisuus
- isänmaan
moderneja keinoja
siniveristensä
ylläpitämään
agendaan... Eversti ei
ihan ymmärrä isän
ja maan rajattomuutta.

Isän maan siunaus.

Isän maalliselle isänmaa tarkoittaa aina massamurhaa:  Vuosituhannen vaihteessa Tuomio jan
oli järjestämässä Israeliin PLO:lle rahoitusta lentokonevakoiluun. Rohkiasti hän otatti taskustasi
rahat lentoihin joilla vakoiltiin Israelilaisten kibbutsien turvajärjestelyjä. Näiden avulla
iltasatusanomain rohkiat sissit (shh. musli) hiipivät yöllä murhaten kalashnikovilla pahvipedon
vihaamia jutskuvauvoja sänkyyn. Isän maa vaatiikin aina palvojiltaan rohkeutta, palkitsee sen
palkkioviroin ja mitalein. Sivun lopussa löydät myös erään isan maan Heetin hianon kuvan.
Faktalinkit tähänkin isän tekoon - Israel Uutisista.

Ootappa vaan, jos partansa saa hesarien kamerain edessä yhäti kasvaa niin eräänä päivänä hänelle
valetaan pyhimyspazas heti jesuiitta G.Mannerhaimin viereen. Liekö siinä lentokoneaihe?

Mandelan patsaan kanssa siitä tulisi kaunis trio. Vaimonsahan oli tehokas, aina isänmaan asialla,
junaili pahvihammaspedon seulomille, sinilooshin kiinnissaamille toisinajattelioille (Halosen
viharikollinen) kaulakorut. Köyhiä kun Afrikassa ovat, pedon korut tehtiin bensalla käsitellyistä
autonrenkaista jotka rovva tuikkas tuleen. Nyt Nelson on jo iltiksemme pyhimys, rouvalla sen
odotus kestää vielä.

________________________________________

No ehken tässä oli (?) Argentiinan Videla-kentsun kidutusjoukoissa kannuksensa ansainneen
Franciskus1 hallinnolle jo riittävästi mainosta. Tutki mitä sisäpiiriasiantuntija ex. jesuiitta Alberto
Rivera hänen porukoidensa rauhanteoista kertoo, linkki sivun lopussa. Vielä yksi PYKÄLÄ 106 -
kysymys askarruttaa: Liekö nämät molemmat taulut em isänmaansankarimme huoneentauluina?



No sopiikos kysyä sopiikos suomalaiseen taloon isänmaan 'pykälä 106'? Ja jos vielä tietää
tämän totuuden isän maan pykäläin taustoista, vessoiksi muutetuista kirkoista, massmurhista, isä
aurinkoisen kalmanleireistä ... Em. everstiluutnantin iso-isä lienee saanut (?) myös silloisen
siniveriministeri tuomiojan (nyk. isoisältä) nuhteet isänmaansa jesuiitan jumalankuva -tärvelystä?

Onhan toki ymmärrettävä että isän maan plutoniumkauppa on isän murhaarmeijoiden elinehto
- ja sen "sotilaallisen mahdin vahingoittamisesta rangaistaan lain koko ankaruudella kaikkein
raskaimpana rikoksena".     lue: chernobyl-raporttivuoto

Pykälä 106
löytyi
raiskatusta
kirkosta
jonne isän
maan ystävä
isä
aurinkoinen
oli kuvansa
palvottavaksi
laitattanut.

SA-kuva.fi
1941



Mikäli ei tahdo tarkasti toteuttaa isän maan käskyjä, saattaa käydä niinkuin IBM johtajalle - tai
isän homppilo agendan vastustajalle Helanderille Rissalan räjäytysmessumurhassa 3.10.1978.
Totuuden puhuja joka ei voi hyväksyä 'isänmaan' ilmiöitä asettuu väistämättä vastakkain
pahvihampaisen pedon kanssa - ja seurauksena on ennemmin eli myöhemmin totuutta julistaneen
Toni Halmeen kohtalo. Halmeessa. Joka päivä - jokapaikassa - on vankiplaneetalla pimeyden ja
valkeuden taistelu: ei ole hetkeä ellei tietojasi utsita ja arkistoida. Salaa, väkivalloin ja 'Lain' nojalla.

Neljäs peto on täysin erilainen, sen valta nousee siitä itsestään ja pahvijärjestelmän mahtavasta
voimasta. Taustana verinen anarkia, systeemin pyhä itsekeksitty laki, Magna Carta... Peto on
kyyninen ja jokaista yksilöä haittana pitävä: ei ole niin isoa jesuiittaa etteikö se uhrattaisi
välittömästi - jos sillä joku toinen iitta itsensä pinnalle saa - kuten Kennedy jnejne. Mutta mitäpä
tästä pahvikorttihetkestä kun kuitenkin on kyse iäisyydestä.

Pedon voimana on ahneus. Ja mitä se ei tekisi saadakseen omansakin ryöstettyä?
Neljäs peto muuttaa ajat ja lait: koska se palvoo kaikkea perversiota, se on parissa vuodessa - 40
vuoden salauurastuksen jälkeen - saanut nollattua perheen ja avioliiton - yhteiskunnan
koossapitäneen Jumalan säätämyksen. Tämän se teki ympäri maailman jokaisessa verkkonsa
solmupisteessä.

Pahvikorttirodun poisseulomat, köyhäksi lytätyt, Pyhät. ... "Ovat voittaneet
perkeleen joukot - Karitsan veren kautta ja Todistuksensa Sanan kautta, eivätkä ole
henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti."

_____________________________________

Yhtä yksilöä kuvaavan yhden muistireikäkortin sisältö, yksi kilotavua pelkkää binääridataa, on
nopeasti seulottavissa massan seasta  ja muokattavissa elektroniseen pulssimuotoon. Tuo arkistosta
esiinkaivettu datasetti on sitten lähetettävissä binääridatana - nolla ja ykköspulssien sarjoina -
maailman ympäri milloin tahansa ilman rajoituksia. Systeemi muodosti lähes reaaliaikaisen
erikoistietoverkon mm. kansanryhmien käsittelyä varten. Tästä täysin salatun järjestelmän
tietoverkko-osasta antaa vilahduksen eräs alan lipsahdus vastikään Hawai'in yliopiston lähteistä:

UH Hawai'i Undersea Research Laboratory's (HURL) Terry Kerby

"Tietoliikenneverkon avainpiste - Hawai - liitettiin

Globaalin verkkoon vuonna 1901"

Vertaa tätä herra Hollerithin arkistointikeksintöön 20 vuotta aiemmin, vuonna 1880. Vertaa
väestönvähennysagendan mukaan Afrikassa vuosisadan vaihteessa tehtyihin kansanmurhiin -
testiajoa Turkin/Armenian miljoonain murhattuin leireihin, CCCP 300miljoonan ja Saksan 16
miljoonan väestönvähennyksille. Kaikki toteutettuna tieteellisen tarkasti, alan tietoa, tietotekniikkaa,
leiriyliopistoja hyödyntäen... Yliopistoja, joissa kaikki rehtoria myöden olivat täysin tietämättömiä
kuka tätä operaatiota ohjaa ja mistä - eihän operaatiota ollut edes näytillä - vain puhdasta 'tiedettä'.
Peto taisteli synnytystuskissaan vuosisatoja, nyt sen muoto on paljastunut.



Tässä alla eräs yritys binääritietoverkkojen rakentamisesta, yllättäin Turun saaristosta. Juttu
Scientific American lehdestä 1980-luvulta antaa kunnian tietenkin ruåzalaisille ... (kuten veljespiiriin
aina on kuulunut: kyykytysvirtensä mukaan suomi oli tuhat vuotta sitten pelkkä suokuoppa - kunnes Rooman
aivopestyt ruåziritarit onneksi tulivat ja pelastivat =käänsivät rahvaan petokristinuskoon kauloja katkomalla.)

Tämä optinen 10 bitin tiedonsiirtoverkko oli Turun saaristossa 1700 luvulla. Digitaalisen
tiedonsiirtoverkon toiminta on tietenkin nykyisiin verraten hiukka hitaampi ja säärajoitettu sekä
huomattavan työvoimakeskeinen. Tutkipa itse tarkemmin mistä tämä verkko ulottui minne ja kerro
meillekin.

Tämänkään järjestelmän olemassaolosta ei jää yhtään mitään jälkiä 'viralliseen historiaan'
voittajan niin halutessa. Tälläisiä verkkoja on voinut olla ja mennä missä tahansa... Tärkeintä
pedolle on vakuuttaa sortamilleen ettei sitä ole: sodankäynnin perusasia on toimia salassa. Niinpä
kaikki edellisen sukupolven itsestäänselvyydet on tuhottava ja piilotettava kuten tämän tietoverkon
syntymän yksityiskohdatkin. Kirpputoreilta kammataan uuniin kaikki kirjat - systemaattisen tarkasti.
Vertaa esim uunista pelastettua 'plutoniumin keittokirjaa' - fajans-radioaktiivisuus ... kopiot hävitetty
kaikkialta koska siinä(kin) tämän pedon taustat paljastuvat.

Todennäköisesti pisin digitaalinen tiedonsiirtoverkko oli Pariisista Marseille'n 1700 luvun
lopussa. Lienee ollut suureksikin avuksi salaliittojensa ja vallankumousten hallinnassa? Sata vuotta
aiemminhan jesuiitat olivatkin joutuneet Ranskasta käpälämäkeen massamurhainsa tuotua
takapotkua - kaikki eivät niistä aina tykkää.



Kautta aikain sotilaskäytössä on ollut kaikenlaista signaalivälitystä joka perustuu
näköhavaintoihin kauempaa. Tuossa mahdollisesti ensimmäinen digitaalinen binääriaritmetiikkaan
perustuva.

Vuonna 1890: Sattumalta löysin postimerkin kokoiseksi kutistetun (ettet tietäisi) kuvan
tietoliikenneverkon laajuudesta vuonna 1890. Kohensin sen kuntoa jotta selviäisi laajuus:
mantereitten välinen tietoliikennekaapelointi toimi jo kymmenien, satojen kaapeleiden kautta, EU ja
manteret ovat kartan mukaan niin täynnä ettei yksittäisiä kaapeleita edes erota 'makaronimassasta'.

Mielenkiintoinen pikku nyanssi näiden vuosilukujen kohdalla. Huomaa että tässä näytetään
Hawaijin kuuluvan pahvitiikerimme verkkoon jo 1891. Vertaa tätä em. Hawaijin Yliopiston
professorien väitteeseen.

Alkuperäiskartan laatu oli tarkoituksella tehty lukukelvottomaksi, tässä tein sinulle version
voimakkaasti editoituna. Afrikan ja Suomen hallintakaapelit sotkeentuvat geografiaan. Virheitä ja
puutteita on ja paljon: mittasuhteet ja tietyn pedon IX agendan se silti paljastaa. Mutta etsipä
alkuperäinen ja toimita se meille: isän massiivisista British✜ Telecomm arkistoista löydät kaikkien
CCCP kidutuskonttoreidenkin Hollerith tietoliikennepisteet...

Kuriirien juoksut ovat turhia sillä viestit on jo perillä viikkoja ennen kuriireja. Koko maailma ja sen
väestönvähennys operaatiot oli 1800-luvun puolivälistä jo lähes reaaliaikaisesti hanskattu.



Viimeinen neljäs peto:
" ...lohikäärme  asettui seisomaan meren hiekalle. Ja minä näin pedon nousevan
merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen
kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli
leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita.
Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan."

(vrt. Heettiläinen hieroglyfi jutun lopussa)

Paavi ja pahahenki - mammonansa salaisuus on salaisuus. Kaikki tieto isän hellissä käsissä,
alusta loppuun asti. Leimallansa leimattuna - että näkisit ✜ muttet ymmärtäisi näkemääsi. Tässä
brittien wanhan televakoilukopin leimaustapa, 'leima' löytyykin nyt jokakodinkoneesta. Vain
kaikenvakoilu varmistaa että 'isä tietää kaiken'.

Puheenvälitys lankaverkoissa, juoruja välittävät sentraalisantrat eli 'kylän tietotoimisto' kukoisti
yhden vuosisadan. Nyt paikallisnarut korvaa radio & satelliittitekniikka, kultahampaiden
keräämisen (vakoilu) hoitelevat GOOGin joukot.



Teleliikenneverkko ei tietenkään ollut teknisesti aukoton. Jokaisen verkon solmukohtana oli
joku hökkeli tai rakennus - jossa jalat juoksivat kannattamaan siipiä tälle pedolle. Risteyskohdassa
yhdestä narusta tullut viesti piti koplata seuraavaan naruun tai tallettaa. Tämä oli ongelmallista ja loi
epävarmuutta ja viestien katoamisia vääriin osoitteisiin.

Ensimmäisen 'oikean' paketti-tietoliikenneverkon väitetään toimineen Hawai'illa
sotilasradioliikenteessä. Näin ainakin totuutena opetettiin alan koulutuskeskuksissa 80-luvulla ...
vaan tässä näkyvät tiedot asettavat nuokin opit pahvipalasen arvoon, kuten kaiken minkä
yliopistoissamme tarinoidaan: kaikki paavin omistamain yliopistojen opit ovat voittajan ehdoilla
sammakoiden keittoa varten. Kyllä: yksikään yliopisto ei toimi ilman massiivista kultahammas
rahoitusta ja siihen liittyvää Osiriksen palvontaa. Jos oppilaitoksen opetus ei ylistä maapallo
kuumenee pannukakkusatujaan, se jää ilman pyramidin suojaa ja rahoitusta. Sentakia ei ole
olemassa yhtään tieteellistä artikkelia ilman viittausta rooman 'evoluutioon'.

Pakettiliikenneverkko eli sen ethernet -protokolla kätkeytyy siihen internet tekniikkaan millä
tämäkin sivu sinulle aukeni. Se on eräs osa tämän pahvitiikerimme verkkotekniikasta. Tämän
kaupallisen verkon tuotteisti vallattoman hilpeä joukko Digital Equipment Corporationilla, DEC,
1980 -luvulla. Liekö nämät satanistit (kyllä, ja syvällä!) tuotteistaneet sen myyntiin ilman lupaa?
DEC:llä oli oma verkko, DECnet, joka oli eräs Internetin edeltäjistä. Vuonna 1985 DECillä oli siinä
verkossa 2500kpl omaa VAX &
PDP -tietokonetta ympäri
maapallon.

Kehittäjäin satanismi näkyi
'hauskana nimileikkinä' mm.
nimeämispolitiikassa läpi firman:
VAX huoltohenkilöstö käytti mm.
Musta Raamattu - Black Bible sekä
Magic Handbook nimisiä
huoltokirjoja, em. ethernet
protokollan käsitteet kihisee
demonejaan. Yhtään viestiä et
tänäänkään lukenut verkon kautta
ilman etteivätkö nämä nimeltä
mainitut daemonit olisivat häntä
suorana palvelleet sinua.



Pääideana Ethernetissä on standardoida/paketoida lähetettävä bittijono joka sitten tönäistään
verkkoon leviten kaikkialle 'oikean verkon mallisen verkon' joka nurkkaan. Verkon jossa viestiä
potkitaan mitä tahansa avointa reittiä solmukohdasta toiseen saapuen vastaanotto-osoitteen
tavoitettavaksi. Se jolla on paketissa oleva osoite, nappaa paketin ja avaa sen sääntöjen mukaan.
Tuosta rakenteesta voit jo päätellä miten 'helppoa' on salakuunnelle ketä vaan, missä vaan, milloin
vaan: lähetys 'leviää kaikkialle' ja mm. sisältää aina osoitteet. Niinpä et voinut tätäkään sivua ladata
ilman etteikö pahvitiikerimme olisi sinua tietokoneesi kameralla kuvannut ja ajatuksiasi jo
analysoinut, arkistoinut, Hollerith Erfasst -leimaansa varten...

Ethernet -rakenne on oivallinen monella eri tapaa. Sen kertoo jo sekin että US military on sitä
käyttänyt 'sata' vuotta ennekuin sen käyttö sallittiin siviililiikenteeseen. Tässä kohden kuvaamamme
peto kompuroi näperrellen omia (baphomet) tähtimallisia Token Ring IBM 'verkon' repaleitaan
yrittäen pysyä korttipinonsa päällä. Kun se ei rehellisin keinoin kyennyt voittooon, se lähetti
agenttinsa Kill Batesin syömään ja varastamaan DEC:in koko VMS käyttöjärjestelmän v. 1986.
Oikeusjuttukin asiasta käytiin - ilman mitään kansalaiselle näkyvää: nyt saat akkunoistaan
kurkistella näitä 'yllättäviä' tietoturva aukkojaan joita 10.000 insinööriään kilvan sinulle tänäänkin
väsää. Sama kaava eri herkuilla tehtiin suomen kruunulle, Nokialle; alkoi olla vallattomuutensa
takia uhka ja piti deletoida. Näin lienee myös käynyt Herra Hollerithille, tutkipa kohtalonsa.



Barcode - viivakoodi oli nyt ajanut Hollerithin yli. Kuvassa varas on paras - isän ritarimediasta
löydät aina röyhkeimmät varkaansa - tässä hymyillen esittelee floppidiskiä, ensimmäisen henk koht
tallennus-valtakauden huippua. Mustan kuoren sisällä on mg. 'vinyylimössökalvo' -kiekko.
Levyasemassa pyöritettäessä bitit tallennetaan samalla tavoin kuin edelläkuvatussa kovalevyssä.
Lialle altis ... mutta kätevä siirtoväline - päihitti nauhatallennuksen mennen tulle koska jokainen
tietue oli nopeasti haettavissa mistä hyvänsä levyn sektorilta. Tässä vaiheessa 180kb kapasiteetti
riittikin 'kaikkeen' mahdolliseen mitä ohjelmateollisuudella oli eliitti-rahvaalle tarjota. Esim.
medical ympäristössä yksi levyke riitti yhden potilaan yhden varjoainekuvauksen dataan.

MS-DOS = MicroSoft Disk Operating System olikin perusohjelma jolla tuon disketin data oli
'helposti' hallittavissa. Diskettilaite-tekniikka oli olemassa jo 1970-luvun alussa, ohjelmat surkeita.
Silloin -  70-luvun lopulla Bill 'löysi' kätevän ohjuri-ohjelman ja maksoi kehittäjälle muutaman
satasen. Siitä hän myi lisenssin käyttö-oikeuden ihmetteleville IBM:n sikarimiehille sadoilla
miljoonilla... joku kutsuisi huijaukseksi - mutta mikä onkaan huijarien huijauksen määritys?

... palataanpa verkkoon:



Mikä Kill Batesin ryöstöretkestä jäi aluksi näkyviin, oli syömänsä Windows järjestelmien
alituinen  jumitus ja kaatuminen: sehän oli (heh) DEC käyttöjärjestelmän pääominaisuus vuonna
1985. Sen VAX VMS 'All-in-one ei ollut kunnossa' ellei se totaalisesti kaatunut vähintään 2krt
päivässä. Kymmenen vuotta Bill poikineen väsäsi ja sai kuin saikin systeeminsä pelaamaan: vielä
1997 USAn laivaston kruunu seilasi valtamerellä ohjauskyvyttömänä, 2 viikkoa, ohjelmistonsa
totaalisen murenemisen takia. Tällöin pahvipedon nyrkillä oli ohjelmana ryöstöversio nimeltä
Windows NT.

Ethernet tekniikka kehittyi Yliopistojen avulla lähes ilmaiseksi viestin ja kaupankäynnin
'internet' verkoksi tälle vuosituhannelle tultaessa. International Net. Eräs sen voimana on
mahdollisuus mistä tahansa pallon kolkasta liittyä siihen. Se on todella Jumalan joskus säätämän
kielimuurit murskaava  kansain välinen verkko, Baabelin tornin international business inkarnaatio.

Neljännen Pedon verkko on tähänastisista ryöstökaluista ehdottomasti tehokkain. Verkko on
tietenkin demoninen ja sille tulee myös uhrata uhreja. Etsipä mitä...

"Se nostaa heidät kaikki ylös koukulla, vetää heidät pyydyksessään ja kokoaa heidät
verkkoonsa. Sentähden se iloitsee ja riemuitsee. Sentähden se uhraa pyydykselleen ja
polttaa uhreja verkollensa, sillä niitten turvin sen osa on rasvainen, sen ruoka lihava."
Habakuk.

Tuo ennustus oli muiden lailla merkityksetön ennen tämän tekniikan kehittymistä -
nyt itsestään selvä.

Ethernet paikallisverkko päihitti teknisellä sijoitteluvapaudella IBM:n byrokraattisen kiinteän
keskustietokone-hallitsee-kaiken - 'verkkomallin'. Paikallisverkon LAN HUB tietokoneesta lähti
'kylille' puoletoista sentin paksu coaxialiikaapeli johon voitiin sijoittaa liittimiä lähes halutuin välein
kaapeliin merkittyihin kohtiin, 'metrin välein'. Ensimetrit, suomessa oranssinen 'erikoiskaapeli' -
maksoi halvan auton verran per metri - kunnes fixummat huomasivat että melkein mikä tahansa
naru kelpaa...



Näihin paikalliskaapaleihin voitiin haluttaessa kytkeä tranceiver, verkkoon liitettävää
tietokonetta varten. Näin LAN yksiköt liittyivät ulkomaailmaan 'vapaasti' Hubin välityksellä.
Jokainen tietokone lähettää tähän verkkoon datapakettinsa 'vapaasti' ilman että keskustietokone sitä
kontrolloi - HUBin välittäessä paketit ulkomaailmaan osoitettuihin verkon-osiin. Protokolla on
tarkka ja jokainen viesti aina systeemin ylläpitäjän valvottavissa. Niinpä sen katveessa 'elää'
'Hollerithien kuningaskunta', rekisteröiden, tallettaen jokaisen näppäinpainalluksen kaikkialla.
Lue Lisää https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation
ja wikipedia.org/wiki/Ethernet

Update!

Update! Päivitysten petostelut kuuluivat aina DEC 'palveluihin' - joten päivitykset toimivat
nykyisin pakollisena rasvattuna osana Bill Gates -varastettua vakoilumaailmaa. 1980-luvulla
laitehuoltosopimukset (=valtion virastoista imettyä rahastus hunajaa$$) oli kytketty yhteen
ohjelmistohuoltosopimuksiin ja päivitysrumba työllisti niin huoltomiehiä kuin ohjelmoijia. DEC:in
asiantuntijat ajoivat asiakkaille kuukausittain päivityskortit/ohjelmistot mukanaan 'ylläpitämään'
ryös eikun laitteistoja.

Ohjelmistoihin oli tietty sisäänrakennettu
päivitystarkistimet - kuten tänään ... Silloiset
järjestelmät koostuivat kokoelmista vaidettavia IC-
piirikortteja - näitä vaihdeltiin eli 'päivitettiin'
tasatahtiin ohjelmistojen kanssa. Ohjelmisto kävi
tarkistamassa kortilla olevan viiden pennin vastuksen
- ellei sen arvo täsmännyt uuden ohjelma-version
kanssa, syysteemi jumitti itsensä - HALT. Kyseisellä
laite ja -ohjelmistopäivitysrumballa varmistettiin että
asiakas killui tiukasti hirressä ja maksoi aina kaiken
kiltisti - tai miljoonien laitteistot lopettivat
toimintansa. Kuulostaako tutulta, 2000-luvun
windows nettikäyttäjä?

DEC:in röyhkeä rahastus olikin ahneutensa arkku - asiakkaat tietenkin vihasivat petomaista
kiristyspolitiikkaa. Bill Gatesin varastettua ohjelmistot ja istutettua sen windows PC maailmaan -
tulvivat kaikki kilpailijat saaliinjaolle Taiwania myöten. DEC tietenkin tuhoutui kun asiakkaiden
härski rahastus lopahti asiakkaiden ostaessa laitteensa muualta ... Vakoilu tietenkin on
ohjelmistorahastusta tuottoisampaa ja siksi windows ohjelmistopäivitys illuusio tulee toimimaan
pakkotahtisena hamaan tulevaisuuteen.



Nobel Laureate Sanger: prove your right to exist! by kyiv post
Nobel palkittua väestönvähennystä; Sanger: "osoita että sinulla on elinoikeus"!

Sanger testimony - Katso youtube.com/watch?v=-4FgDVcQvnI



Petollinen F-35
Israel on saanut ja tilannut lisää F-35 hävittäjiä. Nyt eräs mielenkiintoinen osa järjestelmän
ominaisuuksista on 'vuotanut' rahvaalle.

Kuten kaikki tietotekniikka, tämäkin on alistettu (käyttäjän näkökulmasta) mielettömän
päivitysrumban alle. Käyttäjät pidetään tästä sumussa, laiteostajat lahjottuina ettei petosten määrä
repeäisi keittiön lattialle.

Kaikki F-35 hävittäjät on kytketty jatkuvasti suoraan internetin välityksellä USA: pentagonin
tietitekniikkakeskuksiin. Kaikki: Israelin ja kaikkien maiden jotka ovat näitä hankkineet.Yhteyden
katoliseen USA:han pitää olla katkeamaton - tai kone voi pudota. Tiedetään tapauksia jolloin kone
ei ole noussut ilmaan päivityksen epäonnistuttua...

No Internet, no F-35? Oy! By: JNi.Media, Published: November 13th, 2015
jewishpress.com/news/breaking-news/report-israels-new-f-35s-designed-to-let-us-disable-them-
over-internet-link/2015/11/13/ ...Defense Minister Moshe Ya'alon examines F-35 fighter jet at
Lockheed Martin production facility in Texas....



Samalla tavoin Israelin lennokit ovat yhteydessä internetin välityksellä: vastikään paljastui että
Brittien sotilastiedustelu on iät ja ajat kaapannut dataliikenteen - ja katsellut ihastuksissaan Israelin
sotilaslennokkien lähettämiä videoita...

Simppelistä internet verkon kaavakuvasta voi aavistaa kuinka helppoa vakoilu(si) on: yksi
sopiva solmukohta salaa valjastettuna vuotamaan kaiken läpikulkuliikenteen. Liikenne yleisessä
verkossa ei toki ole näin suoraviivaista: viesti 'viipaloidaan' ja paketit lähetetään osoitteella
varustettuna verkkoon missä palaset ohjaillaan eri kriteerein 'sattumanvaraisesti' vastaanottajalle.

Samalla tavoin alkaa olla 'autosi, talojen lämmönsäätö, lastesi nuket, kamerat' jne yms olla
kytkettynä verkkoon. Sitäkautta niiden ohjaus ja/tai keräämät tiedot, video yms ovat hakkereiden
ulottuvilla. Kumpiko sitten on pahempi, hakkeri vai vatikaanin inkivistiolaitoksen keräämö -
GOOG.

Nykyaikainen auto on täysin tietotekniikan armoilla. Lukuisia uutisjuttuja löytyy siitä kuinka
tietotekniikka on vienyt auton hallinnnan: jarrut pos pelistä, kaasu pohjassa, automaattilaatikko ei
reagoi vaihteen poisottoyrityksiin, virtuaalinen virtakytkin ei reagoi. Liekö sellainen kaappaus ollut
'käsittämättömässä' vilkkuvalojen ja puomin läpiajossa Ruotsissa, jossa kaikki autossa olijat
kuolivat putouksessa kanavaan.

Vanhemmassa autokannassa oli automaattilaatikossa sentään vielä vaijeri jolla sai kytkettyä
vaihteen pois sekä oikeat avaimet mistä saattoi virrat kytkeä pois. Nykyinen Winows
virtuaalimailman poiskytkentä onkin vain toive: GOOG tietää kaiken aina paremmin ja pitää sinut
ja ajoneuvosi kalmankyydin otteessaan loppuun asti...

Kuvasta saa vaikutelman että pojilla olisi ollut viimeistä mallia oleva lentokentän liisari. Puomien
läpi internet ohjattu vaiko eikö --- telegraph 5:02PM GMT 14 Feb 2016



Herra Hollerithin Sähköpostiosoite

Sähköposti oli/on tärkeä osa 'Hollerith logiikkaa'. Siinä tuttu ja turvallinen markkinamies pistää
asiakkaat ostamaan oman hirttonarunsa: yliopistoissa jo 60-luvulla käytössä ollut perusviestiväline
kaupallistettiin osaksi tuota DEC:n VMS -järjestelmää 1980 luvun alussa, toimien hitaiden 1200
baudin modemiyhteyksien (puhelin-soittoyhteys) varassa. Sen piiloteltu perusidea ei todellakaan ole
helpottaa elämääsi vaan vakoilla-utsia-seurata-tallettaa ja hallita karja. Ellet suostunut sitä
käyttämään, sait nuhteita siitä ettet tarjonnut tarkkailijallesi riittävästi materiaa - "Käytä
sähköpostiasi enemmän!" - kuului käsky jostain ylhäältä.

Kirjoitetun sähköpostiviestin 'elämää' hyvin harva tajuaa: kuinka monta ministeriä onkaan
poltettu  sähköposti 'vuotojen' avulla (ritarit olleet ylemmille ritareille tottelemattomia?). Kun olet
viestin kirjoittanut, et voi sitä poistaa millään keinoin. Kun olet sen lähettänyt, se leviää kuin kipinä
syyspellolla, palokuntakaan ei kerkeä sen tuhoja ehkäisemään. Sähköpostiviestisi on kuin hullu
hevonen jonka hännän sytytit tuleen: voit nousta vesitornin katolle katselemaan savupilviä -
missäpäin kaupunkia pillastuneen hevosen häntä tulipajoja sytyttää, hallintavaltaa sähköpostiisi,
viestin sisältöön, vastaanottajiin ei sinulla ole, ei koskaan ole ollutkaan ... Jos joku luulee
lähetyksestäsi hyötyvänsä, hän väärennettynä lähettää sen eteenpäin pikimiten. Muista siis että
näppäimistön kautta välität pelkästään ylempiesi ja ystäväisi sekä vihamiestesi kehumista.

Älä toimi kuin minä joka näissä kirjoissa tuon esiin pedon valtakunnan löyhkät: et voi tajuta sitä
viran omais uhkailujen ja ilkitöiden määrää mikä tälläisten tekstien julkaisusta seuraa.
Puhumattakaan pahuuteen kouliintuneesta ja siihen ammatti-autetuista riiviöistä jotka tilaisuutta
etsivät saadakseen koneet ym tuhottua.

Olisipa sähköpostiviesti vain pelkästään hullaantunut hevonen: kun näppäimistöä näppäilet,
pistelet neulalla kirjaimet suoraan pahvipedon kieleen: tekniikka onkin kehittynyt tästä jo huimasti:
koneesi näppäimistön sisällä olevaan muistipiiriin onkin sisälletallennettu jo jokainen
näppäinpainalluksesi, eikä tekstin pyyhkiminen viestistäsi sitä sieltä poista. Jos asia pelottaa, polta
näppäimistö - tiedot tuhoutuvat mutta hevosesi on jo karannut, myyty eteenpäin...

Pedon viran omaisella on ilikitöihinsä tietty raja: PELKO. Se pelkää paljastumista ja
kiinnijoutumista, tuomiota. Sehän tietää että paljastuttuaan systeeminsä heittää hänet suoraan
leijonille, pomo syyttää kaikesta alaistaan, teettää likaiset työt toisilla jne. Siksi pedon omaisten
kaikki toiminta tapahtuu anonyymisti, salaa - vastuuta ei ole. Ellei se tähän kykene, se halvaantuu.
Ja pyrkii etsimään jonkun moottor pyörän omistajan tms jolla teettäisi työnsä. Eräs kansalaisen
perusvirhe on omassa sähköpostissaan antaa näille 'kaikki avaimet käteen', niputtamalla valtavia
määriä vastaanottajien osoitteita lähettelyjesi otsikkoon.

Hämmästyttävän moni ystävätyperys tänäänkin tarjoaa rikollisille koko
ystäväpiirinsä osoitteiston, ilmaiseksi, käytettäväksi moninaiseen pahantekoon. Näitä
lahjoittamiasi osoitteita käyttäen häikäilemättömät ilkiöt anastavat ja tuhoavat
ihmissuhteita - väärentämällä viestisi. Ensimäinen perusasia on ottaa itsellesi
sähköpostiosoite jossa ei ole mitään sinuun viittaavaa: te se heti. Toiseksi, älä toimi
terroristien hevosena joka aina eteenpäinlähettää osoitelistan... Viran omainen tietää
toki tarkasti analyysiensä perusteella kuka kirjoittaa kellekin ja mistä ja milloin, mutta
virkavirheen pelossa ilkityönsä karsinat on rajattu.

Emme elä enää aikaa jolloin jätettiin luudanvarsi ovea vasten nojalleen merkiksi siitä että talo
on tyhjillään - ei, tämä 4.pedon valtakunta on petojen ryöstelyjen aikakausi jolloin jokaisen tulee
suojautua ja suojata lähimmäisensä verkkojen ammattirikollisilta - joita pedon emissaarit tukevat.



Joku voi kokea anonyymin sähköpostiosoitteen loukkaavaksi - mutta mitä se sitten on jos
pankkitilisi tyjennetäään tämän tietotekniikkahölmön kaapatun koneen avulla?

Tämä Raamatun varoitus aikakausien takaa koskee kaikkea informaatiota sinusta täällä tänään.
Osaan sinulla on valta, toimi viisaasti, älä luovuta sitä millään menetelmällä minnekään. Puhuessasi
puhelimella, tiedä että peto tallentaa ja analysoi sen. Lisäksi vähintään kymmenen asiatonta
korvaparia tekee siitä muistiinpanoja voidakseen tehdä ... niin mitä? Varo - sillä:

"Sillä syyttä he ovat virittäneet verkkonsa minun eteeni, syyttä he ovat kaivaneet
minun sielulleni haudan." Ps Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin
tyhmät, vaan niinkuin viisaat,  ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.

Ei tule pysyä tyhmänä kun asiat on julkijulistettu vuosituhansia sitten: ensimmäisenä pedon
palvojat käyvät syyttömän kimppuun, tyhmän, joka ei kuule saatikka ota varoituksesta vaarin.

"Viisastu, poikani, ja ilahuta minun sydämeni, niin minä voin antaa herjaajalleni
vastauksen. Mielevä näkee vaaran ja kätkeytyy, mutta yksinkertaiset käyvät kohti ja
saavat vahingon." Snl

Ja erityisesti, jos pidät kiinni Hänen Nimestään = Jeshua Maschia ( 'Jeesus' alkukielellä),
sinut heitetään ulos - ensimmäisenä sen tekee porttokirkko joka ei salli edes kastettavan kuten
Raamattu käskee - Hänen nimeensä:

"Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja
 tappavat heidät.  Ja te joudutte

kaikkien vihattaviksi Minun Nimeni tähden;
mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Program Update 13.11.2015: Israelin uudet amerikkalaisvalmisteiset Lockheed Martin F-35
hävittäjäkoneet ovat kytketty kokoajan internetin kautta USAn mantereella oleviin Lockheed
Martin'in ohjelmistopäivityskeskuksiin. Lennot voidaan estää Internetin kautta, yhteyden
katkeaminen aiheuttaa pahimmilleen koneen putoamisen ... ohjausjärjestelmän päivitystiedostojen
puutteiden tiedetään estäneen F-35 koneita nousemasta ilmaan. jne...

Report: jewishpress.com/news/breaking-news/report-israels-new-f-35s-designed-to-let-us-disable-
them-over-internet-link/2015/11/13/
... Defense Aerospace expose: a sinister plot on the part of the US and F-35 maker Lockheed Martin
to disable at will the new aircraft while it is in use by a client state.



Billin softaryppäät tahkoavat rahaa - Nigerialaisille likaiset työt
Semi-automated open-the-flood-Gates Billing -process:

1 SPAM jakeluprosessin Nigerialainen goo-glai-lee henkensä pitimiksi...
2 ... aha --> nyt löytyi kohde! (tässä 'web page 1106')

3 ... löydetty web osoite lähetetty Facbook 'analyysiin'. Jos Ok, osoite ohjataan MS-Analyysiin.
         4 ... MS-analyysi oli Ok. MS -ohjaa Nigerialaista mm. mitä spammiä lähtetään ao. kohteeseen.
            5 ...Nigerialainen postaa SPAM-tehtaan esitteet 32 ja 33 ('Ota yhteyttä' ym, kontaktitiedot).

-----> 666 Kill Batesin koukkuun jää joka päivä monta ääliö-kultamunaa...

1.  07:11 AM  N/A, Nigeria    NIGERIA dataComm Ltd  www.google.com  web page 1106
2.  07:19 AM  N/A, Nigeria    NIGERIA dataComm Ltd  *TARGET 'identified'* web page 1106
3.  07:20 AM  Menlo Park, US  Facebook direct = ANALYSIS  web page 1106
4.  07:20 AM  Redmond, US    Microsoft Hosting direct= ANALYSIS2  web page 1106
5.  07:20 AM  N/A, Nigeria    NIGERIA dataComm Ltd SPAM delivery -to- web page 1106
6.   Kill Bates saalis:   Kohde innostuu -ihmeellistä!- "Kuulitteko!? ...joku tarjoaa minulle 500.000$ heti käteen..."

Bill onkin tunnettu antelias hyväntekijäjesuiitta, ota
toki 'rahansa' vastaan: Järjestönsä lahjoittelee jopa
Nigerialaisille viljaa - täysin vastikkeetta! "Ajatella
miten ihana mies..."  Ennekaikkea - lahjoituksenaan on

Monsanton laatuvilja. Ajatteles sitäkin: geenimanipuloitua siemenviljaa joka ei idä - seuraavan
satsin ostat aina - Monsanton hintaan. Monsanto? Niin. se on iittalan kultaketjun oma 'yritys'
puhtaine (isän väestönvähennys) päämäärinensä. Tästedes viljasi ei itänyt enää ikinä - olet isän orja,
omaisuutesi meni Monsanton kultahammaslaariin.

No niin, palataanpas puhtaaseen tietotekniikan verkko-aiheeseen.

"Poissa ovat hurskaat maasta, eikä oikeamielistä ole ihmisten seassa.
Kaikki he väijyvät verta, pyydystävät verkolla toinen toistansa.
Pahantekoon molemmin käsin! Sitä taidolla tekemään! Päämies vaatii,
tuomari maksusta tuomitsee, ja mahtava puhuu julki sielunsa himon;
senkaltaista he punovat. Paras heistä on kuin orjantappura,
oikeamielisin pahempi kuin teräväokainen aita. Sinun tähystäjäisi
ilmoittama päivä, kosto sinulle, tulee. Silloin he joutuvat sekasortoon".
Miika 7.



Tutkipa myös verkkonsa taiteellista kuviota jonka punainen MAUMAU -kukkanen muodostaa.
Ihanan sattumaa. Vertaa sitä tuolla alempana olevaan heetin tyttärein jumaliin....

Esimerkkinä yllä poisjäänyt 'keskuskoneeseen hitsattu' työasema-arkkitehtuuri, alla Ethernet
pohjainen internet arkkitehtuuri, verkko: perusosiltaan toiminnassa siis ainakin jo 40-luvulla.



Olen omassa elämässä tämän alueen asiat joutunut työstämään Jumalan Sanan valossa ja
nähnyt sen, että kaikki on luvallista vaan ei hyödyllistä - sille joka uskoo. Se taas joka ei usko, on jo
kirottu Sanan ilmoituksen mukaan. Niinpä ei minua eikä tulevaisuuttani haittaa se että käytän tätä
verkkoa ja sen demoneja omaksi huviksi ja muiden hyödyksi. Eräs ehto tässä on kuitenkin Jumalan
Pojan seuraajille: koska lahjoittamansa uskon päämäärä on sielujen pelastus, sen tulee aina näkyä
seurauksista piittaamatta. Pelastus on Hänen, Hänessä, Hänestä - Hän vastaa seurauksista.

Selkeä raja tulee vastaan käteen laitettavassa pedon 666-merkissä. Ellei herrana ole Jeshua
Maschia jo nyt, ei voi kestää sitä koettelemusta. Aiheesta lisää alempana.

Yliopistot olivat tämän pedonverkon esiversioiden ensimmäisiä käyttäjiä ja kehittäjiä jo 60-
luvulta asti. Yliopistot jotka elävät ainostaan neljännen pedon rasvoista ja sen ehdoilla. Palvoen
samoja jumalia kuin israelilaiset. Tiede - satanistinen sfinksivalhe, kaikkine isän rappareiden
käsimerkki-oppeineen Jumalan säätämyksien irvikuva. Tässä vain eräs näyte osiriskulttien
raskaassa epäjumalankuva-lastissa uppoava laitoksien tuhansista ohjelmointi-estradeista. SA-kuva.
Lue lisää: Evakkotie.

Ihanan Yliopistoisen rapparivalaistuksen lähteen löydät halutessasi (SA-kuva.fi) myös
kuvattuna Hietaniemen sankarihaudoilla, käsi Heil Hitler-tanassa, tippa silmässä, Heetin tyttärien
maltaristimerkkiä palvoen (kts kuva alempaa).

Juhlasalissa juhlittiin rouvan pinnalle nostanutta satanistis jumalaa - yliopistomme okkultistisella
podiumilla: kaikki egyptin ja/tai rooman riittipatsaat - tieteen nimessä edustettuina.

Toki tunnistat tämän muuraritervehdys käsimerkin. Edellytys 'menestykseen.'



Beyond the Philippines

Jo 'sata' vuotta sitten Filippiineillä sattui outo...

Tietenkin alusta asti oli
laitevalmistajilla kilpailua - leirein
kultahampaat kiinnostivat jo Mugaben
esi isiä $$$ ... Jotta kauppa kävisi,
kortinlävistimen 'valintakiekon'
ensimmäisen paikan otti tietenkin, no
arvasithan kortisoinnin syyn,
$$$$$$$$... ja kaupanpäälle isän pallo.



Loogisia digitaalitekniikan piirejä on toki voitu tehdä vaikka narutekniikalla. Tässä eräs hauska
sovellus digitaalitekniikalla toteutetetuista loogisista TAI ja JA porteista :

(Scientific American)



Jo sata vuotta kehitettyä Viestitekniikkaa 1940 luvulla

Viestitys Veljesten välillä kulkee salattuna yleisen viestivälineitten sisällä - tai yleisöltä piilossa
olevassa 'extranetissä' experttien erotellessa isän salaisuudet isänmaan salaisuuksista. Heraldiikka
onkin tässä avaintyökalu jonka vain symboleihinsa koulutetut ritariexpertit hallitsevat.

Eräs salauskeino on kätkeä kavallukset foliohatun sisään ja rakentaa valheen kuoreksi
pilkkalaulu jolla petoksistaan selvitystä vaativat 'eversti-yksilöt' julkisesti häväistään siniveristen
ritarien taholta, tuhotaan. Näissä folipaketeissaan sitten voi viestin vaikka käristää ja lähettää ilman
että isän herkkusienisato kärsii...

Seuraavassa SA-kuva arkiston dokumentoimaa ja silloin jo vanhaa koeteltua
tietoliikennetekniikkaa 1940 -luvulta.

Viestikaapelien vetoproomu hommissa: kaapelit järven pohjassa Laatokan saariin...



Merikaapelin lastausta proomuun, 1940. Painoa kaapellilla hiukan korvalappustereon johdinta
enempi.



Pojat vetää kaapelit minne käsketään, kytkee kyselemättä tapsit ohjelman mukaan.





Kaapelien vastusarvot piti mitata ennen ja jälkeen - sekä asennuksen aikana. Eristeet olivat ehkä
nykyistä heikompia...



Merikaapelin johtoparien juottaminen, vaipan osien kerrostaminen ja lyijyn juotto - koko
systeemin vesitiiviksi saattaminen oli työlästä jo 'sata' vuotta vanhaa teknologiaa.

Henkilö ja omaisuus -kortistoista tieto juoksi kaapeleissa minne kulloinenkin johtoa myöden
jostain tulla tupsahti käsky määräsi - ylhäinen orderi jota kaikki kyselemättä sokeasti tottelivat...

Joku ehken ehättää seliselittään että kyseessähän tässä on puhelintekniikka bla bla ... odotas
hiukka ja lue:



Globaali 'IX Ryöstöverkko'

LÖYDETTY: 'Kaapeliproomu' Dickenson, kriittisen tärkeä Globaalin merienalaisen
tietoliikenne-kaapeliverkoston rakennusalus. Yllättäin tämä vuonna 1923 rakennettu alus sai USAn
laivaston tunnukseksi IX-71 - rahvaalle nimenä sillä oli nimenä myös USS Kailua ... (Hmm. kolme
nimeä kuten trinitysadulle arvollista on.)

Sciencedaily artikkelin mukaan Tämän jo 1800 luvulla aloitetun Globaalin
tietoliikenneverkon avainpiste Hawai liitettiin verkkoon jo vuonna1901.

Kailua joutoproomua (!?) lainaili Cable and Wireless Ltd., aka British ✜ Telecom Pacific, ja
paatti huolsi myös tärkeän tietoliikennekaapeliverkoston Fanning Island'n asemaa. Koska asema oli
Saksan ✜ sissien tuhokohteena jo WW-I ryöstö-operaatiossa, proomu evakuoi saaren toisen WW-II
ryöstöretkien alkaessa. Niiden päätyttyä tämä joutava proomu upotettiin torpeedolla
tuntemattomaan paikkaan salaa 7.2.1946. (sitähän ei voinut lahjoittaa kenellekään koska...) Nyt se
on 'löytynyt', hämmästyttävästi kaikki kansirakenteet ehjänä ... kertoo sciencedaily.com

'Cable ship' Dickenson = USS IX-71 aka USS Kailua... vital part of a global network of submarine
cable - telecommunications around the world. Cable reached Hawai'i for the first time in 1901 - a
major step - key link in the near-instant global communications network... - Dickenson, launched
1923 ... chartered by Cable and Wireless Ltd., the British telecom Pacific, regularly supplied the
Fanning Island station ... With Britain at war with Germany and its Axis partners, it was feared the
station would be a target, as the company's stations had also been targets for German raiders in
World War I. ... It was found sitting upright, its solitary mast still standing and the ship's wheel still
in place, everything was more or less in place....
Navy's identification number of IX-71 was still painted on the bow," said Delgado, director of the
Maritime Heritage Program. (so why hide the photo?) Secretly sunk 1946, now 'found'. see
sciencedaily.com/releases/2014/12/141206111318.htm

Why Always Hiding Facts?



....'Ihana IX-71 kuva' -sanoisi illuminaattipaatin kapteeni jos näkisi.

Iltasatu syöksyi hämmentämään tätäkin lipsahdusta... väärentäen ja siloittain kaikki asiat pois:

"Vuonna 1946 upotettu ”aavelaiva” löytyi Havaijin edustalta, Vuosikymmenet
kadoksissa ollut USS Kailua on amerikkalaistiedemiesten mukaan hämmästyttävän
hyvässä kunnossa alukseksi, joka on upotettu torpedolla. Yläkannen rakenteet perästä
keulaan ovat säilyneet hyvin (?) eikä niissä ole merkkiä torpedovaurioista, kuvaili
Havaijin merentutkimuslaboratorion tutkija Terry Kerby amerikkalaismedialle. USS
Kailuaa käytettiin toisessa maailmansodassa Yhdysvaltain merivoimien tukilaivana
Tyynellä valtamerellä. Se oli alun perin rakennettu laskemaan puhelinkaapelia
merenpohjaan, mutta sota-aikana se varusteltiin uudelleen. Se tuli sodan jälkeen

käyttöikänsä päähän, ja se päätyi
sukellusveneen torpedon
harjoitusmaaliksi vuonna 1946. Laivan
sijaintipaikka unohtui, kunnes se löytyi
viime vuonna ... [=tämäkin uutinen
odotti julkaisuaan siis 'vain vuoden]

Iltasatua rahvaal:
"Vanha arkistokuva USS Kailuasta, kun
se vielä seilasi nimellä Dickerson.
Wikimedia Commons. Julkaistu: IS
7.12.2014 19:23."



Kaivelin Iltasadun huvipursi 'Dickersonnia', tässä sensijaan yliopiston sivujen mukaan ko
löydetty laiva. Kuvaan lisäsin tuon hilpeän hihmediapurtilon ääriviivat... osuuko satu sinne
päinkään?

Mihin tuo ruori sijoittuukaan... perässä toki laivaston oman arkistotidostojen mainitsemat
syvyyspommilaitteet. Voinee kysysä miksi yhä tänään keulan tunnuksen kuvat on salattu kuin
vuoden 1978 juurusveden päreiksi räjäytetty DC3 suomineidon massamurhakuvat...

ILTASADUN 'Haamulaiva' - USS Kailua aka Dickenson. (takamaston jätin pois koska
kuvakulma ei salli sijainnin tarkkaa määritystä)

"Onko Prahassa Sachowalowa Ollenka" -kyshyi
rahvas reporadion 'uutisoinnista' v.1968 Brezhnevin
tankkien 'vapauttaessa' Tsekkoslovakian.

"Everything intact" ... kaikki OK: liekö
ohjaamon semafori ollut click on, click off
tyyppinen?

USS IX-71 Semaphor on seafloor:



Tolppa apinat johdonvetopuuhissa, tässä 'isänmaan aurinkoinen postin 'IX-71'  suomilaisittain
LA No4. Muistutuksen tästä tärkiästä sala-asiasta saamme tässä: kyseessä ehdottomasti ja vain
kaunis puhelinjohto Tapanilassa.

Aurinkoinen päivä ja veljesten Chevrolet.



"Hallå!? Är mamma hemma?Ja skulle ha
mamma till telephon."

Huomaa hurrilla Erikssonin
automaattikeskustekniikan tuoma
valintalevy; enää ei tarvita veivipuhelinta.

Oota ny hiukka äläkä snobbaile!



Huomaa puhelinlinjain sekaan tullutta uutta tekniikkaa joka vaatii välivahvistimia. 1940.

Iloinen kortistoijatyttö. Pykälä kerrallaan dataa työstetään kohti lajittelua...



Maailma on aina olltu täynnä idealisteja - maailmanparantajia sekä/tai pettäjiä että petettäviä.
"Tässä sinulle suomipoika eräs johdon pää, kytke, kuuntele ja" ... suomipoika nauroi tälle. Eikä
tajunnut että paksun tussin miehet olivat kansakuntain kaikki paksut johdot kytkeneet isän maan
veljes 'totuuteen' jo aikojen alusta.

Text: "Tavaritz Finski soldati! We have apparatus ready, just connect your wires with ours and
we can explain the Truth about German soldiers"

Talvella tapsinveto vaati hyiset kujeet.



SA-Sensuurilta Paha Lipsahdus: "viestikaapeli..."

Tässäkö vedetään tapsit summassa Summan tykeille - tulenjohtotiedot, suoraan naapurista? Voi
te sinisilmäiset suomiäitin rapparipojat: ette tiedä ketä palvotte! Tästä keisarin palvonnasta on
tehtävä parannus.

Näinkin voi narujaan vedellä vedellä över ett vattendrag: seitsemän veljestä ja kaksi kelaa &
melaa.

Usiasti johtimia vedettiin tulituksen alla. Ruåzalainen syöksyvene hoitaa kuitenkin hommat nopiasti.



Kun langat oli vedetty, viestit alkoivat juosta salaisemmin kuin radioteitse titareilla.

Titari: Viestinvälitysautomaatiota - reikänauha lukija-lävistin laittaa talteen lähetetyn viestin
tarkkaamon arkistoon: jokainen yksilö on jatkuvasti epäilyttävä ellei ole toisin todistettu. Yhteistyö
näyttääkin saumattomalta, salaisin viestein sovittiin Karjalan ryöstöretkien seuraavan lihamyllyn
paikka, lyötiin korttipakasta seulotut valtit pöytään...

Kelanauhuri 40-luvulla näytti tältä. Äänitallenteet tai data - oli helppo lähettää Ultramontane -
päämajaan viestilankoja myöten päätöksien tueksi milloin tahansa.



Tietenkin Lottatyttönen toimii viestienvälittäjänä.

Kahden bitin levyinen reikänauha: keskellä paperinauhaa kulkee kapeampi veto / tahdistinrei'itys
jonka kohdalla on molemmin puolin 'data alue'... kun siinä on reikä, bitti on ykkönen, ilman reikää
nolla. Reikänauhan muistikapasiteetti on korttia paljon laajempi. Data siinä on sarjamuodossa, nk
streaming laite jossa viimeisen tietueen lukemiseksi on luettava koko nauha lävitse.

1940 luvulla ei ollut tekninen  ongelma yhdistää reikäkortin lukijasta sähköinen data tälläisiin
lähettimiin, vastaanottimiin, Hollerith korttimuistin seulontaan, mm. automaattisten datakeskusten
kautta.



Puhelinkeskus eli paikalliset pedon sensuuri salakuuntelijat Hki. Se joka hallitsee puhelinten
viestit, se johtaa kansan minne tahtoo. Siksi taannoinen Soneran vakoilujapakka johti tarkkaan
lakiin hallinnasta: kuka saa kuunnella ketä. Niinpä valvonta-asia kierrettiin Nokian pääkonttorin
kautta NSA lävitse vatikaaniin - Nokiahan on lain yläpuolella ja nyt warmasti win win walvonnassa.



Automaattinen 'Puhelin'-keskus, v. 1940.



SS-miesten pääkalloviestit tunnetaan; turhat pulinat pois, tapseissa pelkkiä tappoviestejä



Sen lisäksi että ritarien omat viestit kulkivat/kulkevat näkymättömästi viestitoiminnan sisällä,
systeemi seuloo kaiken liikkuvan, informaation, tavarat jnejne. Maltan syöpäsoluille sisäinen uhka
onkin suurempi kuin ulkoinen... Seulonta ei suinkaan ole vähentynyt - nykyisin massiiviset
datatehtaat seulovat miljardien viestien seasta vaaralliset agendan paljastumista uhkaavat viestit.

Kuka lähetti kellekin ja mitä ... Arkistoituna Hollertih kortistoon.



Coding the messages X5=Heil Hitler! = Lottatyttärien ritariPeruskoodit seinällä.



Käsin kirjoitettu viesti eetteriin, tallentuu arkistoon, reikänauhalle: mitä tulikaan lähetettyä.

Sak salaista
tekniikkaa:

SA-kuva:
Kaukokirjoitin
"Heldenkeller"
korsussa.
Sortanlahti
1942.10.20



Hotelli Heinola 1940, 'datacom-center', reikänauha...



Erityisen herkkä on pyramidin silmä.  SA-kuvateksti väittää tämän olevan
valokuvauslaboratorion; epäilen tässäkin valaistun tk-miehemme järjen valoa.

Tytöt ovat ahkerimpia evakkotietojen kortistoijia.



SA-kuvateksti: "Pommituksen jälkiä Katariinan kadulla. Helsinki 1942.11.22"

Olisiko tässä suomineidon Hollerith
kortistoko. Korttikoko täsmää.

..."olemme tehneet osuutemme

...Katariinan kadulla..."

Alla joku laite jostain, tekstit arvottu eikä
ole näyttöä että tämäkään koskisi
suomea tai suomilaisia. Mutta jollain kons-
tilla Inkeriläiset seulottiin ja huijattiin
CCCP teuraskentille. Lue Berijan Tarhat.



Globaali Ryöstöverkko M-15

"...koska käteisestä rahasta on jo käytännössä luovuttu" - v. 2015:

"On hyvin helppo kuvitella mitä tapahtuisi, jos esimerkiksi Suomen maksuliikenneverkko tukittaisiin.
Rahaliikenne lakkaisi kulkemasta ja Suomi pysähtyisi 15 minuutissa. Kukaan ei pystyisi maksamaan,
koska käteisestä rahasta on käytännössä luovuttu kokonaan. Se on täydellinen kauhukuva.
Tietoturva-asiantuntijan mukaan tietoyhteiskunta toimii hyvin niin pitkään kun kaikki on kunnossa.
Mutta jos maa halutaan lamannuttaa täysin, ei enää tarvita tankkeja ja hävittäjiä. Riittää, että
pysäytetään tietoliikenne ja maksuliikenne." Näin kirjoittaa Petteri, TRS-80 iloinen omistaja
vuosikymmenten takaa... Kyberhyökkäykset ovat todellinen uhka: "Suomen voisi pysäyttää
vartissa" Sanoo Petteri Järvinen. IL Maanantai 5.1.2015 klo 20.43

iltalehti fi/uutiset/2015010518973082_uu.shtml

Omaisuutesi jo on nyt pelkkä Paavin Hollertih kortistossa oleva binäärinumerosarja. Siihen
käsiksi pääsy vaatii verkon - jonka peto itse hallitsee suvereenisti. Kaikki sen hegemonian kilpailijat
heitetään tyrmään, vrt Wincapita bisnes joka alkoi tahkota miljoonia paavin välineillä paavin
verkoilla paavin säännöillä - ja onnistui liian hyvin.

Kaikki on valmista 666-juhlille: ne jotka eivät merkkiään ota, heille ei verkkonsa avaudu, kauppa
ei myy leipää, ovi ei aukea, lämmitys katkeaa, bensamittari ei pyöri. Tämän ryöstöretken
omaisuudet jaetaan innokkaiden voittajien kesken... Oletko siihen valmis, 15minuutin päästä. Mitä
teet, kehen silloin turvaat?

Poliisinsa ainakin on valmis - pamputtamaan numerottomat - niin minne? Sanan
mukaan numerottomat tapetaan. Kehen silloin turvaat?



Luku 3. Matkalla Pedon Merkkiin

Ilmestyskirja kuvaa tarkasti pedon merkin ja sen taustalla olevan infran - eli fyysiset tekniset
vaatimukset jotka täyttyvät ennen pedonmerkin pakollista julkituloa. Eräs näistä kuvatuista oli
arkistointi - syyttäjä ei voi meitä syyttää ellei sillä ole arkistoa käytettävissä. Ja koska syyllisiä
olemme kaikki, tarvitsemme vapautusta tuomioista jotka Laki syyllisille säätää.

Muistin lisäksi peto tarvitsee työhönsä tietoliikenteen - mullistavan, erilaisen,
ennennäkemättömän. Se ei voi olla johtoihin rajoittunut, vaan vaatii tuekseen satelliittitekniikan -
tänään vasta yhden sukupolven vanha...

Tietoliikenne ja tietokoneet, satelliitit jopa kännykät on kuvattu epäsuorasti lävitse Raamatun.
Jooelin kirja kuvaa sotavaunujärjestelmät jotka kulkevat lujaa vauhtia laumana kolhimatta toisiaan,
etsien konenäkönsä ja ohjelmistonsa ohjaamana tuhottavia kohteita: vaaditaan gps paikannus sekä
signaaliyhteys, ohjemistot [sirkkaparvet] valvomaan kaikkea nopeudella mihin ihminen ei kykene.
Tekniikka joka toimii tietokoneohjatulla servo ohjauksella...
'Epäsuorasti': millä tavoin 4000 vuotta sitten elänyt kamelikarvaturkkinen profeetta olisikaan
voinut kuvata nykytekniikkaa - kuin kielikuvilla?

Huomionarvoinen seikka on se, että nämä tekniikat kuvataan ennenkuin pedon merkki tulee
kansoille pakollisiksi - tilanne on tässä tänään Joulukuussa 2014. Tilanteessa jossa porttokirkko on
lähes tarkkaan tuhonnut pyhien seurakunnan harhoillansa: "Löytäneekö Jeshua Maschia uskoa
maan päältä kun Hän tulee takaisin pyhinensä?"Luuk.18:8. (Lue aiheesta lisää allaolevista
linkeistä). Elämme tänään siis 666 pedonmerkin kynnyksellä - miljoonat ovatkin jo merkkinsä
ottaneet.

Ilmestykirja ei ole kronologinen eikä avoin. Turhaa ovat ihmisselittelyt - itse pidän nk. oppia
ilmestyskirjasta - eskatologia - pedon harhaoppina ettemme tajuaisi missä mennään. Että kaikki me
sammakot kiehuisimme ennekuin tajuamme hypätä pois pedon valheopeista. Että meidän
keskustelumme keskittyisi pedolle pyhimpään ja korkeimpaan tekniikan saavutukseen, peräaukkoon.
Että pyhätkin alkaisivat sitä saastaansa pedon paneleissa pohtimaan, unhoittaen uskon päämäärän
joka on pelastus, parannuksen tekeminen tästä kaikesta. Pelastus, varma ja iankaikkinen. Niille
jotka ottavat vastaan Rakkauden Totuuteen. Totuuteen joka on persoona eikä hamepukuinen
tunnetila. Jeshua Maschia, Messias, ylösnoussut Jumalan Ainokainen Poika.

Alberto Rivera paljastaakin tuon harhaopin päämäärät - ja miksi joka ikinen kirkkokunta on
solutettu tähän Rooman salaa ujuttamaan pakko-oppiin. Ja kaikki tuo harha perustuu
Kreikankieliseen toisarvoiseen tulkintaan - alkukielen ollessa Aramea! Huomionarvoista on myös
se, että Ilmestyskirja ei tunnista yhtään kirkkolaitosta tai pyramidia - muualla kuin helvetissä.

Lue Alberto Rivera, linkki alla.



Ilmestyskirja 10:10 Ennustuksen edellytykset ovat täyttyneet:

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

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

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

- "Ja ihmiset eri kansoista ... näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli
päivää

Maailmanhallitus, internet demokratia on ottanut vallan populaari-asioista. Tästä
asiasta sallitaan click click äänestys: paina haudataan -nappia tai -ei haudata -nappia.

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

- "lähettävät lahjoja toisilleen

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

Ensimmäinen Sukupolvi:
Ensimmäisen sukupolven varasto-automaatio lienee tullut laajaan käyttöön isoissa kauppaketjujen
varastoissa jo 1970 luvulla. Senaikaiset sovellukset ontuivat vielä pahasti: tietokoneet olivat ilman
varavirtalähteitä, sähkökatkos kadotti tai sotki sähköisen muistin ja pahimmillaan robotit latasivat
rekka-autoihin mitä tahansa sattuman tavaraa - aiheuttaen kaaoksen kaikkialla jakeluketjuissa:
maitokauppa sai rekkalastillisen muttereita jne. ...

Ennen tätä sarjatuotantorobotit olivat aloittaneet massavalmistuksen, pudottaen työn hinnan
alas: SKF rakennutti jo 1950 luvun Göteborgissa laakeritehtailleen syöttö/kuljetinautomaation -



siellä näes silloin pelättiin kommunistien (lue: vatikaanin ordo ab chao) vallankumousta eikä bättre
folkia voinut pakottaa enää sorvin ääreen viikonloppuisin. Niinpä kehitettiin automaatit jotka
ladattiin lauantaina (silloin vielä 6pv työviikko) ja ne tuottivat laakerinosia kaksi vuorokautta
putkeen, ilman työmiehiä. Nythän onkin kaikki paremmin; mamut rakentavat halvalla kaiken
lattialla kyykkien - ruåzalaista laatua...

Eräs kymmenistä tuhansista:  Amazonin tietokoneohjattu varasto. Robottien gummipyörät
jättävät näemmä lattiiaan omat jälkensä. Lattiaan upotettuna signaaliverkko jota robotit käyttävät
suunnistukseen.Toimivat kuin Jooelin kirjan tuho-automaatit:

"Ne juoksevat kuin sankarit, kuin soturit .... Jokainen kulkee tietänsä suoraan, ei
mutkittele polullansa. Toinen ei sysi toistansa: jokainen kulkee omaa suuntaansa".
Joel 2

Tietenkin 'omaan suuntaansa': jokaiselle ohjelmoituna oma tehtävä.



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

Pelkästään Amazon.com'illa onkin jo 15.000 robottia varastonhoitajina.

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

Verkko on jo Valmis Harmagedonin Twiittauksiin.



Telegraph 01/2014: "Eric Fischer on tallentanut karttaan maailman 10milj twiittausta päivässä, 120
sekunnissa vuodesta 2011, ja sijoittanut nämä ihmisten kännyköillään 3½ vuoden aikana
lähettämien 6,341,973,478 viestin lähetyspaikat maapallon kartalle."

Suomi on tässä hömpässä takapajula - mutta ei sekuntiakaan kauempana Pedon sydämestä.

Sattuisiko kohdalle jos tuon urheilulajin määrittelisi turhain sielujen turhuudeksi?

Sillä te muutatte oikeuden myrkyksi ja vanhurskauden hedelmän koiruohoksi
[Chernobyl], te, jotka iloitsette Loodabarista [tyhjä, joutava = SANAA ei ole] ja jotka
sanotte: [oma voima on sarvemme - 'vrt. Danielin neljä petoa, 10 sarvea'] ..." Aam.6



Viimeiset sata vuotta ilmakehää - jossa kasvillisuus ei palojätteitä syö, - on myrkytetty päivä
päivältä tehokkaammin. Kohta 70 vuotta viidensadan plutoniumtehtaan massiivisin säteilypäästöin.
Tälläkin hetkellä siellä ylhäällä tuhlataan 100.000 tonnia kerosiinia vuorokaudessa - ja samalla
mopomies kauppamatkalla maksaa sen aneet. Lentokoneet, linnut imaisevat nuo säteilysaastat,
parvina putoilevat kuolleina maahan, lentokonelasti toisensa jälkeen joutuu pakkolaskuun osuttuaan
näihin säteily yma chemtrail saastepilviin ja lentäjäin, matkustajain tainnuttua sairaskohtauksiin.

Kuvassa näkyy 24/7/365 höylääväin saastelentokoneiden reitit, sähkö yms verkot ym ym. Lue
Chernobyl Raporttivuoto.

"Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän
sanan puhunut. Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan
ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat
rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous
kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat
kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle". Jes.23

"Kaikkiallelevitetty ilmainen yksisilmä BAALIN verkko". Snl.1:17 sanoissa
seuraavat Hebrean käännösmahdollisuudet - jotka jotain merkitsevät vasta tänään:
chinnam: ilmainen, resheth: verkko, ayin: yksisilmä, kanaph: kaikkiallelevinnyt, ba`al:
BAAL ... KR-38: ("Sillä verkko on viritetty kaikille siivekkäille, niin että ne sen
näkevät. - Mutta turhaan: omaa vertansa he väijyvät, vaanivat omaa henkeänsä.")



"Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi
se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeshua
Maschia 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." 2Tess

'valheen kaikella voimalla' - eräs esimerkki on totisesti myös raivonsekainen mieletön Rooman
klubin 70-luvulla kynäillyn agendan kohta, verotus, jonka pohjana on Pedon petos ja tyhjä valhe =
Maapallo kuumenee. Lue, kts lista alempana: Öljy, Luonnontuote.

Valheeseen liittyy mm. etelämanteren sulaminen. Kas näin se 'sulaa' vuonna 2014, kaikki
punaisen rajan ulkopuolella on TULLUT MASSIIVISESTI LISÄÄ JÄÄTÄ, Lisääntynyt
20miljoonaa neliökilometriä vuodesta 1979 - NASA:

Maapallo kuumenee kylmenemällä, manteret sulavat jäätymällä lisää, merenpinta nousee
laskemalla jnejne... Rooman Klubin suunnitelmat lienevät menneet pieleen - koska vielä 40 vuotta
sitten valheensa oli päinvastainen: maapallon kattava 100% tiukka valhemediansa hehkutti uutta
jääkautta - josta päästäisiiin aneita pakkomaksamalla kuten tänään.



Tänään 21.12.2014 iltasatu taas ohjelmoi rahvasta suomen keskilämpotila kuplalla: Alan
tiedemies Björn Borg kutsuu tätä käsitettä samanlaiseksi kuin keskimääräinen Kööpenhaminan
puhelinnumero. Kai sinulla on keskimääräinen numero ... ellei, joudut vatikaanin viherpipolan
ohjelmoitujen saastesakkoverolle.

Jesuiittain pää-äänenkannattaja Time -lehti satuili näin vielä vuonna 1979:

Paavillinen öljynhinnan höpöpumppu ei sammu hetkeksikään: "Ameriikka jäätyy, öljynhinta
nousee... Lue Lisää oljy-luonnontuote



Vuosisadan lumimyrsky (taas) tulossa, lumimäärä ainakin 3jalkaa = 3feet: New York suljettiin,
kaikki liikenne seis. Tuhansia lentovuoroja on peruutettu ja miljoonat amerikkalaiset kokevat
poikkeuksellisen kovan talvimyrskyn Yhdysvaltain koillisosissa. Julkaistu: 27.1.2015 13:28.
Iltasatumme kerkesi jo julkaista kuvia yli puolenmetrisistä lumikinoksista ihmisä lapioimassa
hankea ... ja tietenkin, yllättäin kuvat katosivat:

Lumipatsaassa lienee YK:n maapallokuumenee ilmastoveropäällikkö
rautatieinsinööri Pachaurin jalat? Sen joka esitti Himalajan jäätikötsulaa-huijaukset.

Sääasiantuntijat puolestaan kuvailevat tulevaa myrskyä sanoilla ”hengenvaarallinen”
ja ”historiallinen”, CNN kertoo... New York on parhaillaan sekaisin pahan lumimyrskyn vuoksi.
Alueelle on julistettu hätätila ja ihmisiä on käsketty pysymään sisällä.



Tuota Time lehden kansikuvaa on monessa
lähteessä väitetty väärennökseksi. Olipa miten
tahansa, 1970 lehdistö kailotti uskollisena senhetkistä
agendaa - taivas putoaa niskaan, verot pelastaa -
kaiken takana uusi jääkausi joka alkaa hetikohta...

Käyrät kuvaavat kahta lahkoa: jääkausijesuiitat
vastaan maapallokuumenee Algorealismus.
Molemmat 'tieteen' haarat kaksipääkotkan
rahoittamia...

Jääkö tämmöttin sukupuuton jäljeltä karhuja (hesarinväliin) ollenkansa:
Vuoden 1955 laskenta: 2500kpl
Vuoden 2005 laskenta: 25.000kpl

7.12.2015 Englannissa 'ennätystulvat' ... ja kuinka ne tehtiin:

"Tulvat loivat kaaoksen" - wanha tuttu ordo ab chaos. Ohjelmaa ohjelmoidulle rahvaalle, tulvat
jättämällä jokien suojarakenteet rempalleen. "Viimeisen 15 aikana on rakenneltu kauniita
lasiseinämiä - mutta jokien ruoppaukset on tahallaan jätetty tekemättä" [direktiivit juu nou]...
by Philip Walling. Tietenkin sateella ruoppaamaton eli tulpattu joki tulvii, saadaan haluttu kaaos
jonka aivopesukoneesi sanoo johtuvan maapallon kylmenemisestä eikunsiis kuumenemis -sadusta.
Satu, jolla EUkkula ryöstää jo kavaltamansa 27 valtiota.
Lipilaaridemoteatterin Tim Farron, Westmoreland and Lonsdale alueelta kertoo että "tilanne on
pahempi koska lähes 300 eri tulvasuojaprojektia on määritetty mitättömäksi ja sentakia yhä
tekemättä". By Sarah Knapton, Science Editor 6:34PM GMT 06 Dec 2015 telegraph.co.uk
"nearly 300 flood defence schemes had been dubbed ‘low priority’ and shelved in recent years."

Kun tilatut tuhot eivät vieläkään onnistuneet, ympäristöministeriön päätöksella avattiin Fossin
tulvaportit (?27.12.2015). Ja kas, osirismedia sai 'maapallokuumenee' -efektit 'todistettua' ...
York York Council slams EA decision to open Foss Barrier: leader of York Council, Chris
Steward, told the Yorkshire Post that the decision to open the Foss Barrier meant that areas that
would have ordinarily been protected were flooded. Telegraph 13:18, 28 Dec 2015



Foss Barrier: OPEN the Gates!

Foss'in patoluukut avattiin ympäristöministeriön käskystä. 'Yllättäin' kylät upposivat... Samaan
aikaan sir Philip Dilley, ympäristöministerin pääpomo oli kuulemma muissa kiireissä lomailemassa
kotonaan perheensä parissa. Kansalaisilta kerrottiin että katastrofin alettua Sir oli omassa kodissaan
Barbados -saarilla (vaiko hotellissa) vaan väliäkö sillä nykyaikana enää on: käsky avata portit
voidaankin kätevästi hoitaa Barbadosin kotisoffalta...

Ympäristöministriön kieltämä jokien ruoppaus, riko✜llinen patoluukun avaaminen ym
peitelläänkin nyt ministerin Barbados skandaalilla: tulvavesiin tarkoituksella upotettujen talojen
asukit jätettäneen yksin tuhotun elämänsä raunioille.

Ympäristöministeriö antoi painostuksen alla tarkenteen "Johtaja Sir Philip Dilley on perheensä
parissa Barbados saarella syntyneen vaimonsa kanssa." ... Kun kävi ilmi, että vaimonsa olikin
kotoisin 2000km päässä olevalta Jamaicalta, alkoi kuulua vaatimuksia Sir Philipin erosta.
Barbadosilta Sir Philip (130.000€/v) oli ostanut tontin ja rakentanut sinne oman linnan kuten
johtavalle rapparille kuuluukin. Tulvat - joita jo kaksikymmentä vuotta oli valmisteltu estämällä
jokien ruoppaukset ym - eivät voisikaan vähempää maltanritariamme kiinnostaa... "Voin hoitaa
tehtäviäni (esim 'tulvaportit auki' -käsky) aivan hyvin Barbados saariltakin" - Sir Philip inttää.



Sir Philip Dilley, 60. Ansioitunut tulvaportit auki -Ordo-ab-Chaos-Ritari. Herrahissiin pääsi
liityttyään muurareihin; nk. oppipojasta pääjohtajaksi 'satu'. Imperial College'n ym kymmenen
organisaation iloinen ritarijohtaja ... ja tokihan, oma konsulttiyritys veronkiertoon.
Chairman of the Environment Agency. Salary: £100,000. Knighted for services to engineering ...
Previously executive chairman of the engineering firm Arup, which he joined as a graduate trainee.
Environment Agency. Chairman of the council of Imperial College, London and holds 10
directorships as well as running his own company, Philip Dilley Consulting Ltd.
telegraph.co.uk/news/earth/flooding/12091594/Sir-Philip-Dilleys-wife-not-from-Barbados.html

Yllä näyte siniveristen kemuilusta ja rahvaan ryöstöstä joka on jatkunut - ja jatkuu -
vuosituhannesta toiseen. Nyt keinona Rooman klubin hahmottelema maapallo kuumenee -satu. Satu
johon kaikki rapparit - lehdistö, viran omaiset, yliopistot jnejne on sidottu kuolemanpelon kautta.

Ropelihuijaus vailla vertaa: Lue "Öljy on Luonnontuote"



Tiede on aina oikeassa -  tuulipussitieteen asemain lukemat ovatkin jatkuvasti virheellisiä,
ennusteet eivät pidä paikkaansa edes seuraavana päivänä... Mutta ei hätää, aivopesukoneesi tarjoaa
ensi viikoksi sekä kylmää että kuumaa, 'oikea ennuste' oli aina oikeassa. Vika onkin sinussa ellet
valinnut oikeaa valhetta.

Sen lisäksi sinun tulee hallita tieteen kieli-ilmaisut: mitä kovempi lumisade ja pakkaskausi, sitä
kovemmin maapallo kuumenee. Mikäli uskallat virallisia totuuksia ääneen epäillä, poliisilooshimme
johto ilmiantaa sinut viharikollisena.



MAAPALLO  KUUMENEE  PANNUKAKKU: Tiede - falsely so called.

Parhaillaan sinua - kansoja himoverotetaan petoksiinsa perustuen. Alla pikku vilaus, kymmenen
päivän ennustelijaeukkojen kaavio. Kymmenen ennustelupäiväänsä ja lämpötilahaarukka on jo
paisunut jo kaksimymmentä astetta. Tällä todennäköisyydellä ennustelijaeukkojen (muistathan,
'tiede') mukaan lämpötila voi olla miinus tuhat astetta tai plus kaksituhatta astetta ... tai ehken sitten
jotain siltä väliltä.

Ilmaa tieteenlaitoksella? Yllä oikealla Photoshop laskentakoneen 20 vrk ennuste. Ja jos tällä
tieteen laitoksen 'luottamusväli' periaatteella otettaisiin kuva sata vuotta eteenpäin, näyttösi ei enää
riittäisi tätä witsiään lewittämään riittävän isoksi. Virhemarginaali on aivan mieletön,
keskimääräinen lämpötila käsitekin käsittämätön: alan ainoa (?) vielä lahjomaton (?) tiedemies
Björn Borg kutsuukin tätä huijausta keskimääräiseksi puhelinnumeroksi.

Telegraph 2015: "Meteorologinen Toimisto kertoo pitkäaikais-ennustusten olevan vielä
lapsenkengissä": tällä sadulla tehtyyn kiihtyvään biljoonakavallus tehtailuun se sopiikin hyvin,
satuilun kauhukuvilla - saatikka veroilla, sakoilla ei rajoja ole...



Vaikka merenpinnan lasku on kiistaton asia, massamedia - ohjelmointisi työkaluna työstää
samaa valhetta 24/7. Myrskykoneilla saadaan aikaan esim itämeren pinnannous lahdenpohjukoissa -
minne lehdistö ja kauhukamerat ajetaan tuottamaan aito valhetta rahvaan efa-mittain täydeltä.
Kirottu eefamitta syöttää halutut valheet, valhetta rakastava rahvas imee sen ihteensä - ettei totuus
paljastuisi.

Kiistaton: Suomen rannikolla Satakunnan meriraja on siirtynyt 1500-luvulta 100km ulospäin
maan NOUSUN vuoksi. Maanmittaushallitus lähettää säännöllisesti järeitä laskuja maanomistajille
- onhan näkyviin tullut merenpohja suomivaltion omaisuutta. Lue Lisää: Öljy, Luonnotuote -
dokumentti.

Ohjelmointikoneesi sylkäisy orjille mallia 8/2015, mukana NASA-niminen horo-skooppi :



NASA = Dataväärentäjä:

Kun maapalloa ei saada yrittämälläkään lämpenemään, mittaustulokset leijutetaan avaruudessa
jolloin niistä saadaan 'luotettavia'. Viherpipot huokaavat onnesta - eli - Väärennökset - by NASA



Apuun pyrähtää media-uskovaisille myös paavin oma 2,5-CCCP 'tiede' - kuuluisa
tilastoväärennöksistään. Kätevä jesuiittavaltakunta, siellähän ääneen-epäilijää huomenna ei
olekaan...

"Suomessa ennätyslämmin joulukuu" kailottaa iltasastusanomat. Kylläpä nyt tarvitaan lisää
päästösakkoveroja.

Ja kas, kenellekään Paavin pannukakkusaduilla pakko-koulutetuilta yhtäkkiä salataan että
maapallo on pallo. Energia on vakio. Kun toisaalla on 'kylmempi', toisaalla on silloin 'lämpimämpi'.

My best funny finnish word is: "laembi maembi"



CALIFORNIA X-MASS SURFING

Telegraphin 25.04.2015 mukaan nyt on alkanut ihmeellinen tiedemiesten tutkimus
väärennetystä ilmastodatasta. Tutkijoina yliopistojen mitalisadetetut päähuijarit: mitä luulisit
tulokseksi? Alla sama data, merkillisesti manipuloidut skaalat venytelty yhtenäisiksi, data
'päällekkäin'. Koko juttu jo aiemmin paljastuneiden väärennösten siloittelua...
Heti pari päivää myöhemmin Telegraphin iittapetoksissa käsitellään jesuiitta Himmleriä. Turha
kuitenkin etsiä tarinasta sanaa 'jesuiitta' - vaikka uunijärjetelmän eli kansantuholeirit katolinen
Heinrich Himmler sanoo rakentaneensa katolispyhimys igNAZIus Loyolan oppien mukaan.

Telegraphiin piti Himmleristä saada hyvä Heil Hitler kuva - mutta ilmeisesti kuvataustassa oli
henkilöitä jotka eivät tarinaan sopineet - liikaa jesuristejä?... Näemmä ne piti fotosopata pois.
Kiireessä kuitenkin kuvaan jäi käsi roikkumaan ilmaan (alla, vas.). Ja taas jäi Telegraph valheistaan
kiinni... Joskus kommentoin näitä valheitaan aivan asiallisesti kommenttipalstallaan - kuinka
ollakaan kommentit hävisi ja tili suljettiin. Kirjautumatta facebookiin et enää kommnettia kirjoita,
'sananvapaus' on siivottu kaikesta mikä Virallista Totuutta häiritsisi.

Alla CCCP-luokan = telegraph-jesuiittain tekemä kuvaväärennös. Väärentäjän epäonneksi
vasemmalle unhottui käsi...



"Sieg Heil" huiskuttaa harras iloinen katolispyhimyksen igNAZIus Loyolan
palvoja esimiehelleen jesuiitta Adolphille...

Tämän pääkallo-looshin palvonta (Konstantinusritarit) ei todellakaan ole loppunut.
Päinvastoin, lisääntynyt ja kehittynyt maan raossa kuin sokerimurkut - odottaen 666 -juhliensa
alkamista.

Kirkkoisäksi ja pyhimykseksi korotettu Rooman verisen messumurhavallan Konsta-keisarinsa
tuhosi 300-luvulla 90% käsiinsa saamista kirjoituksista ja lopuista kasasi Uusen testamentin. Siksi
Rooman oma Lutherus kirkossakin murkkunsa palvovat tätä paakalloa, pitäen kellareissaan
'ignatiaanisia retriittejä' aivopestyille opetuslapsilleen ... Niinistöä myöden. (Lippiksessä satanistien
sääriluu pääkallo rosvomerkki). Lue nyanssit: 'pahan pietarin basilli'.



Kalifornian 'kuivuus' kauhistuttaa', saa isän orjain sytämet läpättämään ... eli wesiverot tulevat
nousemaan kautta koko pallosensa. Tämä operaatiohan sai alkunsa jo kymmenen vuotta sitten kun
Californian hedelmällisin laakso kuivatettiin - viherpipojen delta-smelt operaatiossa. (Laakson
koko elinkeino katosi viherpoliittisessa operaatiossa, puolet Amerikan salaattituotannossa kaapattiin
veljeksille - kuin Israelin Gush Katifissa hedelmätarharyöstössä ikään. Lue Israel Uutiset.)

The End of water is near (by jesuital design). Or is it: Check the Telekategraph hoax mag terribleses
Templar mocumentary photos (how plug was pulled to prepare for 'WWWater-III')
telegraph co uk/news/earth/drought/11597289/California-drought-in-pictures-US-state-running-out-
of-water.html ... Then check the Californian Annual Rainfall table I compiled (no, they wont do that
cause good taxfairies would evaporate) - especially check the 30 yr average red line...

Yes, terriblese 'drought'. True
Lies from the papal media operation:
dont tell who pulled the plug...

Väärennös artikkelinsa ei
tietenkään esiintuo faktoja,
pelkkiä kauhukuvia. Niinpä
kasasin tilastot diagrammiin - joka
näyttää että 30v jaksolla tänään
ollaan korkeammalla kuin koskaan...



AVARUUS = 'TIETEEN' KAATOPAIKKA...
Tiedemies onkin tunnettu siitä, että se apinanraivollaan haluaa päästä saastuttamaan
taivaitten taivaat synneillänsä. Katumatta, parannusta tekemättä... Alla käytännön omakuva
savuttavilla sukkulahetekoillaan maan ympärysavaruuden saastutetusta kaatopaikastaan.

Nyt tiedemiehet päättivät alkaa puhdistaa taivasta? Uskomaton parannuksenteko.Vai haaveko
vain: synneillään jo sotkemalleen taivaalle raijataan lisää romua - lasertykki jolla pirstale ammutaan
yhä pienemmiksi... nypost com/2015/05/12/astronomers-want-to-zap-space-junk-with-lasers/

Vasemmalla maan lähiavaruus ennekuin tiedemies sitä osasi saastuttaa. Nyt aikaan-
saannoksensa eli 'avaruusromulaani' kiertelee maata mikä mihinkin suuntaan sinkoillen, törmäillen.
Kuvassa näkyy vain muutama romu, satelliittien yms raketinpalasia. Jotkut jopa 30.000km/h
sinkoilevat palaset ovat uhka kaikille satelliiteilleen. Toisiinsa törmäillen pienemmiksi pirstoutuen
eli jatkuvasti 'lisääntyen'...
Ystäväni ehdotti että pakataan nuo kaikki rakettiin, lähetetään Alpha Centauriin paavien,
musujen ja rappariensa kera: vaan sinne ei tätä pakettia enää päästetä. Raamattu kertoo tarkasti
kuinka meidät langenneet saastat tänne vankiplaneetalle ajan vangeiksi jo 'sieltä' heitettiin -
odottamaan kunnes oma saastamme meidät sytyttää ja syntyy tieteellisesti itsevalmistettu tulinen
helvetti - jossa enää aikaa ei ole. Tämä tulipaketti pitääkin kaiken saastan sisässään, ulospääsyä ei
ole: tästä kaikesta toki löytyy vapahdus - Vapahtaja joka sen vapauttaa ken haluaa tämän maan
saastasta antaa puhdistaa itsensä. Siitä onkin toinen tarina. katso linkeistä oikealta (more from user).

kts. tahtitarhain-tuolla-puolla, ja tamako-oli-elamasi



Salaseurain Peto kemuilee valeasuissaan

"he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra- ja häpeäpilkkuja; he
herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne; heidän silmänsä ovat täynnä haureutta
eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut
sydän; he ovat kirouksen lapsia. 2Piet.2

SS h ! SS-means busineSS...

  I B M Logo Kertoi Liikaa:

SS-merkkiä ei näy, sitä ei siis ole...



Kehitys kehittyy - näitäkään et enää näe. Paperimassamuisti joka eli lähes sata vuotta: 1970-luku

Tässä muisti-elementissä eletään jo neulakirjoittimen aikaa 70-luvulla. Pastesin yrityksen
kirjaimet oikeaan yläreunaan suuremmalla: tuon kirjaintyypin tekee kirjoittimen pään 7:n neulan
sarja joka 'lyö' värinauhan värin paperiin pään liikkuessa joka neulaniskun jälkeen.

Reikäkorttien Lajittelija (50-luku?)



IBM Type 77 reikäkorttilajittelija mallia 1937; kapasiteetti 4x240korttia minuutissa. Tämä kuva
IBM omasta 'näyttelystä' joskus jossain. Huomaa kontrollipöytä oikealla on aivan eri mallia kuin
mitä Edwin setämme saksanmallisena esitetyt... kts alla.



'Sama' ohjelmoitu seulonta on nyt hyrrännyt 130 vuotta. Tekniikassa lisää nopeutta ja
kapsiteettia käsittämättöämästi: Googlen johtaja kerskaa: "Tiedämme mitä ajattelet" - eikä ainakaan
ohjelmoitujen kohdalla erehdy yhtään. Ohjelmoimattomatkin seuloontuvat sillä etteivät vastaa
ohjelmoiduille suunnattuihin ärsykkeisiin... Yleisin käyttö lienee veljeskuntain etujen seulonta
omaan pankkiin, köyhäin sakotus ja nyttemmin syyttömäin säteilytys. Kunnes tulee loppurutistus.

IBM 1949 korttikoneessa jo näppäimistökin. Vaan toki jesuiittamme Adolph sai tätä ja
matematiikan algoritmejään "kokeilla harjoitusmielessä" jo kymmenen vuotta aiemmin?



Painoiko korttien kohtalo seulojia? Eihän toki, kunhan itse pysyi pinnalla seulottujen pankkitilien,
sulateltujen kultahampaiden ja 'lain mukaan' väkivalloin puolitettujen eläkerahojen turvin. Sama
1900 luvun iloinen hymy $$$ voisi löytyä niin Auschwitchista kuin Eläke-Varman konttorista.



Hollerithin osti sittemmin I B M. 'Sattumalta' saman firman huipputuote joka nyt valmistaa
pian pakollista ihon alle injektoitavaa 666-sirua... V e r i c h i p-nimellä valmistettu siru, mukana
kulkeva 'reikäkortti' sisältää 16bitin koodin jolla ihmisestä tehdään yksilöity numero hallitsijan
seulottavaksi. Korttia ja tatuointia ei tarvita, kätevää eikövaikka... A p p l i e d Signals tuotteella on
myös nimi: "Digitaalinen Enkeli". kts lisää ibmandtheholocaust.com ja esim USA holokausti
museo... näissä voi äitikirkon osuudesta olla vahingossa joitan faktoja, sensuurilta unohtuneena...

Sirussa on pelkkä Numero ... sillä haetaan datavarastosta analysoidut tiedot myllytettävästä.
'Yllättäin' tässä numerossa on sisällä aina ennustettu luku 6 6 6.

Tekniikasta enemmän: Demo: cloning a verichip cq.cx/verichip.pl

Kiire kiire. Aika Loppuu. Kiire.

Isänsä systeemi ei tietenkään ole vielä valmis, se hosuu. Isän maan sankari Katainen väitti uuden
ajan alkavan vuonna 2013 - ja ilmeisesti niin oli satanistiveljeksilleen suunnitelma ilmoitettu. Mutta
Jumala. Jumala on Hän joka säätää ajat ja lain, kertoo etukäteen omilleen mitä tuleman pitää. Ja
Hän kaataa ylpeät ylpeyteensä, kääntää kelloa taaksepäin kun omansa sitä Häneltä totuudessa
pyytävät.



Jumalaton miettii vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hänelle hampaitansa; mutta
Herra nauraa hänelle, sillä Hän näkee hänen päivänsä joutuvan.

Niinpä sinäkin - joka Hänen kasvojansa edessä Totuutta etsit, saat heittää pelkosi mereen ja
nauraa yhdessä Hänen kanssaan: pedon ajat ovat Luojamme käsissä, terrorinsa luhistuu, uppoaa
yksi toisensa jälkeen - kunnes säädetty aika täyttyy. Hän - joka tuulen tuo sen säilytyspaikoista -
Hän on korkein: mitä voisi ihminen meille tehdä?

Muistanet Raamatustasi Artemiksen ja kuinka huijattu kansa sen edessä kirkuu? Tässä erään isän
ohjelman, pallosen suurimman seulojan, ohjelmajätti Oraclen sivuohjelma jonka päivä joutui...

"Kun he sen kuulivat, tulivat he vihaa täyteen ja huusivat sanoen: "Suuri on efesolaisten Artemis!"

Orjainsa analysointiin kehittyneet vihaiset yksisilmäkykloopit, jumalattomat oraakkeli ohjelmat
eivät kykene ennustamaan, omaa tuhoaankaan näkemään. Nokkeluutta pullisteluun tietty löytyy:
viikon sääennustus tai tarkka huomisen auringonlaskun hetki ei ole mahdollista ennustaa - mutta
'rohkeus' korvaa ymmärryksen ... kehitellään maapallo kuumenee -satuja sata vuotta eteenpäin -
orjain himoverotuksen perustaksi, teinityttökuoron asiantuntemuksella.

Oracle Racing Catamaran kaatuu siinä missä ohjelmansakin - capsizing on San Francisco Bay
on October 16, 2012



(tyhmän)Rohkia isän maan karvaturpa
merihädässä.

Alla oraakkelin sirkkaparvi opiskelemassa
fysiikan lakeja empiirisissä koeympäristössä.
Epäonnensa on täytynyt johtua maapallon
kuumenemisesta?

Ilmankos ennustus kertoi jo 2000 vuotta sitten
että kehittelemänsä orjaintarkkailunumero
aiheuttaa kantajissaan - nyt jo todettuja paiseita.

Pahvikorttiseulojat kiipivät,
oraakkeli uppoaa.

Ohjelma kuitenkin etenee,
seulontamenetelmänsä tehostuvat.



PAKKOROKOTUS:
Seuraava Paavin 'reikäkortti' kulkeekin jo mukana.

I B M Verichip. Tällä hetkellä tunniste-laite, entinen Hollerith korttisi kulkee nyt mukana. Se on
riisinjyvää hieman suurempi kapseloitu mikropiiri lähetin-vastaanotin, pedon 666-merkki, ihon alle
injektoituna. Tätä koulutusta varten sikamaisen hullu ja täysin tarpeeton - Glo Baali -
rokotekampaja ajettiin läpi. Ja jopa puolet suomalaisista käveli hesarin YLEn aivopiestyinä tällä
piikillä koulutettavaksi. ... nimiä tulee ja menee: 'yllättävä' nimi on Xmark Corporation...

Seuraava rokote onkin pakollinen ... ja sitten orjain käteen tulee hallintanumero. Sen tietenkin
paavin media markkinoi välttämättömänä turvallisuutena. Olet ääliö viharikollinen jos et sitä ota!

Kas. Ennustusten mukaan numero tulee käteen tai otsaan:

Injektioneulalla pistetty riisinjyvän kokoinen 'numero' - laite jossa lähetin/vastaanotin näkyy (vas)
röngenkuvassa). Vuonna 2009 koko oli 1x8mm.

Nyttemmin vielä pienempi tunniste voidaan kuulema ampua kilometrin päästä, kohde tuntee vain
'hyttysen piston'.



Jesuiitat tunnistaa siitä että valon osuessa ne pakenevat kuin luteet nurkkiin: Verichip
yritysnimenä katosi asia noustessa jonkun yksilön esillenostamana. Tämän samaisen pelonaiheensa
eli - valon kantaminen on jokaisen elollisen - sinunkin tehtäväsi. Ainakin mikäli haluat lapsillesi
tulevaisuuden. Siinä seisot - rintamalinjalla - hintana elämäsi. Vastassa fatwat yms verenhimoisten
Josephuksien kenraalikunnat. Vaihtoehtona lässähtävälle on tietenkin tuo kaunis orjanmerkki ja
alistuminen - 6 6 6 - et ostaa saa et myydä - ilman keskuskoneen lahjoittamaa isä insestin lupaa...

"...ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka
kumarsivat sen kuvaa."
"sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat
taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta
teoistansa."

Himojen tyydytykseen kehitellään kokoajan stimulointilaitteita joissa yksilö voi päivänsä
viettää jatkuvassa ekstaasissa, keinotodellisuudessa. Ennustuksen mukaan nämä(kin) järjestelmät
kerran pimenevät tuoden mukanaan ennennäkemättömät tuskat numeronsa kantajille.

"Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne
vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää".



Pian Pakollinen Korttisi korvike - laitetoimittajana edelleen hovihankkija  I B M ...salanimellä:
... sitten vaihtoi salanimensä Positive ID :ksi. Mikä onkaan tämän raukan tuotenimi tänään?

Laite markkinoidaan ihanalla ja helpolla turvallisuudella: kuka
haluaisikaan turvallisuudestaan tinkiä? Lompakon kantaminen on
tästedes turhaa, sinut ja pankkilitilisi tunnistetaan kaupan tiskillä. Ja
ajattelepa sairastapausta: kaikki hoitoon liittyvät tietosi löytyvät
tämän numerosi avulla. Tai miten laitteen avulla diabetes,
verensokeriarvot ovat jatkuvasti keskuskoneen tiedossa...
vanhusten valvonta. Uskallatko kieltää vanhuksiltasi tämän edun?

Turvan vastakohta on isän maan terrori - ihmiselämän pitkä tapa
orjuuttaa ja laittaa kohteet jonoon. Ellet ota merkkiä hyvällä, niin
sitten pahalla: kauppa ei myy merkittömälle, olet arvoton hylkiö
jolle kaikki on estetty.

Sosiaaliturva, sairaanhoito tulee edellyttämään RFID
tunnistetta: thenewamerican.com, Thursday, 25 March 2010
National Healthcare Will Require National RFID Chips

"Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö", vaan
pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ..."

Bob Boyce, Tennessee, US. Olkapäähän kehittyi paise, lääkärit sanoivat sen olevan vaarallinen
syöpä. Paise leikattiin ja siitä löytyi - Verichip ID tunniste. Leikattu palanen lähetettiin
laboratorioon, eikä sirusta ole sen koomin kuultu.  Bob sanoo ettei hänellä ole aavistustakaan
kuinka se on olkapäähän joutunut... kts

pesn com/2009/11/28/9501591_Bob_Boyce_cancer_by_Verichip/



Mitä ilmeisemmin näillä siruilla on myös mahdollista tahallisesti aiheuttaa tuo syöpä - eli tuhota
systeemille tuottamaton harmi, pahvikorteista löydetty tottelematon orja.

"Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä
yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen
merkin." Ilm. 14

"And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever: and they have no rest day nor night,
who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name." Rev.14

kts endtimeinfo com/2012/11/12-simple-steps-to-verichip-the-world/

"Mikrosiru sijoitetaan useinmiten oikeaan käteen, kuin rokotus. Se on kivuton ja nopea
toimenpide, täysin huomaamaton ja voidaan tehdä lääkärin vastaanotolla. Siitä on erityisesti hyötyä
jos on Alzheimer, verisuoni, sydänkohtaus, diabetes, tekonivel tms hoitoa vaativa 'sairaus'."

implantedmicrochip com/About_MicroChip.html



Huom. slideshare.net on jo sensuroinut tämän 4s-peto -dokumentin.

Jesuiittain ryöstöretkien juoni on koirillekin sama, tekijät samat: adolphin pöydässäkin
kemuillut BAYER palvoo yllättäi  sodanjumala MARSia. Ruåzissa astui sirupakko voimaan 2016.

Ensin EU-sharia-lakimme tekee sinusta dhimmin eli koiran eli sian - sitten tulee pakollinen
THL ristisuojapiikki:

The Telegraph
- "prosessi voi tappaa pentuja" - mitäpä sillä väliä koska sharialain alistamat vihaavat koiria tsai
tulevat itse kivitetyksi.
- "ei käytetä valtion budjetin rahoitukseen"; eli taas omistaja maksaa - 50€ plus sakkoja 700€ kerta
- "mikrosirut eivät voi seurata koiran liikkeitä" Tokihan, mutta sirun liikettä seurataan kelaamaan
sakkoja tuhansista eri syistä. Kaikki 666-IP-osoitteet keskusvalvomon satelliittiseurannan allah...
telegraph co uk/news/2016/04/01/dog-owners-urged-to-break-new-microchipping-law/



Sen lisäksi että pedon merkki on osa totalitarista veristä anarkiaa, se on
myös bisnesmailmaan rahakoneiden helmi. Tällä hetkellä näyttää siltä että
sirujen pakkokylväminen on ottanut aikalisän - peto on pelästynyt
paljastuksista (kuuliko YLEn ohjelmoitu hesarinlukija niistä?) ja vetäytynyt -
ainakin alan engl kielisiä nettisivujaan peilaten. (Suomilainen sensijaan on
perushölmö uskoen kaiken mitä hesarien katais-tuomiokuoro kailottaa.
Täyttäen jokaisen paavin EUkkulan katausdirektiivin yli määrän...)

Bisneksessä on aina ah niin ihana tunnelataus myyntivalttina. Ensin
ohjelmoidaan terrori, päälle myydään ratkaisuksi tähän ohjelmoituun
pelkoon pilleri ja pedonmerkki - 'turvaksi.' Ja kaiken paavi tekee aina
osirismessujensa kautta...

Valitse ihastuttava mielenrauha, ota merkki ja pääset Sanan mukaisesti tanssien helvettiin:

Ja mikäli asia ei hyvällä aivopesulla mene lävitse, teemme sen väkisin. Looshien koulutetut
lakiemme valvojat odottavatkin kiimaisina milloin pääsevät käyttämään vastahankittuja
välineistöään, käyttämään valtaansa.

Read more: w w w rense com
stopthecrime net



Psst. Tiesitkö että joka viikko mailmassa kuolee 500.000 ihmistä, syntyy noin 1.000.000 ihmistä.

'UUTINEN': Saksassa on kuollut 1½v. poika!
...shh. Supersalaisuuus: uutinen on ankka nimeltä verichip. Saksassa kuoli tuona päivänä 3000
ihmistä.

"...Kuolintapaus on vauhdittanut Helsingin Sanomien mukaan poliittista väittelyä
rokotepakosta. Saksan terveysministeri Hermann Gröhe totesi maanantaina
Frankfurter Allgemeine -lehdessä, että mikäli mitkään muut keinot epidemian
suitsimiseksi eivät tehoa, rokotepakko ei saa olla tabu." IS Julkaistu: 24.2.2015 10:30

Lue Lisää: 'Sensuroitu Fibromyalgia.'
Siinä mm. kertomus Puolan jo teloitetusta

terveyministeristä joka vastusti tätä
väestönvähennys-rokotebisnestä.



Näitä kuvia ei rahvaalle näytetäkään, ne on jokaisen koettava itse.

USAssa mielenosoitukset lääketehtaiden pakkorotteita vastaan jatkuvat 17-May-2015
LATimes. com: "Natsisaksan meininkiä" huutavat protestoijat ... toki, jesuiitta Adolphin
lääketehtaat tässä tekevät bisnesideansa pohjustusta isälle - bisneksenä väestönvähennys.

Democratic leaders attend convention in Anaheim. Toting signs suggesting that Gov. Jerry Brown
was destined for hell and depicting a totalitarian state in which Americans are forcibly vaccinated,
the demonstrators said they still hope the legislation, SB 277, will not become law. "I'm not giving
up. I will leave this state before I will comply," said Theresa Born, 30, of Westminster.
latimes com/local/political/la-me-pc-sb-277-vaccination-protest-20150516-story.html

Lue myös:
 stopthecrime net/mind.html



"Äitini päättää" kirkuu hätääntyneen toiveikkaan äidin kirjoittama kyltti jota tyttärensä kannattelee.
Päätösvalta on kuitenkin viety jo ajat sitten - ja kapenee isän maan totalitarisessa
väestönvähennyksessä. Tokihan tehvävänsä vastustaa lakiehdotusta SB277 on uljas ja kannatettava.

"Minun lapseni ei ole THL marginaalinen riskitekijä!"

Kalifornia 17.5.2015. Jokaisen orjan Pakkorokotus on kauan sitten ennustetun pedonmerkin
= täyskontrollin edellytys: systeemille on sivuseikka kuinka yksilölle käy.

"Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun
merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. ...
Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen
vihattaviksi Minun Nimeni tähden. ... Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se
pelastuu. ..."

"Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!  ...Silloin on oleva suuri ahdistus, jonka
kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei
niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne
päivät lyhennetään." Matt

Huom. "Minun Nimeni tähden"
Tämä ennustus käy tänään 2015 toteen myös pohjolan
Luterilaisessa jesuiittakirkossamme: Lastasi ei saa kastaa Jeesuksen
Nimeen ja mikäli pidät asiasta kiinni saat kiivaasti eropassin ja joudut
pannaan. Pian tulee taas aika jolloin isän maan oppien vastustajat taas
poltetaan toreilla kerettiläisinä kuin Arianus. Lue:

pahan-pietarin-basilli



Verkkoonsa houkuteltu ja 666 -kiedottu Orwellin sammakko. Radioaaltojen pauhinaa:
"Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo,

kun meri ja aallot pauhaavat. "

Kuva on nyt 20 vuotta aikaansa jäljessä: puuttuu 'sosiaalitoimen' videovalvontalennokit, sähkö ja
lämpömittarien ym kotielektroniikan reaaliaikaiset vakoilukamerat ja ja niillä kerätyn datan
matemaattisten algoritmien käyttäytymis analyysit, kaikkien teiden, kulkuväylien 100% ääni ja
videovalvonta - muistikapasiteetiltaan rajattomat keskustietopankit. Mustan auringon alla vaeltava
orja ei voi tässä 4. pedon vankileirissä kättä nostaa ilman etteikö systeemi sitä analysoisi.

LUE LISÄÄ rankasti senuroidusta dokumentista 'Sky Sky Sky Cry Cry Cry'

Uutisia 2014?  ... henkilötietojen käsittely IBM:lle

Kaleva: "Itella ulkoistaa Netpostin henkilötietojen käsittelyä Intiaan. Itella ulkoistaa Netpostin
henkilötietojen käsittelyn IBM:lle Suomen ulkopuolelle" Julkaistu: IS 26.10.2014 6:05

---> IBM, henkilötietojen baphomet-tähti onkin hallinnut kaikkia maailman
henkilötietoja, alk Armenian kansanmurhista sata vuotta sitten, Saksan katolisAdolph
jesuiitan uunituksista - kaikki allah pohjan perille - viimeiset sataviisikymmentä
vuotta -öö--> IBM
---> 'henkilötieto = kaikki data kaikesta kaikkialla = II3M
---> Tässä hetkessä tänään tuo IBM:n Hollerith 666 odottaa ennustettua pakollista
julkistustaan



Tietoturva: Kannoitko sinäkin tietämättäsi vakoilulaitteen kotiin? ... Viranomaiset pääsevät
seuraamaan ihmisiä näiden omissa kodeissa, todetaan tuoreessa Harvardin yliopiston alaisen
Berkman Center for Internet & Society:n työryhmän raportissa. Mm. Samsungin puhe-ohjattavat
älytelevisiot voivat tallentaa ja siirtää ympäristönsä puhetta. Googlen Chrome -ssa on puheohjaus -
tulkinta tehdään Googlen palvelimilla. Hello Barbie -nukke on kytketty verkkoon, ja siirtää puheen
ulkopuoliselle palvelimelle puheen tunnistamiseksi. [Ääninäytteesi onkin jo aikoja sitten talletettu
turvallisuuden nimessä Nokian vakoilu-arkistoihin.]

Viranomaiset määräävät halutessaan esim Samsungia, Googlea, Mattelia yms luovuttamaan
laitteiden osoitteet - niillä viranomainen tahi kuka tahansa jolle osoite on voitelua vastaan
'vuodettu' - voi seurata ympäristöä. Kodin turvakamerat, lamput ja kellot, yms voivat antaa
tiedustelijoille hyvät työkalut vakoiluun, raportissa todetaan. Myös erilaiset liikesensorit ja
paikannuslaitteet voivat välittää tietonsa verkkoon. IS Perttu Pitkänen. IS 3.2.2016 10:38

Ilmankos Iltasanomat onkin laitettu hehkuttamaan 'elämisen vapautta' kehoittamalla YLEn
aivopestyjään löntystelemään kotonaan alasti.

Vakoilusi massiivisuudesta kertoo myös energian tuhlaus-uutinen: GOOG - nimi raamatun
sivuilta - istuu Kill Batesin olkapäällä parhaillaan kurkkien mitä kirjoitat, katselet. Saalis on
mahtava, goog tietääkin sinusta ja tekemisistäsi enemmän kuin sinä itse. Yksi sen vakoilun
tallennus ja seulontatehtaista = ykkösiä/nollia pyörittävät kilometrien tietokonesalit - kuulema
tuottaa pelkkää hukkalämpöä (!) miljoonan omakotitalon lämmitykseen: koska energiasta ei ole
pulaa, se pumpataan Suomenlahteen kohottamaan meren lämpötilaa...

YLE Talous 22.10.2015 klo 16:42 | päivitetty 22.10.2015 klo 16:45
Miksi Google lämmittää Suomenlahtea? Datakeskusten hukkalämmöllä lämmittäisi
ainakin miljoonan ihmisen omakotitalot ...

PETO kompuroi yhä...

Hilpeä GOOGin varastojen seulontavirhe: selatessani
Telegraphin uutissivuja, googinjoukot tarjosivat minulle
neuvoja metsänhoidossa - kuinka voisin myydä metsiäni
STORAENSOlle. Paha moka tässä metsänomistajassa on
se, että se omistaa metsää vain Wahlroosin välityksellä:
nalle näet anasti rahani ja metsieni koko tiivistyy
puupäähäni. Ja sitä en myy - milläs muulla kelluisin kesän
kylmissä suo-järvissä?

Vaan mainoksestaan sattui sormiieeni tarttumaan
puupäästäni tikku - ajatella uudestaan... = rethink

MenestysLOGO = storaenso = rethink. Telegraph-GOOGle-mainos-5.2.16

Hmm. Maailmanmenestyjän salaisuus. Yhdessä logossa? Kyllä ... rethink ... mitähän sen
menestyksen heraldiikkaan onkaan piilotettu?

rethink



Kopioi/printtaa/laita työpaikan kahvion seinälle...

Uudelleen voit ajatella myös tätä glo♥paavin tyhjästäpolkaisemaa instituutiota 1800-luvun alusta.
"fiat justitia ruat caelum" ... selvitäpä miksi maapallon paavin✜poliisit latinaansa läträä.



24.2.2015 Maailman ensimmäinen rahansiirto ihmiseen tehdään
Suomessa.

Vaaralliset Asiat = Dangerous Things -yrityksen valmistama siru perustuu NFC (Near Field
Communication) –teknologiaan. Myymälä 2015 -tapahtumassa on luvassa huomenna historian
havinaa, kun Bittiraha fi:n toimitusjohtaja Henry Brade lähettää matkapuhelimella rahaa Digital
Health Solutionsin toimitusjohtajan Pekko Vehviläisen käteen. Kyseessä on ensimmäinen kerta
maailmassa, kun ihmisessä olevaan mikrosiruun siirretään rahaa.

Vehviläisen käteen joulukuussa asennettuun mikrosiruun on tallennettu hänen bitcoin-lompakkonsa
tiedot. Maksuteknologiaa Suomessa edustaa Bitcoinkaupat com, toimittaa Bittiraha fi. ...
Vehviläinen muistuttaa, että kyse on myös turvallisuudesta: biohakkerointi yleistyy ja toisaalta
kädessä oleva virtuaalilompakko kulkee aina mukana. Siitä ei käyttäjän huomaamatta voi viedä
rahaa tai tietoja. Tulevaisuudessa käteen voi syöttää vaikkapa bussikortin, passin, ajokortin, avaimet
ja luottokortin. ... ja itse asiassa Raamatun Ennustuksen mukaan et saa passia, bussikorttia,
avaimia, pankkia, bensiiniä, ajolupaa - et muuta kuin teloituksen - ellet sirua ota.

”Asennus tuntui pieneltä nipistykseltä eikä siru ole haitannut mitenkään edes kamppailulajien
harrastusta”, Vehviläinen kertoo. ti 24.2.2015 15:54 YrittäminenDigitalousLifestyleInnovaatiot
kauppalehti fi/uutiset/maailman-ensimmainen-rahansiirto-ihmiseen-tehdaan-
suomessa/3zPgTZRy?_ga=1.123344514.827505902.1424763232



Tietotekniikan tasoa 2015: yksilön tunnistus ihmismassasta on ollut toiminnassa jo vuosi-
kymmeniä. Nyt monet eri tekniikat yhdistävä järjestelmä kuuntelee, tarkkaa tunnistaa yleisötiloissa
ja hankalat yksilöt pidetään kurissa lyhytaaltolähettimin ja ohjelmistoin - admin valitsee kuhunkin
tilanteeseen sopivan - poistaa 'viheltävät viharikolliset' pois isän maitten kavalluspeleistä.

Lainaus:
"...kasvojentunnistus avaa kännykän näppäinlukon kun katsot puhelintasi. Tai ei avaa,
jos katsoja on joku muu. ... Teollisuudessa halutaan usein tietää, onko joku katsonut
mittareita tai näyttöä, Silvén kertoo. Hienoja optiikoita ei enää tarvita, sillä
laskennallisin keinoin voidaan tehdä hyvä kuva -  mittaripaneelit voivat itse valvoa,
seurataanko niitä."

Maantienvarren Mainostaulu laskee katsojat - käsitelee kaikki kulkijat ohjelman mukaan...
"Konenäöstä väitellyt Jari Hannukselan iRecon-tuote, digitaaliseen ulkomainostauluun
integroitu kamera ja Visidonin ohjelmisto tunnistaa mainostaulua katsovien kasvot ja
tilastoi heidät. "Pystymme tunnistamaan mainoksen katsojan iän, sukupuolen ja onko
ilme iloinen vai neutraali",  Alcatel-Lucent on Visidonin ensimmäisiä asiakkaita, ja
uusia haetaan.... Ryhmän kasvojen-tunnistusteknologiaa käytettiin muun muassa
Pekingin olympialaisten kulunvalvonnassa v.2008. " Leikelty linkkejä: arkisto lehti
tek fi/node/958 ... qem fi/referenssit.html



2005, MicroTransponder Inc. Patenttihakemus neulalla ruiskutettavien hermorata
transponder ryppäiden asentamiseen. Jokainen lähetin/vastaanotin = neurotransponder on
kooltaan n. 1 mm x 0.25 mm, yhden neulan ruiskutus ryppäässä voi olla kymmeniä transpondereita.
Jokaisessa transponderissa mikrokela, IC-piiri, RFID radiotaajuus etälinkki, neuronien aktiviteettia
lukee, säätää urissa sijaitsevat elektrodit. Ensimmäisen radiotaajuus transponderin kehitti DARPA,
vallankumouksellinen radiotaajuus hermorata/proteesien ohjaus. Cauller and Zyvex saivat patentin
v. 2005 tietokone-ihmissolu kommunikaatiokeksinnöistä joista voidaan rakentaa kokonainen alusta
hermorata ohjaukseen.

...MicroTransponder Inc. has a patent pending for a delivery system for implanting an array of
neurotransponders next to a peripheral nerve by means of a hypodermic needle. Each neurotransponder
is the size of a grain of salt (1 mm x 0.25 mm dia.), small enough for dozens to be implanted
simultaneously in a single location.
Within the transponder is a microcoil and a tiny integrated circuit, RFID (Radio Frequency
Identification Device) and can transmit/receive data signals. Neural activity is detected by electrodes in
grooves on the transponder, can be used to stimulate nerves.
The first wireless transponder was developed under a DARPA Revolutionizing Prosthetics grant to
create a bi-directional neural interface ... Cauller and Zyvex were awarded a patent in 2005 for a
wireless transponder that interfaced cellular matter with a machine. ... could be developed into a
wireless neurostimulator platform. .... neurotechreports com/pages/MicroTransponder_profile.html

Amalgam Hammaspaikat - myrkkypulssi suustasi keskushermostoon lyhytaaltolähettimellä
annosteltuna. (Hammaspaikka: Lue 'Sensuroitu Fibromyalgia')

TETRA official radio system evaluation, uk 15yrs ago: "Another concern, but unproven, came from
a dentist who was concerned about the metal in peoples' fillings absorbing radiation and
re-emitting it up into the centre of the brain where there is no protection from the skull. This is
obviously a very complex research area to go into but nevertheless I feel that this dentist has a
justifiable argument and one which should not be dismissed without thought. " Confidential Report on
TETRA Strictly for the Police Federation of  England and Wales, B TROWER,

tetrawatch net/papers/trower_report.pdf

Jakelujärjestelmistä alla näkyy eräs mainostaulu. Konenäkö tekniikan suomilaiskehittäjä kertoo
että sen kamerat analysoivat, profiloivat mainosta katselevat henkilöt. Mihin tietoa käytetään, sehän
ei hänelle kuulu... Analysoitu tieto saa tietenkin esivalmistellun vastauksen. Mainos räätälöidään
kohteen analyysin jälkeen: räätälöinti merkitsee eri tuotetta, kenelle vain 'päärynänkuva', kenelle
lisänä kiva pikku pulssi henk koht transponderiin... Jos vennamolainen aktivistiLiisu on menossa
tilanteeseen missä veljesten operaatio kärähtäisi, Liisu ohjautuukin teholle missä ei ole enää mitään
tehtävissä - varaosansa on etukäteen läpivalaistu, analysoitu ja luetteloitu ja kauppa käy.

'Mainostaulu' on vain eräs antenni-radiotaajuus avaruuden näkyvä mainos:
koko maapallosen kattava mielenhallinta manipulaatio järjestelmien rakennus on ollut kiivasta jo yli
puoli vuosisataa. Kehityksen huippua edistää dataliikenne, sen taajuusmodulaatiot jolla voidaan
vaikuttaa hammaspaikoista transpondereihin... Sään hallinta, maan kuoren hallinta - kaikki ennalta
ennustettu.

Säätilan hallinta: Lue Sky Sky Sky - Cry Cry Cry

Ääni, jota et edes kuule, voi saada voimaan pahoin: Oletko tuntenut kummallista hetkellistä
pahoinvointia, kauppakeskuksessa, junaa odottaessasi? Se voi johtua -piip- aiheuttamasta
ultraäänestä. Yllättäviä terveysvaikutuksia: Tällaiset -piip- voivat aiheuttaa pahoinvointia,
huimausta, päänsärkyä, migreeniä tai tinnitusta. The Royal ✜ Societyn tutkijat mittasivat -piip-
julkisilla paikoilla: juna-asemista museoihin, kouluissa, sairaaloissa, vankiloissa, stadioneilla.-Piip-
lähteitä havaittiin paljon: muun muassa kovaääniset ja erilaiset sensorit. IS Maanantai 1.2.2016 klo
08.35 (esimerkiksi mm. ultraääni=piip) ... medicalnewstoday com/articles/305366.php



Vanha tekniikka tarvitsi vielä orjiaan häiritseviä lähetin / Lidar 'valaisu' keiloja; nyt tämä
häiriö ja salamavokuvauksen muinoin vaatima välke on menneisyyttä, kaikki ohjelmasi vaativat
lähettimet turvallisesti piilossa. Autosi läpivalaisu ja säteilytyksesi sujuu sujauksessa kuin leikki:
henkilöt, tavarat yms tallennettiin jo pohjattomaan datavarastoon jossa se seulotaan, analysoidaan ja
luokitellaan toimenpidejärjestykseen. Toki yllänäkyvä BCI -ohjelma laukaisee pulssin, ajastuksella
tai ilman, ohjelmasi mukaan. (kuvasarja 1-2-3 otettu ohimenevästä autosta).

Mikäli aina ostat YLEn ohjelmain tuotteita, klikkaat käskyjensä perässä mainostensa mukaan,
olet kuuliainen orja - vältyt kaikelta kiusalta etkä usko tätäkään. Jos kuitenkin pidät totuudesta

kiinni, BCI-käsittelysi on
satavarma.

Ohessa 15v vanhan tekniikan
suttuisia kuvia, nyt on kuvasi
tarkkuus paljon parempi.

Muista hymyillä, operaattorisi
ehken klikkaa sinulle tänään
kevyemmän kidutuksen.



Tokihan 'keli'kamerasi pitää kääntyä, kuinka muuten ilmapussitieteen oops keli-tieteen
kikkarapäät voisivat seurata lumihiutaleita?

Surrurr...

w w w . k e l i k a m e r a t . i n f o



KELI-TIETEEN-LAITOKSEN KARTTA,
KANSALAISTEN

[sala] TARKKAILUSILMÄT...

Jokainen 'silmä' tallentaa kaiken mitä kykenee. Jokainen valtaväylä on tarkkailussa, rikollis
auton omistana rekistrinumero tallennetaan sala-tietopankkeihin salaisesti käytettäväksi. Parhaiten
maksa saa parhaat palat: jos olet jollekin taholle 'mielenkiintoinen' kohde, kulkureittisi myydään
sopivasta hinnasta. Goo tulee apuun ja myy kaiken: "tiedämme mitä ajattelet" julistaa Googin
pääjohtaja Scmidt. Kaikenryöstö pseudolaillisesti poliisilooshien avustamana - ilman että tiesit mitä
tapahtui. Rahvaalle 30min välein näytettävä 'keli' kuva on sameaksi sensuroitu:
tarkkailukameran kuvat ovatkin 100x tarkempia kuin yleisölle tarjotut kuvat.

Lue Lisää - jo monesti sensuroitu: "Suomi Orwellin Valtakunta", "Sky Sky Sky Cry Cry Cry"



Peto etenee piilossa- siitä kaikenkattava vakoilutarve...

Maaliskuu 25 2008: homelandsecuritynewswire .com kertoo poliisin pysäyttäneen auton
Interstate 5 :lla jota DHS tarkkailee ydinmateriaalin salakuljetusten takia. San Juan Island deputy
chief Joe Giuliano rajavartiostosta kertoo kuinka eräänkin kerran mittalaite hälytti ja auto
tarkastettiin. Syynä ohikiitävän auton aiheuttamaan hälytykseen oli takapenkin matkustaja,
syöpähoidossa ollut kissa – ja sen säteily.

_______________________________________

"Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, ja
maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan
Jumalalle kunnian. Toinen "voi!" on mennyt; katso, kolmas "voi!" tulee pian."

ESS - EUroopan halkaisukone.
'Maanjäristyskone' nimeltä ESS - European Spallation Source = EUroopan halkaisun lähde.
'Kone' käynnistynee Malmössä 2017. Sillä ammutaan Myon -säteitä maapallon halki minne
halutaan, konsertissa muiden isän maan hävityslaitteiden kanssa... ESS on vain yksi osa järjestelmää
joka on jo pitkään ollut toiminnassa; mm. Fukushima lähti siitä että Japanin pääministeri
irtisanoutui isän maan maapallo-kuumenee ryöstöretki -laeista. Oli tottelematon. Ei halunnut isän
plutonium pönttöjä enää ... lisäenergiaa syömään. Niinpä palautettiin ruotuun... Tämän peloitteen
avulla kaikki maan hallitukset ovat nyt yksimielisiä: 'rakas pääministeri, ajattele toki maasi parasta -
ellet tottele isän käskyjä, murskaamme  maasi murusiksi!' Katsopa linkistä isän 'tiedettä', miten
kaikki nämä tuho-ohjelmat on paawimme heraldiikalla koreoiksi koristeltu.

ydin-voiman-murhaava-totuus

"...Tulee suuria maanjäristyksiä, ruttoa ja nälänhätää , taivaalla peljättäviä näkyjä ja
suuria merkkejä. Mutta ennen tätä he✜ käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja
vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja
maaherrain eteen minun nimeni tähden."



Raamatun ennustukset on aina käsiteltävä silmäteränsä, Israelin
kautta... Jotta ymmärtäisi hivenen kuinka Israel on 100% satanistisen oikeuslaitoksen kautta
hallittu, lue miksi poliisilooshinsa käy öisin tuhoamassa lapsiperheiden koteja. Luettuasi ymmärrät
miksi uusi oikeusministerinsä Shaked on hiukka hämillään. Hän näet (?) 'aikoi pistää asiat kuntoon.'

ne-tulivat-yolla



Seuraava teksti on kuvitteellinen - mutta toistuu ennustusten mukaan kaikkialla isän mailla:

Attorney ✜ General of Israel, Yehuda Weinstein: "Kuulehan Ayelet. Pidän sinusta ja toivon että
elät pitkään. Nyt sinun on aika tullut jo ymmärtää elämän realiteetteja. Veljeskuntamme hallitsee
kaiken, koko lakijärjestelmä on sen suunnittelema jo aikain alusta. Israel on veljien rakentama.
Mikäli joku nousee sitä vastaan, häntä ei huomenna enää ole. Mikäli Jerusalem nousee sitä vastaan,
Jerusalemia ei enää ole. Fukushima - se kerrottiin meille veljeksille etukäteen että
ymmärtäisimme, uskoisimme isän olevan kaikkivaltias... Pyydän sinua Ayelet, pysy hengissä!"

Special Cabinet meeting held in the Israel Museum on May 19 2015

Ayelet Shaked, vaalivoittaja, nyt uusi oikeusministeri, oli suunnitellut uudistavansa läpeensä
mädännäisen oikeuslaitoksen. Kunnia yrityksestä - suomilais nahjukset ovat apaattisia ja antavat
isän ryöstää kaiken ja aina uudestaan. Tässä syy miksi mikään ei muutu: veljekset kautta maailmain
hallitusten ovat sielunsa molokilleen myyneet ja halvaantuneina katselevat eteneviä 'tieteen'
kauhujansa maksaen oman hirttonarunsa - seuraavaa isän iskua odottaen.

"Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli
mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette Minun mäkieni
väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette,
niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra,
minun Jumalani, tulee; kaikki Pyhät sinun kanssasi. Sinä päivänä ei ole valoa:
loistavat tähdet sammuvat."



Edellämainittu ennustusten Jooelin kirja sisälsi tämänkin jo 4000 vuotta sitten. Etsi
juutuubista tämänkin tietokoneohjatun robottiarmeijan prototyypin esittely:

Satelliittiohjattu armeija ei törmäile, kullekin ohjelmoituna oma kohde. Kuvassa ryskyvä
DARPAn kehittämä 'ratsu' jota ihminen ei kykene kaatamaan. Vuosimalli n. 2008.

Herran sotajoukko!? Miten niin Herran sotajoukko? Ainoa selitys minulla on tähän, että kaikki
tämä ennustusten täyttymys on Jumalan ennaltatietämää - ja sanan mukaan "Sota On Herran". Sota
on synnin palkka, ja Jumala tietää ihmismielen ja minne sen aivoitukset vievät.



Kuuntelepa googin tuubalin ja mesekin väkeviä kansalaisia - synnytyslaitoksensa edessä
aamuhölkällä ryskymässä, (aseet vielä varikolla) : youtube com/watch?v=M8YjvHYbZ9w

By Telegraph Video, video source YouTube / Body Dynamics10:21AM GMT 10 Feb 2015
Spot is a four-legged robot and is the latest creation from Boston Dynamics, a Google owned
company since 2013.
telegraph co uk/news/worldnews/northamerica/usa/11402463/Watch-four-legged-robot-can-
recover-from-kick-and-keep-on-jogging.html

USAn armeija kehittää autonomisia tappajarobotteja ( LAWS) jotka tuhoavat kaiken - täysin ilman
ihmisen ohjausta. Killer robots developed by the US military ‘will leave humans utterly
defenceless‘ warns professor. Robots, called LAWS – lethal autonomous weapons systems – will be
able to kill without human intervention. ... Sarah Knapton By Sarah Knapton, Science Editor
6:00PM BST 27 May 2015

Asetukset - Settings:

"Pimiä päivä, synkiä päivä, sumuinen päivä ja utuinen päivä; niinkuin aamurusko itsensä levittää
vuorten ylitse; suuri ja väkevä kansa, jonka kaltaista ei ikänä ole ollut, eikä vasta tule
ijankaikkiseen aikaan. Hänen edellänsä käy kuluttavainen tuli, ja hänen jälissänsä polttavainen
liekki. Maa on hänen edessänsä niinkuin Edenin puutarha, mutta hänen jälissänsä niinkuin autio
erämaa, ja ei pidä kenenkään pääsemän häneltä pois. Hänen muotonsa on niinkuin hevosten muoto;
ja he karkaavat niinkuin ratsasmiehet.
He hyppäävät ylhäällä vuorten kukkuloilla niinkuin rattaat kitisevät, niinkuin liekki korsissa kihisis;
niinkuin väkevä kansa, joka sotaan on hankittu. Kansat pitää hänen edessänsä hämmästymän, että
kaikki kasvot valjuksi muuttuvat. He juoksevat niinkuin uljaat, ja karkaavat muurien ylitse niinkuin
sotamiehet; ja kukin käy kohdastansa edes, ja ei poikkee ulos tiestänsä. Ei estä kenkään
kumppaniansa, vaan kukin matkustaa asetuksessansa; ja kuin he sota-aseiden välistä tunkevat
sisälle, niin ei heitä haavoiteta. He ajelevat ympäri kaupungissa, ja muurien päällä juoksevat, ja
kiipeevät huoneisiin, ja tulevat akkunoista sisälle, niinkuin varas. ..." Joel 2



Katsopa haaska video, kuinka hämmästyttävästi pyörähybridit ajelevat, kieppuvat, kiipivät:

Uljaasti juosten portaat ylös, haavoittumatta:



Lennokit - jokapaikkaan leviävä vitsaus. Vakoiluun, sosiaalilepakoiden/poliisin urkintaan, terror
ismin räjähteiden levitykseen ...

"Vuoro tulee sinulle, maan asuja. Aika tulee, päivä on lähellä: hämminki, ei ilohuuto vuorilta. Nyt
Minä kohta vuodatan kiivauteni sinun ylitsesi, panen vihani täytäntöön sinussa, tuomitsen sinut
vaelluksesi mukaan ja annan kaikkien kauhistustesi kohdata sinua. En sääli enkä armahda; Minä
annan vaelluksesi kohdata sinua, ja kauhistuksesi tulevat sinun keskellesi, ja te tulette tietämään,
että Minä, Herra, olen se, joka lyön.

"Katso, päivä! Katso, se tulee! Vuoro on tullut, vitsa kukkii, julkeus versoo. Väkivalta on noussut
vitsaksi jumalattomuudelle, ei mitään jää heistä, ei heidän pauhaavasta joukostansa, ei heidän
melustansa; poissa on heidän komeutensa. Tullut on aika, joutunut päivä, älköön ostaja iloitko,
älköön myyjä murehtiko, sillä viha tulee kaiken siellä pauhaavan joukon ylitse. Sillä myyjä ei enää
palaja myynnöksillensä, vaikka he vielä jäisivätkin henkiin, sillä näky kaikkea sen pauhaavaa
joukkoa vastaan ei peräydy, eikä kukaan synnillänsä vahvista elämäänsä.

"Puhalletaan torviin, varustetaan kaikki, mutta ei ole lähtijää sotaan, sillä Minun Vihani tulee
kaiken siellä pauhaavan joukon ylitse. Miekka on ulkona, sisällä rutto ja nälkä. Kedolla oleva
kuolee miekkaan, kaupungissa olevan syö nälkä ja rutto. Ja jos heitä joitakin pelastuu ja pääsee
pakoon, ovat he vuorilla kuin laaksojen kyyhkyset, ja he vaikertelevat kaikki, syntiänsä kukin.



Neljäs Peto - Danielin näky tästä hetkestä
jonka sisällä elämme.

"...se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät..."

...Tätä siihens asti kunnes kirjat avataan.

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

Tulivirta vuoti, se kävi ulos Hänestä; tuhannen tuhatta palveli Häntä, ja kymmenen
tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi Hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja
kirjat avattiin.

Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun
katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. Ja
muiltakin pedoilta otettiin valta pois; niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja
hetkeä myöten. Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen
Pojan kaltainen; ja Hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja Hänet saatettiin tämän eteen. Ja
Hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet
palvelivat Häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja Hänen
valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

Minä, Daniel, tunsin henkeni tulevan murheelliseksi ruumiissani, ja minun näkemäni
näyt peljättivät minua. Minä lähestyin yhtä siellä seisovista ja pyysin häneltä varmaa
tietoa kaikista näistä asioista. Niin hän vastasi minulle ja ilmoitti minulle niiden
selityksen: "Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat
maasta. ..."

.............."Senjälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli
erilainen kuin kaikki muut... Daniel. 7.

Tuntuu aika erikoiselta tuoda tähän pedonmerkkien edustajain omaa tarinaa. Toisaalta, hehän
omansa tuntevat, noitansa näkyjänsä näkevät. Alla heettiläisten hieroglyfi - niiden joiden voisi
ajatella edustaneen 1. tai 2. petoa ja sen valtakuntain aikakausia. Kiveen hakatussa kuvassa
kaksipääkotkan palvojia, niistä Heetin riiviötyttäristään joista Rebekka valittaa Iisakille - haluten
tehdä itsemurhan... Ja tietenkin, pedot ovat aina olleet ja yhä ovat pirunpalvojilla palvontansa
kohteita. Iisak tuskin tajusi Rebekan hätää, lienee sanonut kuin ylermi jotta "elähän nyt liiottele..."

Vain tuntemalla kansakuntain veriset sotahistoriat tuhansien vuosien ajalta, voidaan näiden
petojen raateluja 'seurata' ja tunnistaa: internettisukupolvi ei klikkaamalla vastausta löydä vaan eipä
tarvitsekaan: pelastus on niin yksinkertainen ettei yksikään Totuuden etsijä Tieltä eksy.



'Hauskasti' hieroglyfi kuvaa viiden pedon päässä kymmene sarvea - neljä petolajia. Neljäs
peto on itse aurinkokuningas Konstantinus, Rooman massamurhakeisari ja Raamattu kirjain kansiin
v.325 koonnut uskontolahkon koskematon, ylipyhä saasta... Mies joka ei valhelisäyksistään
huolimatta silti kyennyt Raamatun Sanaa eikä sen auktoriteettia sotkemaan - vaan kuoli kuten kuka
tahansa valehtelija...

Tuhansia vuosia vanha (5k ?) heettiläinen hieroglyfi. Itse lisäsin värit, arvoin numerot - ja
yllättäin tästä löytyi neljä petolajia. Kymmenen sarvea ja 'Paavin paitamerkit', oman kotosuomen
orjapäälliköidemme - Konstantinus Ritariemme pyhät (!) templarimerkit. Näiden alta 'Shukopolli-
breiviikit' saadaan valeasussa lähetettyä petollista sala murhapolitiikkaansa salassa jatkamaan...

Päällimmäisenä tietenkin NELJÄS PETO = korkein osiris jonka bongaatkin kaikkialta missä
kunniaa ja rahvaalta vietyä direktiiviryöstösaaliita jaetaan. Sille kaikki edelliset sarvipäät antavat
kunnian, sehän on ERILAINEN kuin kaikki muut... ... keksitkö 'kärpäslätkä aikakaudelleen'
selvityksen?

Ilmestyskirja 17. luku joka kuvaa verisen murhaRooman punapapit hameissaan,
jatkaa pedosta näin: "Ja enkeli sanoi minulle: "Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle
tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa [vrt. kuvan 4.
osiris jolle aikain lopulla kaikki pedot antavat voimansa, ja sitä kantavat] ja jolla on



seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää
ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä
asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman
perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole,
mutta se on tuleva.  Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat
seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta;
heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää
hänen vähän aikaa pysymän. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse
kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen.

"viimeinen ei ole vielä tullut" ... huomaa että Ilmestyskirjan ennustus on kirjattu noin 1900 vuotta
sitten. Tuon viimeisen 'kuninkaan' täytyy siis kuvata viimeisen pedon koko tässä jutussa loppu-osin
kuvattua valtakautta eli tässä ylimmäksi noussutta osiris-roomaa. Muiden petojen valtakausien
huippu on jo sivuutettu. Tämä viittää myös Raamatun kuvaan lopunajasta jossa elämme - toisin
kuin 4. petorooman kehittämä harhaoppi, eskatologia, jossa 'nuo ovat jossain siellä kaukana
kaukana.'

Peto 1. joita on kaksi kappaletta, antavat jaloillaan voimansa kaksipääkotkan siiville (eetterin
radiolähetysaaltojen pauhu?) Nämä kantavat 'maltanristejään' kuin Kolumbus konsanaan - ja joita
kantavat kaikki kaikkialla maailmassa. Kaikki pedon valtakunnan kerhoihinsa kuuluvat pyrkyrit,
esim suomenkin kirkkojen ja seurojen ylimykset, piispat, papit ja valtionhallinnon, armeijan johto -
ja jalkamiehet, 'breiviikshukopollit'.

Em. hieroglyfissä näyttäisi 'kehitys kulkevan' alhaalta ylös, vasemmalta oikealle. Kymmenen
sarvea viiden pedon päässä. Yhteensä seitsemän eri objektia (plus kaksi ritarimerkkiä) joista viisi on
selvästi petoja. Viimeisin jonka juuret ovat muinaisuuden pedoissa on erilainen kuin muut,
eetterissä lentävä kansain isäinmaiden valo, osiris...

Rooman kaksipääkotka osirispetoksista
lisää, lue kaikki linkit.

Vasemmalla Heetin tyttärien aikakauden
informaatiotekniikkaa.

Katso myös w w w hittitemonuments.com



Pieni syrjähyppy tähän päivään, verisen jesukulttimme poliislooshi Espanjassa kunnioittaa
heettiläisperkeleitä tällä tavoin - tietenkin rooman maltaristi ylimpänä. Suurennos alakuvasta:

Itse asia kuvassa on 10.000 asetta, tykkiä, sinkoa, pommia - jotka löytyivät kuulema
rikostutkimuksen seurauksena 'rikollisilta'.

Mistä tässä 'uutisessa' taas vaietaan kaikilla kielillä: Kyseessä Vatikaanin isismafialooshi joka
salamurhasi 2 juutalaista 2014. Tälläinen asearsenaali Espanjassa merkitsee islamin uhoamaa
kansannousua verisine kensanmurhineen - jesuiittain ryöstöunelma. Espanjan lisäksi 26 muuta
EUmaan salaista kansamurhavarastoa on yhä tutkimatta, 'löytämättä'...



Heettiläisestä haudasta esiinkaivettu koristeita. Liekö yläp. vyön solki... Soljessa löytyy vaikka
mitä baalinpalvojamerkkiä: keskelle lisätty suomilaisritariväriä.

Olikos tuo ihme että Saksalaiset innostuivat tutkimaan Heettiläisten valtakuntaa 1930-luvulla.
Alue sijaitsee nykyisen Turkin alueella.



Osiriksen kannattelu onkin aina ollut nk. kovvoo hommoo. Tässä osiriksella näkyvät 'jalat',
usein heettiläisten kuvaamina. Kuvat tässä em. sivustolta.

Tässä uskonisämme, 1. kirkolliskokouksen käskyttäjän ja EU-Keisarimme Konstantinuksen,
Osiris-kuninkaaksi itse itsensä nimittäneen messumurhaajan ristinmerkki - lentelee ihan itsekseen.
Tätä Konstantinusta palvotaan Porvoon Lutter-orisiskirkossa tosissaan - Niinistö-halos akselin
vanavedessä riittipuvuissaan sinne pörrää poliisi, poliittinen teatterikone, ohjelmointilehdistö yms
jne Suomen ritarikerma. Vertaa Lutterosisikirkossa 2011.7.7. pidetty riittivala jossa Niinistöstä tuli
presidentti jo ennen nk. vaaleja.



Olet(ko) Onnellinen Isän Auringonpais(t)eessa.

Hoosea: "He ovat olleet uskottomat Herralle, sillä he ovat synnyttäneet vieraita lapsia.
Nyt uudenkuun juhla syö heidät ja heidän peltonsa. ... Minä [Herra] olen Efraimille
kuin koi ja Juudan heimolle kuin mätä. Mutta kun Efraim näki sairautensa ja Juuda
paiseensa, meni Efraim Assuriin, lähetti sanan sotaiselle kuninkaalle; mutta tämä ei
voinut teitä parantaa, ei tehdä terveeksi teidän paisettanne. Sillä Minä olen Efraimille
kuin leijona, Juudan heimolle kuin nuori jalopeura: Minä, Minä raatelen, menen ja
kannan pois, eikä pelastajaa ole...

Ilmestyskirjassa mainittu Apollyon = tuhooja, on monien eri lähteiden mukaan pakanoiden
SUN/STAR -aurinkojumala eli juuri tuo Heetin osiris, paavin rappareidenkin ylijumala. CERN
rakennettu Apollyon temppeliin - tiede, rooman satanismin työkalu ---> lue 'sky sky sky, cry...
Tässä eräs linkki: jesuswordsonly.com/aboutauthor/379-apollyon-bible-study.html

COLUMBUS

Rooman uskollinen palvoja Columbus 'pelasti' isän maalleensa Inkain kulta-aarteet.
Neuvokkuudellaan neljäs peto orjuutti Etelä-Amerikan kansat, käännyttämällä ja väkivalloin. Ken
ei kääntynyt, kaula poikki. Ken kääntyi, kaula poikki. Pitää nuo upporikkaat maat tänäänkin yhäti
alati isän sinilooshien avulla köyhänä kuristusotteessaan... Lue Katoliskirkon öljyjätti Venezuelassa
jatkuvista ryöstöistä:

hyvan-ja-pahan-evankeliumi.
Vaan eipä tarvitse merta edemmäs kalaan mennä, avaa hesarien isänmaa sivut: yksi isänmaa, 'yksi'
mielinen ryöstö (120.000 direktiiviä), yksi kultainen kaksipääkotka (kauppatori) ...

Alla isän ritarilleen rakentaman, varustaman, ryöstölaivaston johtolaivan pienoismalli. Sen
tietenkin piti kunnioittaman taivaan kuningatarta ja Maria kulttiaan. Mikään symboliikan osa ei
voinut olla sattumaa - ettei Mars jumalten kuoro vihastuisi matkalla: johtolaiva SANTA MARIA



Hauskat merkit - kuin samalta suunnittelijalta.            Oik. ahne Kaksisarvinen:

Petojen Jalkaväki on aina kantanut tätä merkkiä, bongaa se mm. piispojemme harteilta.
Miljardien massamurhat kautta aikojen - näiden oikeamielisten jalkain maahanpolkemina. Löysitkö
muutoin pyhästä laivastaan osiriksen? Kyllä se on siellä...

"Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee
kadotukseen.  Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä
ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa.
Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. He sotivat Karitsaa
vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä Hän On herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja
kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat Hänen kanssansa." Ilm. 17



Jesuiittain Armeijan piiloMerkit: Pyhän Yrjön eli Paavin St. George mitalinauhoilla näemmä
koristellaan kolmannan maailmansodan itäiset isä aurinkoisen panssarit. Jesuiittain Yrjönristin sai
myös ritarimme Mannerhein v.1914.

Put put put in: Moskovan rauhanVappuparaatiin sammahtanut Yrjö=tankki 1.5.2015:

Liekö tässäkin ruplulaatikossa
amriikkalainen Fordin moottori? Ainakin
toimintavarmuus täsmää. Lisää näitä
upotettavaksi karjalan soihin vaikka
'Obamau Land-Lease' sopimuksin?

(Lue Berijan Tarhat)



Niinpä Neljännen Pedon punaisella 300milj murhatun muistoveritorilla nähtiinkin kaikki
isäinsä maamerkit; Pyhän messumurha-Yrjönsä kaari, terror-ismi-rauhankyyhky, osiris-auringon
paisteessa kylpevä Romfa-jumalansa tähti - ja tietenkin illuminaattilooshinsa perustajajäseneltä,
Karl Marxilta vanha tuttu sirppi ja kullattu kultahampaiden murskavasara. ...(komposiittikuva)

Ooo - HUMAN-IZM Pommitus:
Rauhanliikelooshin Human-ismi onkin aina
ollut Nelospedon aivopesukoneessa
ykkösijalla.

Tässä isän ismin rahankyyhkyläis kuva Tsekin
'rajapyykiltä' v.1985. Enpä juurikaan tekstistä
mitään ymmärrä, mutta tämä CCCP-kidutuksin
ylläpidettyjen rautaesirippujen rajalla killunut
merkki hoiteli hyvin ismiensä terrorin perille:

... taustalla (tietenkin) nakutti
matkaajain kypsyttämiseksi aito

sarjatuliaseitten räiske...

Onko niin että aidosti terrorisoimalla matkaajia
isän Human-ismilla (=sarrrrrrrja), saadaan
pelosta änkyttäviltä matkaajilta enempi
ryöstösaalista?



Kel Isän Maana on Osiris, sill anthaa myös kunnia kaikest. IHS
Tammenlehväin kera...

Tämä neljännen pedon petosten isänmaa ei ole meidän
kotimme vaan meille on varattu jotain sanoin kuvaamattomasti
paljon parempaa:

..."kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja
tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä
jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ja jos he
olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin
olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin;  mutta nyt he
pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei
heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa;
sillä Hän on valmistanut heille kaupungin. "

_________________________________

Daniel kertoo että "tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta" ... Niin minäkin - koska vielä
lyhyen hetken olemme neljännen pedon pahvihampaisen valtakunnan raadeltavina:

Onneksi 'tarina' ei pääty tähän - lopuksi lopulta koittaa maksun aika.

Jokainen ajatus, sana, ja teko tilitetään, sinäkin vastaat Luojasi edessä kaikesta mitä teit, ajattelit,
sanoit. Pelottavaa, eikövaikka? onneksi tätä ennen voi syyllinen vastaanottaa jokaiselle tarjolla
olevan armahduksen. Sinäkin, nyt, tänään. Astu pois pelon varjoista ja ota vastaan ylhäältä
lahjoitettu Jumalan kirkkaus ja tartu Lupaukseensa Iankaikkisesta Elämästä siellä missä petoja eikä
palvojiaan ole.

"Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen
luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi. ...
Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin
hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen
vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien
edessä ja Karitsan edessä.

Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa
päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka
ottaa sen nimen merkin." Ilm. 14
"Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it
is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.



And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the
beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand,  The same
shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into
the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the
presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb:  And the smoke of their
torment ascendeth up for ever and ever: and they have no rest day nor night, who
worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name.
Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God,
and the faith of Lord Jesus. Rev.14

'Maksun Aika'

Maksun aika koittaa kun aika päättyy. Käsite aika liittyy maa-vankiplaneettaan joka on
nyttemmin vangittu radalleen auringon ympäri. Kun Auringosta edetään riittävän kauas, aikaa ei ole.
(Siinä syy tieteen riivattuun hätään päästä pakoon palloselta savuttavilla heteka-hökötyksillään nk,
sukkula...) Aika on monisäikeinen ja kaikenlisäksi jokaiselle yksilölle yksilöllinen. Ihmisen
elämänaika kiihtyy loppuansa kohden, yksilön ajan päättymisellä ei ole juurikaan vaikutusta maan
aikaan - tosin vaikuttaa eläväin olentojen olosuhteisiin.

Ennen luomistaan maa on todennäköisesti ollut jo kahden muun auringon kiertoradalla:
sittemmin singottuna pois Jumalan läsnäolosta tänne kaikkeuden reunaan ... näin maa joutui tämän
auringon ajan vangiksi. Tästä vauhdikkaasta tulosta tähän aurinkokuntaan johtuu myös pallomme
(Jesajan todistama) elliptinen spiraalirata. Ilmestyskirja kertookin tulevasta hetkestä jolloin aikaa ei
enää ole. Mitä se tarkoittaa? Yksinkertaisesti sanottuna Iäisyyttä. Sinne päätyy jokainen sielu,
tärkeintä sinulle/minulle onkin missä se vietetään.

Mainitsin tuolla että neljännen pedon palvojilla on hirveä hätä piilottaa sammakoiltaan
vesikattilansa, vesi ja kiehutus. He eivät salli minkään pohtimista, Raamatun Tutkijat pitää hävittää
keinolla millä hyvänsä. Koska sieltä Raamatun kautta petoksensa paljastuvat. Niinpä he kehittivät
opin nimeltä eskatologia, kirjoittaakseen senkin historian mieleisekseen. Tarkemmin, Lue: ex.
jesuiitta Alberto Riveran elämänkerta.

Tässä Raamatun, erityisesti Danielin ja Ilmestyskirjan perusteella tehty hahmotelma edellä
mainituista pedoista ja aikakausista. Hollerith on niin pikku juttu ettei sitä tässä edes näy. Sensijaan
sinun elämäsi painonappi näkyy; paina, klikkaa ja valitse mihin haluat mennä kun kirjat avataan.

Maan aikajana - vasemmalta oikealla. Keskeisintä Raamatun kannalta on Luojansa käynti ja
vankiensa vapautus - eli Jeschua Maschian Elämä. ... Alla tästä kuvasta osasuurennokset.



perkeleen petostelujen aika alkoi jo ennen Aatamin aikaa:  "Voi maata ja merta, sillä perkele on
astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"

(Isämeidän -aiheesta Tuonnempana Lisää)

Maan historia ei ole sama kuin Aatamin historia. Se on syntynyt ajan ulkopuolella, kuinka
ihmeessä sille voitaisiin silloin määrittää ikä?Ja kuka olisi riittävän vanha että sen voisi tehdä?

Raamatun ilmoituksen mukaan elämme nk. 'lopunaikaa'. Lyhyttä aikaa jossa seulotaan ihmiset
sen mukaan mitä he 'klikkaavat'. Kullakin yksilöllä on oma nappinsa, mieti miten painat. Aikain
mylly ei paineluistasi muutu, mutta valintasi määrittää mitä Vanhaikäinen sinulle sanoo kun aika on
loppu ja yksin edessään seisot.



Monin tavoin vajaan kaaviokuvan tärkein asia on keskipiste, Jeshua Maschia = Jeesus Messias.
Seuraavaksi tärkein on se, että me elämme todeksi ahdistuksen aikaa eli Ilmestyskirjaa, se on tässä
tänään ja 666 pedonmerkin valtakunnan alkuhetki minä hetkenä tahansa. Omansa odottaen Jumalan
Ainokaista Poikaa jonka hartioilla On Herraus - noutamaan omansa, Raamatun ilmoittaman
tuhatvuotisen valtakunnan tuloa jne. Keskipiste on keskipiste - Hänestä käsin kaikki Sanansa
ennustukset tulkitaan.

Minä hetkenä tempaus on, sillä ei ole merkitystä. Ainoa asia on, olenko/oletko nyt tänään tässä
valmis, tunteeko Armahtajasi sinut - onko Karitsan Veri saanut puhdistaa syntisi, onko Hän sinun
Herrasi.

Lue tarkemmin tästä: tamako-oli-elamasi

"Poissa ovat hurskaat maasta, eikä oikeamielistä ole ihmisten seassa. Kaikki he
väijyvät verta, pyydystävät verkolla toinen toistansa. Pahantekoon molemmin käsin!
Sitä taidolla tekemään! Päämies vaatii, tuomari maksusta tuomitsee, ja mahtava
puhuu julki sielunsa himon; senkaltaista he punovat."

"Paras heistä on kuin orjantappura, oikeamielisin pahempi kuin teräväokainen aita.
Sinun tähystäjäisi ilmoittama päivä, kosto sinulle, tulee. Silloin he joutuvat
sekasortoon. Älkää uskoko ystävää, älkää luottako uskottuun; vaimolta, joka sylissäsi
lepää, varo suusi ovet. Sillä poika halveksii isää, tytär nousee äitiänsä vastaan, miniä
anoppiansa vastaan; ihmisen vihamiehiä ovat hänen omat perhekuntalaisensa. Mutta
minä panen toivoni Herraan, odotan pelastukseni Jumalaa: minun Jumalani on minua
kuuleva."

"Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja
rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita
he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat
syntiset ovat Häntä vastaan puhuneet."

LIITTEET:



Asioita joilla on liityntäpintaa aiheeseen, Raamatun ennustuksiin.

Liite 1. Väestönvähennys - 4. pedon toiminnan laillistava roomankristillinen satu.

En malta olla laittamatta viimeistä pedon kaksisarvipäätä näkyviin, näin tuuletti
sarvipäämerkkejä mm. Iltalehti v.2013. (Värilliset faktat lisätty jälkikäteen):

Saman
Katolisen Tunnustuksen

Kirkkolaitos:

Daagonin kalanpää
piispat Heettiläis
risteineen...



Tälle kalanpäähattuklaanille naurettiin koko viime vuosisata ja niiden pannukakku-hulluudet
kiepautettiin Raamatun Sanaan luottavien niskaan. Eikä otettu kuuleviin korviin että Rooman
keksintö oli geopoliittinen pannukakkuvaltakysymys ... Raamattu jota itse eivät lue, ja kieltävät
lukemasta, kertoo tarkasti alkukielellä maan olevan pallo, pyörivän spiraalirataansa juostessaan.

Tämän päälle nuot jesuiittaidiootit ottivat omaksi murhaopikseen kalanpääkauppias
Giovanni Boteron röyhtäsyn: kuulema väestöä oli liikaa 1500-luvun Roomassa. Ehkä se oli totta
Giovannin omalla kotikujalla (liian monta linkolaa?) - mutta vielä pannukakkuaankin hullumpi
tämä pahvikorttirooman viralliseksi politiikaksi muutettu satu on.

Maapallo on lähes tyhjä, liekö prosenttiakaan ahtaasti asutettu? Kaikki mahtuisivat yhä
Hankoniemelle seisomaan. Eläminen voisi vaikiaa olla, mutta fyysistä tilaa pallosella löytyy.
Tahtokysymys. Ahne ei muille anna liiastakaan...

"Voi niitä, jotka liittävät talon taloon, yhdistävät pellon peltoon, kunnes ei jää enää
tilaa ja te yksin asutte maassa! ... Ja Hän odotti oikeutta, mutta katso, tuli
oikeuttomuus, ja vanhurskautta, mutta katso, tuli vaikerrus. "

Tässä pikatyöstin käsin editoimalla erään satelliittikuvan negatiivin. Siinä näkyy
ihmisaktiviteettia yöaikaan ... muuhun siitä ei ole kuin näyttämään että tilaa on. Kyse on vain
ihmisen ahneudesta ja vallanhalusta: Israelia piirittävät beduiinit voisivat viedä lampaansa minne
tahansa pommeineen, paratiiseja niille paukuille löytyy ja rahaakin roppakaupalla - mutta kun ei.
Ihminen on ahne ja haluaa sen mikä on toisen vaikka edellistäkään ei ole syönyt. Kuin gorillakingi
häkissä joka varasti kaikkien banaanit ja kasasi niitä alleen ja oli tukehtua - mutta toisille ei yhtään
halunnut luovuttaa...



Tee tykönäs
epätietieteellinen
koe: Jos
tikkataulukses
tämän laitat,
olet tosi hyvä
heittäjä
jos 'yhteen
ihmiseen'
osut'.

Tikkataulu:
otetaan
esimerkiksi
pikkupläntti
palloselta:

Alaska.
Vain 2% on jollain tavalla ihmisen asuttamaa, suurin osa villiä luontoa. Teitä ei ole,
vesitasolentokoneet takseina. Pinta ala on 1.717.854 km2. Asukkaita 710.231. = joka ikiselle
löytyisi 2,4 omaa neliökilometriä - mikäli ahneus ei olisi este.

Suomi. Vain kuudesosa Alaskaa. Pa. 303.890 km2, asukasluku 5,5milj = joka ikiselle löytyisi
yli puoli hehtaaria omaa maata - mikäli ahneus ei olisi este. Ja toisaalta, kaupunkielämästä puuttuu
maatyöläisen vaivat ja hajut: suurin osa ihmisistä haluaa elää ahtaasti kaupungissa.



...vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei
rautakaan sekaannu saveen". Daniel 2

Raamatun mukaan kirjat avataan ja jokainen saa palkan tekojensa mukaan: Hyvät ja Pahat
heitetään ikuiseen tulikivijärveen - Taivas on valmistettu Pyhille.

Ihmiskunta on Aatun maapalloselle heittämisen jälkeen ollut aina kahtiajakoinen: a. Totuutta
kaipaavat ja b. Totuutta rienaavat. Ne eivät sekotu millään tavoin toisiinsa. Sarvipäiset pedot,
langennut taivaasta poisheitetty enkeliperven sikiöt, ovat aina saaneet kiusata maan asukkaita, niin
eläimiä kuin ihmisiä. Mutta niille jotka kieltäytyvät kuolemaan saakka palvomasta petoa, on tietty
raja jonka yli näillä ei pääsyä ole. Ja kun aika loppuu = iäisyys alkaa, nuo sarvipäät palvojineen

erotetaan ja systeemistä ulosseulottujen, tuomiosta
armahdettujen ilo ja iäisyys alkaa.

Ilmestyskirja - jonka sisältö on lukittu - sisältää
samat kuvaukset eri kulmista kuin tuo ikivanha
Heettiläinen kivikaiverrus. Kuin myös Danielin kirja:
petoja on eri aikausilla erilaisia ja lukuisia - vaikka
Daniel keskittyy lukuun neljä.

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

Roomankirkkoon tunnustautuva pedonvaltakunnan
jatke, Luterilainen kirkko, on aina kantanut
satanistimerkkejään: ilmankos Raamattu varoittaa:
"Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin
tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta
hetkestä, sillä aika on paha."
...tosin sanoen sinulla on velvollisuus KATSOA eteesi
ettet näiden merkkien alta syö sieluusi pedon petosta.

Pohjantähden Ritarien Porttokirkko Suomessa:
www.slideshare.net

/syottovasikka/porttokirkko-29382289



Karmanlammen karmea palvelus isän maalle. Jesuiitajumala seinällä, rooman kolminaisuus
edessä; totuus kasvaa näistä kolmesta piipusta - sanoi jo jesuiitta Mao tse Tung. SA-kuva. Alla tuttu
kirkonvaatima sotilasvala, kaksi sormea ja Black&Decker - tai juutalaisen pelastusmahdollisuus,
uunitukselta = pakkokäännytysvala katolis... korjaan heettiläisille. (Vala: Lue linkeistä lisää)



Suurkansleri ja Rooman sivukonttorinsa, Lutterkirkon ritari näyttää kuinka rooma on ylpeä
heettiläisten satanisti-rististään, joko hallitsemansa Brittikuningashuoneen ja parlamentin väreissä
tai mustavalkoisena jesuiitta Adolphinsa kuvioina. Temppeliherrain konklaavi: Ordo Supremus
Militaris Templi Hierosolymitani - Swiss Registry ...

Kysy Rohkiasti Lisää Tawastian kokouksistamme;
 kaikki mukaan!



Merkelliset merkit - pyhän istuimen siukut jakelussa kaikille merkkinsä ottaneille. (allaoleva kuva
lienee mani puloitu?)



Vain Ranskalainen sen voi sanoa virallisesti: "Ranskalaiset ovat yhtä tyhmiä kuin neekerit..." ...
pussaillen pariisin paaviansa hurmoksessa.

Kaksisormivalansa saatanalleen paaville. Kuin Suomalaiset sotilaat taas 'tänään' osiriksensa edessä
Helsingissä suurkirkon portaikon ääressä. Kaksisormivalasta baphometille onkin oma juttunsa,
luepa linkeistä tämän elin tärkiän riittinsä salat.



Suomen kirkkolaitos on aina ollut osa tätä ignazius -roomaa, aina valansa vannonut vatikaanin
osirikselle "...aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä
on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?"

Sieg Heil! (Värit lisätty)

Alla, vasemmalta: Ev.Lut srk työn risti, Micael Agricolan risti, pyhän henrikin risti ... jnejne. Hmm.
Tervehtivätköhän heettiläiset aurinkoista (!?) johtajaansa sanoin "sieg heil heettiläiset".

...ja päälle Henry Ford Medal:



Tietenkin suomilaisille rakkaaksi tullut valan vannomsien ja nk 'itsenäisyyden' tunnuskin,
siniristilippu, on alusta asti silkkaa huijausta. Joukko paavin uskottuja vapaamuurareita sen meille
lipuksi valitsi - tietenkin 'paavin myymälästä'. Itsenäisyys - isän maa - rooman irvikuva orjillensa...

Minullekin tuo lippu oli kallein - kunnes jouduin sisälle tämän pedon kiduksiin ja oksensin kaikki
sen väärät opit itkun kera permannolle... Temppeliritarien kokoelmasta jesuiittamme sen ottivat;

Kirkon käyttäessä nykyisin tätä jesuiittamerkkiä netissä sivuillaan:

"Sitten Herra sanoi minulle: "Ota vielä itsellesi hullun
paimenen kapineet. Sillä katso, Minä olen herättävä
maahan paimenen: hukkaantuneista hän ei pidä huolta,
hajaantunutta hän ei etsi, ruhjoutunutta hän ei

paranna, pystyssäpysyvää hän ei tue; mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat. Voi
hullua paimenta, joka lampaat hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä.
Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon."



Rooman ikoma Romano Archives esittää: Laivan merkkilippu "pappi laivalla". Toisin sanoen
älä ammu, 4.pedon ryöstöreki jo käynnissä sisältäpäin... shh. Katolispappi. Katso video.

Tsau! ...sade
kasakkariddare
-jesuit till pope
Pius.

Luepa muutama linkki aiheesta:
maallikkoapuri blogspot fi/2012/03/israel-lobbyn-vaitetty-valta-on-mediaa.html

...blogspot.fi/2012/10/jesuiittojen-talousmahti-vuonna-1958.html

...blogspot.fi/2010/12/jesuiittaveljeskunta-temppeliherrain.html

...blogspot.fi/2009/03/jesuiitat-ja-vapaamuurariuden.html



Lutteruskonnon Heettiläisherrat tulossa kukkotappelusta: Ignazius Loyolan -pisces,
aurinkojumalan perheen oma Daagon kalanpäähattu, osiriskepit Maltanristeineen, Tammuksia
unhoittamatta. Laskepa montako johtajansa merkkiä näiden vatikaanin susien lammasvaatteissa
killuukaan. Seinävaatteinaan IHS isis horus seth Musta aurinko - jesuiittasymboli jonka virren
veisuuta koko poppisuomi hokee ja itkee Juicea muistellen. Keskessä Svinhufvudiltakin tuttu
Breiviik-Maltantikari...

Tokihan tiesit että isän mailla ei rajoja ole. Niinpä isänmaansa kaikki piispat kaikkialla kulkevat
isän diplomaattisella koskemattomuudella: passeja, viisumeja tai orjien rajatarkastuksia ei heill
tule. Samoin on ydintieteensä kauppamiehillä, 'kokeilla, kirjanpidot ohittavilla plutonium-
kuljetuksilla'. (Lue niistä allaolevista linkeistä tai AL juutubivideoista)

Sanoinko isis ? Siis se Rooman 600-luvulla kehittämän hallintokultin tosiuskovais -haarake joka
kiinnisaamiaan roviolla polttaa kuten katoliset ikään.



Pyhän Isän lähettiläs pohjolan väärinajattelevan lammaslauman seassa

Lutteruskirkon piispa ... dehonian curie X piällysmies on nykyisin vihainen kuin nassesetä. Eye-
Bizneksensä tökkii kun Abednegot ei kuoletukaan, raamatunväärennöksensä -92 ei käy kaupaksi ...
liekö tuossa isänsä heraldiikasassa kuvattuna itse pätzi?

"Silloin Nebukadnessar tuli kiukkua täyteen Sadrakia, Meesakia ja Abednegoa
kohtaan ja hänen hahmonsa muuttui. Ja hän käski ja sanoi, että pätsi oli
kuumennettava seitsemän kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Ja hän käski
sotajoukkonsa väkevimpien miesten sitoa Sadrakin, Meesakin ja Abednegon ja heittää
heidät tuliseen pätsiin."

Dehonian heraldic pyramid cross



D ehonian sivuilta looshinsa riittihuone koottavine kalusteineen. Tutustu riitteihinsä "Vapaaksi
muurarien kahleista" -sivulla. Oho - mitenkä tuo hammaslääkärimainos tähän eksyi. Varmaan virhe,
sori boys.

Dehonian X lähetyssaarnaaja: "Hei tyttö,
iloa kasvoille: Jumala on eläväin jumala, ei
kuolleitten..."

Kädessä soihtu - silläkö öiset kerettiläsiroviot
sytytetään?



Dehonian curiaa messun jälkeen, Hki. Keskimmäin suomilaisjuntti näyttää olevan myös
osiriskerhon ruusuritari.

Social TAU Justice
          Ministry                            ...4.pedon merkkikokeolmain helmiä, bongaa lähimmästä kirkostasi



Jeesuksen sanat "TE KYYKÄÄRMEITTEN SIKIÖT" ... oli kohdennettu - niin, kenelle?

Israel - Jumalan Kansa, Hänen Silmäteränsä. Paavin kyykäärmeitten sikiöiden hallitsemana,
sentähden ettei kansa Jumalaansa halua kuunnella. Lue 'Israel Uutiset'



Maltanristin Ritari - jesuiitta Stalin: Tämän pilapiirtäjän on täytynyt joutua Hollerith
pahvipedon syömäksi. Satoja miljoonia leireillään murhauttanutta Kim Il Jongin 'isä' Stalinia ei saa
heettiläismerkkeihin yhdistää... Mitäs siitäkin tulisi jos Stalinin havaittaisiin kantaneen samoja
rooman käskyttäjänsä merkkejä kuin suomen presidentit tahi piispat? Alkaisiko suomi rahvas
kapinoida ihmetellessään myös ryåzinmarsalkoidensa, kuningattarien juuria? ... Vain Paavin oma
jesuiitta voi saada kuvan Pyhimys Yrjönristin, vrt 5/2015 Punainen Tori n. sivulla 183.



Ja jos ihmettelit Ukrainan tapahtumia, tutki kenen merkkejä kantavat, sen messuissa
taistelulaulunsa laulavat...

Merkel oli hövelillä tuulella. Lahjoitti ystäväritareilleen 50 miinaharavaa... Käskystä tietenkin.
Ritareiden polut onkin aina pidettävä ansoista vapaana. (oops, mites berkutin kuvan yläpuolelle
etabloitui pyhimysilmestys? Liekö väärennös?)

Westminster Yliopiston tuotteita:

Viisitoista (!?) kuollutta.
Merkillistä kuinka nollat
vähenee kristityillä,
muslimeita ammuttais
nollat lisii...



Rauha - se tulee vaikka väkisin. (Hassusti Danziger piirtää koto-musleille Leni-Ruåzinhatut). Kun
yhtäänVirallisen Totuuden Vastaista kynää ei enää ole, kun korttipakasta on kaikki jo seulottu
uuniin, kun kaikki jäljelle jääneet kumartavat petoa - silloin saapuu isän maahan rauha. Kuin
taikaiskusta myös joka isän maan kolkkaan suurella vaivalla Leijonaritarien levittämät
rauhanuskonnon kannattajat löytävät Marian - ja senjälkeen maailmanhallitus istuutuu 666-
pitopöytänsä ääreen... Tätä isä terrorin uunitushuippua kestää kolme ja puoli vuotta - ja sitten tulee
loppu. (Huom. Lopunajan vaiheet ovat huomattavasti monimutkaisemmat, Jeshuan paluu,
tuhatvuotinen Pyhien Valtakunta jne)

"Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä." Ei
kuulla sinussa enää kanteleensoittajain ja laulajain, huilun- ja torvensoittajain ääntä;
ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria; ei kuulla sinussa enää myllyn
jyrinää; ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä
huutoa morsiamelle; sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi
villitsi kaikki kansat; ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri,
jotka maan päällä ovat tapetut." ...

"Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun
kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.  Ja perkele, heidän
villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat,
ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.  Ja minä näin suuren, valkean
valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille
sijaa löytynyt.  Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen
edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet
tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.  Ja meri
antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka
niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.  Ja Kuolema ja Tuonela
heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.  Ja joka ei ollut
Elämän Kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen."



Isän maan lehdistö joka toimii jokaisessa maassa globaalisti tiukassa 100% vatikaanin
kontrollissa, ei saa sallia pienintäkään epäilystä vatikaanin 600-luvulla kehittämää
hallintakoneistoa - islamia - vastaan. Raivonsekaisella hulluudella se jopa väärentelee kilvan kuvia
ja videoita - kuten tämänkin uutisen kuvat by Nationalpost.com. Suomexicossahan ei koko aihetta
saa viharikospelossa käsitellä...
Niinpä nostin väärennökseensä nasse-setän kaapista näkyviin iittainsa vierelle - vaikka käsi
jäikin tähän hörpsis asentoon. Risteinmerkkinsä kuuluvat myös lisättyyn sensuuri-unhoitettuun
aineistoon. Vas reunassa J'lem suurmufti josta tuli uskonto-asiain ministeri, Balkan muslim Handzar
SS-joukkojen komentaja, 800.000 vääräuskon uunittaja. Setä Saddamin setä, Jasserin sukulainen.
Husseinpa tietennii - obamaon lailla.

Katsos pelosta vapisevain iittain väärennöstä: news nationalpost com/news/world/jew-hatred-its-
in-the-quran-pro-israel-group-running-provocative-ads-featuring-hitler-on-philadelphia-buses



Ja Kaikki Yhdessä, Toistakaa: "isän maan vastustaja viharikolliset - vaiennettava!" ... eli myllyt
pyörimään, kortit vedettävä pakasta ja... (LATimes com: Hebdon piirrokseen lisättynä
'suomitekijöitä')

(Pariisi 7.1.2015, sisäpiirin juttu jossa hankalat yksilöt piti poistaa: Isän automaattiohjattu
aseistautunut jihad joukkio salamurhasi ao. lehden koko toimituksen - koska kuollut Fatimassa 600-
luvulla keksitty kulttijumalansa ei itse siihen kyennyt. Tämän takia yllä näkyvät henkilöt
yksimielisesti yhteisseminaareissaan vaativat kansalaisilta puolustautumiskyvyn pois - että isän
operaatiot eivät estyisi. "Suomesta tehtävä EU: monikulttuurisin valtio" listaa [SALAINEN]
sahtivaari-halos seminaari 2008.)



Tässä tosiuskovat itse kertovat kuka on 'isänsä'. Katolinen Adolph-jesuiitta myhäilee.

'Alkuperäinen Tanskalaispoika' - hehkuttaa lehdistö. Saa tietenkin heti tarvitessaan
konetuliaseen uskontonsa käskyjä toteuttaakseen. 'Alkuperä': - erään Libanonista tuotetun
Omar El-Husseinin poika, tosiuskovan koulutettu tosiuskova.



Tee sinäkin joskus jotain hyvää!
Edistä rauhaa, rakkautta, ykseyttä ja ekumeniaa.

Templarit - Temppeliherrat - Knights ✜ Templar
Knights of Hospitallier

-veljet odottavat kiihkeinä hyvää päätöstäsi!
Vuosituhantiset perinteet auttaa

heikkoja ja hoivata heidät telttakylien kautta...shh..

Temppeliherrain historiikkiin kuuluu oleellisesti
pankkiiri ✜ toiminta. Tuskin mistään palloselta pankkia ilman
merkkiään löydätkään... Tuhatluvulta alkaen pyhiinvaeltajilleen
taattiin majatalot ja pankkiplvelut pyhään maahan vaeltajille.
Ehtona näille palveluille oli maksuton testamentti - Templareille.
Kuinka ollakaan, aikansa superrikkaat linnanvoudit kuolivat
pyhillä HYVÄ-PÄÄTÖS -matkoillaan toinen toisensa latauksen
jälkeen. Kolmessa vuosisadassa Knights Templar -järjestö oli
yllättäin tullut maailman rikkaimmaksi. Yllä satelliittinsa mainos.
Muistakin Ladata. Elintasopakolaislapsien kasvattamisesta
Leijonat tarjoavat pikalisäbonuksen.

Lue Lisää: Pahan Pietarin Basilli.

Pikku väläys veljessarjasta HYVÄT PÄÄTÖKSET:
slideshare.net/syottovasikka/jenin-jenin-2002-002

✜



B=BOAS, J=JAKIM. Näyte G-miesten rapparimuurari rappusilta: Muinainen

Hospitallier Ritarikunta rikastui murhaamalla kohteensa varmistuttuaan ensin

että perintö jää Jeru-Salem prinssi veljeksille... (jeru=murskattu, salem=rauha)

Eikä tule unhoittaa pappismiestemme Dehonian kalman-X ritariveljeskuntaa - joka Konstantinus
heraldiikassaan kirkkoisämme piiloista pilkistää. Inkvisitiolaitoksensa on aina kellareissaan
murhauttanut 100.000 ihmistä vuodessa maapallosellamme - vain varmistaakseen valtansa.

ORDER of SMOM
Kaikki alamaiset jokaisella portaalla palvovat korkeinta, tuntematonta. Kaikki järjestyksessä
[ORDER] terror isminsä alla, kalmanvaltaansa palvoen. Ei ole niin korkeata etteikö painaisi päätään
kumaraan kunnioittaen (phallos) Pyramidia, siitä aukeavaa kaikkivaltiasta Maltan Ristiään.
Symbolinen satanistien keskisormi ilkkuu Taivaan Jumalalle. Ken luulisi tuon kestävän kun
Vanhaikäinen Istuutuu ja pelinsä vihelletään poikki?

Jokainen rappari, ritari ja jesuiitta - pelkää kokoajan tekevänsä anteeksiantamattoman virheen.
Tässä aukenee Washingtonin obeliskin pyramidikärki: ei ole kaupunkia missä ei kopota tästä olisi,
missä ei yössä vaeltaisi huppupäitä sen ympäri kynttilät käsissään. Etsipäs tuo obeliski
kotikaupungistasi...

Rooman oma vapiseva musuliini rinnan paavipelkurinsa kanssa. Kuvaan lisätty Maltan Ritariensa
pyramidista avautuva palvonnan kohde, risti. Vasta haljennut & korjattu obeliski, Washington 2015.





Rooman Jesuiittain leipomain rappareiden salainen kiipimisjärjestys.

Erikoista on Royal order of Jesters, Niilin Tytärten ja Pohjois Afrikan Leidien korkea asema - johon
näemmä valitaan ilman rappareiden portaikoilla kiipeilyä...

Kuvan alaosa seur sivulla.



Boas ja Jaakin -pylväät, löydät ne raamatustasi rappareiden ylipapin Hiiramin pystyttämänä!



Kultahampaat - pedon irtirepimät ja harkoiksi sulatetut - pidetään aina osiriksen valvonnassa.
Tässä tuttu osiris - kahdeksankulmio jalusta - jolla liekki-phallos-obeliskinsa vartioi Lontoon
finanssikeskusta pyhimyspazaittensa kera - Pyhän Paavalin katetdraalin varjossa rooman osirikselle
pahitettu IsäMeidänRukoustori - St.Pauls Cathedral & Paternoster Square, Lontoo Uk.

Oppineiden Q-kädenvääntöä Isämeidän rukouksen juurista ...
en.wikipedia.org/wiki/Q_source

33. Hämmästyttävästi Synopsis Universae
Philologiae, rooman kurassa kypsytetty
kartta - kertaa 'ISÄ MEIDÄN' eli paternoster
rukouksesta alkuosan 33-kielellä...
tunnistatko kartan?

Europa Polyglotta published with Synopsis Universae
Philologiae in 1741; the map gives the first phrase of
the Lord's Prayer in 33 different languages of Europe.

- en.wikipedia.org/wiki/Lord%27s_Prayer
- paternosterlodge.co.uk
- Lontton keskustan tori on kaikenkarvaisten
looshien pesä kautta aikain

Rooman osiriskirkon papin ja paavin nimike on aina 'isä' ... katsopas siihen Jeshuan (Jeesuksen)
sanat, Matt 23: "Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, Hän,
joka on Taivaissa."



Paternoster Square is an urban development, owned by Mitsubishi Estate Co =OMISTAJA.,
next to St Paul's Cathedral. Hakusanoina: Newgate Street, Paternoster row, St. Paul's church ...

Kaksi sivustaa tällä Mitsubishin [lue: yakuza] omistamalla torilla on reunustettu Maltanritari-
pylväskäytävin, aina valmiina riitteihinsä... Taidokkaat kaarevat koristeet joiden tarkoitus aukenee
vain kultapallovihityilleen.

Ritarimarsseilla voikin tässä aina naureskella alastomille köyhille lammaspaimenille - jotka
seuraavaksi ryöstetään. Tämä Lontoon opettavainen tarina on toki tuttu kaikkien isän valtakuntain
maltanritaritari obeliskipylväiköistä.

Paternoster tarkoittaa 'Isämeidän' lisäksi myös rukousnauhaa eli katolista loizuluentaa:
rukousten määrässä voi pakanaparka seota ellei apuna ole tuollainen streaming-rihvelitaululaskin.
Se onkin jokaisen kunnon jesuiitan vakiovaruste reisipiikin lisänä, myös kutsumanimellä 'rosary'.
Tämän kadun nimen historiakin selittyy tätä kautta: satoja vuosia sitten kadun kaupat olivat kaikki
paternoster eli rukousnauhakauppoja, Nihil Obstat rappari-raamattu-myymälöitä. Jesuiittain
rukoukset ovatkin turhaa puuduttavaa paternoster hoentaa vapaamuurari riittiensä tavoin.



Pappein likaiset ignatiaaniset juonet paljastuvat taas tässäkin: Taizemessuilun lopuksi
daagonin kalanpääylipapit suosittelevatkin riitteihinsä sopivana "Isämeidän" paternosteria.

Mielenkiintoiseksi tuon tekeekin Jeesuksen sanat Matteuksesta:
"...Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että
heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan;
sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin Häneltä anottekaan.
Rukoilkaa siis te näin: Isä Meidän, joka Olet taivaissa! Pyhitetty olkoon "... jne

Nuo paternoster -rukoussanat - ovat monin tavoin vastoin Sanan ilmoitusta:
- kaikki tehkää Minun Nimessäni ---eli---> Jeshua HaMaschia (Jeesus Messias) -Nimessä
- kaikki anokaa Minun Nimessäni ---eli---> Jeshua/Jeesus Nimessä
- kastakaa Minun Nimessäni ---eli---> Jeshua/Jeesus Nimessä
- kaikki saatte Minun Nimessäni ---eli---> Jeshua/Jeesus Nimessä jnejne.....

- "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?"  ...  Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän
kumartaen rukoili Häntä. Joh.9
-  "...sillä Minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte Minun Nimessäni, sen
Minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.  Jos te anotte Minulta jotakin Minun
Nimessäni, niin Minä sen teen." Joh.14
- "Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä Minun Nimessäni, hän opettaa teille
kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä Minä Olen teille sanonut." Joh.14
- "...mitä ikinä te anotte Isältä Minun Nimessäni, Hän sen teille antaisi. Joh.15
- "Totisesti, totisesti Minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on Hän sen teille
antava Minun Nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään Minun Nimessäni;
anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.  Tämän Minä olen puhunut
teille kuvauksilla; mutta tulee aika, jolloin . Minä en puhu teille enää kuvauksilla,
vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä. [=Minä julistan Isästä ] Sinä päivänä
te anotte Minun Nimessäni; enkä Minä sano teille, että Minä olen rukoileva Isää
teidän edestänne;..."Joh.16
- "kaikki Minun omani ovat Sinun, ja Sinun omasi ovat Minun - ja Minä Olen
Kirkastettu heissä.  ... Joh.17

---> koko Johanneksen Evankeliumi ei tunnista katolista Paternosteria!

Tässä tulee muistaa 'uskonnonisämme' Aurinkojumala Keisari Konstantinuksen tuhonneen
v.325 Nikean vankilalinnoitukseen ansoittamansa 316:ta oppineiden noin 400 Evankeliumien
tasoista kirjoitusta - ja valinneen vain neljä silloisen verisen anarkiaRoomansa valtapolitiikkaan
sopivaa. Tämä kauhistusyltympäri messumurhaaja onkin rapparilooshiemme ylipyhä isä ja
palvontansa kohde. Lue Lisää "Pahan Pietarin Basilli" -dokumentista. Rooman uskonnonpuhdistus
vailla vertaa - ja petoksen päälle murhaamansa oppineen, Arianuksen verta. Arianuksen joka piti
kiinni ylläolevasta sanasta: "Vain Jeesuksen Nimessä!"

"PATERNOSTER, JOKA OLET TAIVAISSA" vs. SANA: "Saattaako joku niin piiloon piiloutua,
etten Minä häntä näe? sanoo Herra. Enkö Minä täytä taivasta ja maata? sanoo YHWH (Herra).
Minä Olen kuullut, mitä sanovat nuo profeetat, jotka ennustavat Minun Nimessäni valhetta ... Mitä
on mielessä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, oman sydämensä petosta?  Aikovatko he
unillaan, joita he kertovat toinen toisellensa, saattaa minun kansani unhottamaan minun nimeni...
Jer.23
Huom. Kreikankielen sana Messias vääntyy sanaksi Rooman kiihkeästi esilletuoma 'kristus'.

Lue  Lisää katolisohjatusta satanistisesta lutterkirkon Taize-messuiluista
"jesuiitta Alberto Riveran elämänkerta" -dokumentista, noin s. 42, 118 jne.



10 MARS 1977 Äänestä Puoluetta! Ellet äänestä, olet viharikollinen, nukkuva yms ... ylläolevat
kauniit kasvot ovatkin jo sinusta lausuneet halventavat mielipiteensä - ellet heidän paaviaan
kumartanut.

Paavin tyhjästä polkaiseman vasemmisto-oikeiston -sadun äänestysKoeputkirotta huokaa:
"Joskus muinoin siellä sentään oli makkaranpala"



Suomi kuntoon - tähän rapakuntoon on teatterinpäällikkö konstantinus-satanisti-nukeillaan
suomea vedättänyt jo lähes vuosisadan: yhtään nukkea ei teatterissaan ilman merkkejään esiinny.

Liity sinäkin jo valveilla olevien puolueeseen - äläkä käy ketään näistä kumartamassa.

Katso aiheesta tarkemmin - sikäli kun ei vielä ole suomisensuurimme vaatinut poistettavaksi:
www.slideshare.net/syottovasikka/vapaaksi-muurarien-kahleista

kts linkit sivun lopusta.



Tiitisen pyhät listat ovat täynnä - eikä pahan isän Konstantinuskopla niitä julkaise ei.



Liite 2.  Isän Maan Ohjelmointi, nk. 'Vapaa Lehdistö'

Kullakin valtiolla on jo pitkään ollut isänmaallinen lehdistö. Se tietenkin palvelee yksimielisesti
isän maata jossa rajoja ei ole... Suomessakin on yksi isä ja yksi maa ja yksi erkko, yksi ääni... Vielä
viime vuosituhannella saattoi tapahtua niin ikävästi että jossain päin tätä tottelematonta pohjolan
valtakuntaa joku perusti paikallislehden joka alkoi kertoa asioista ja epäkohdista niinkuin ne ovat.
Hetkittäin isän maan verhot repeilivät ja oikea aurinko paistoi maan ahkeroiville orjille. Huolella
kultivoitu herkkusienisato pilaantui, kansalaiset alkoivat reagoida häikäisevän valon ja
esiinpaljastuneen saastan takia. Yhtäkkiä ei voinut ottaa askeltakaan etteivätkö kengät olisi
tahriintuneet. (isän tekoaurinko, osiris oli hetken pilvessä) .

Näin oli toki aina ollut, mutta revenneiden verhojen rakosista paistava häikäisevä luonnonvalo,
aurinko, paljasti todellisuudem: litisevä ääni juoksevan orjan jaloissa johtuikin kaikkialle
levinneestä YLEn saastaisista ravinteista jota ritarit isän herkkusienille heittelivät luukusta... Isän
onneksi maan ritarit reagoivat nopeasti ja kyseiset villit lehdet toimituksineen joutuivat 'yllättäviin'
taloudellisiin vaikeuksiin verottajan kanssa yms... Toimitus toisensa jälkeen suljettiin - yllättäin
tilalle nousi uusia entistä parempia lehtiä - joiden etusivuillakin virallinen osiris loisti tästä
rauhoittuneille kansalaisille. Isän operaatio oli niin täydelliseti rasvattu että tätä lyhyttä
luonnonvalon kautta ei yksikään orjuudessaan tuskitteleva orja ei nähnyt - saatikka muista enää.

Näin siis suomilaisille - samalla kaavalla mikä kaikkialla paavimailla toimii kuin junan vessa.
Isän keinoaurinko antaakin nykyisin kaikille isän maiden herkkusienihautomoille tarvittavat
ravinteet.

Eräs vasta n.20vuotinen villitys ovat lehdistön nettisivujen vapaat keskustelupalstat. Alussa
niihin saikin kommentoida vapaasti, mutta päivä kerrallaan kehitys kehittyi ja kymmenen vuoden
sisään yhtään Virallisen Totuuden vastaista kommenttia ei siedetä. Alusta asti [salainen] ja
jatkuvasti laajeneva  kiellettyjen sanojen lista tuhosi tekstisi ja jopa sulki käyttäjän osoitteen:
kyseisellä koneella ei sen koomin enää päässyt IL ilmaisille sivuillekaan. Erittäin tärkeä kohde on
Israel uutisointi - suomessa ei ole yhtään ainoata uutislähdettä joka ei Totuuden salailuun
osallistuisi - pahimpana tietenkin jesujohdettu teeveeseiska...

Tämä toiminta sai vuosituhannen alussa ilmeisesti saudiavusteisena oman blogitehtaankin,
satoja (1000+) ? kirkuvia jihadisteja laskeutui suomalaisille keskustelupalstoille jakelemaan murha
uhkauksiaan, fatwoja: "tiedän missä asut, kaulasi katkaistaan " jne ... tämän siunasi
jesuiittapaateroisemme kutsumalla sitä 'palveluksi'. No nyt näitä ei (onneksi?) enää näy, rauha on
saapunut pohjolaan. Toisin sanoen Leijoniemme paapoman mamulan islam murhauskonnon
paljastavaa virkettä ei saa julkaista missään. Mikäli niin teet, olet välittömästi viharikollisten listalla,
koneesi heti poissujettu.

Muun muassa IL keskustelun ylläpito raivoisasti deletoi forumiansa, sittemmin myös räikeästi
väärentää kirjoittajan tekstiä muuttamalla kirjoitetut tekstit sisällöltään päinvastaisiksi. Tekstien
pyyhkiminen onkin ammattimaista, lukeva lammaslauma määkii onnellisena trollien ohjauksessa
täysin tietämättömänä siitä mitä sen ei sallita tietää. Esim. 'Öljy ei lopukaan' -lauseesta oli
IltaLehden toimituksen toimesta väärennetty ÖLJY LOPPUU saduksi. Silloin syntyi mm. tämä
blogisivu - joka on ollut aivan mielettömän sensuurin kohteena:

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

Laitan tähän erään asioista perillä olevan minulle tuntemattoman bloggarin esimerkin:

Lisää aiheesta löytyy Israel-Uutiset sivuilta.



'K-kaupan' Väärennetyt ✜ Jaffat

Tämä tarina on vain nk. pahanpuhumista ja silkkaa huhua. Eräs tuttuni kertoi seuranneensa
kirkon keskustelupalstaa suomi.24 fi sivulla. Eilen kyseiselle palstalle joku oli aloittanut
keskustelun Jaffa appelsiineistä. Todennut että "nyt on kaupassa hyviä Israelilaisia appelsiineja..."
Tuo teksti oli sensuroitu 15min sisällä. Kirjoittaja ei lannistunut vaan laittoi sen uudestaan -
vuorokauden sisällä kymmenen kertaa. Ja aina viesti pyyhittiin pois - jihad-raivolla heti ja kaikkine
kommentteineen.

Taustaa: Kyseinen ✜Lutterkirkon -palsta valikoituine
sensurointineen onkin haissut aina islamofacisteille. Mitä
ilmeisemmin sen trollaajaksi on ohjelmoitu laaja Islamocenter
joka avattiin kymmenisen vuotta sitten Hietalahdessa,
Bulevardin päässä. Nettipalvelu Centerin paikka on otollinen,
monisatapäisen centerin pimeä liikenne ei herätä huomiota.
Sillä on siis selkeä yhteys piispoihin ja äitikirkon bisneksiin.
Sitäkautta pidetään kaikki Suomen merkittävät keskustelu-
palstat agendan hanskassa, sisällä homppakamelien
löyhkäisessä märehdinnässä. Jäseninä mitä todennäköisimmin
Saksan King Fahd Academie tiedotusosastosta valmistuneita informaatiosodankäynnin oppilaita.

-jaffa- 7.3.2013 10:47 +1 Onko Suomesta laillisesti ostettavat Jaffat muuttuneet
jotenkin rikolliseksi toiminnaksi? Mitä sanoo maahantuoja ja kaupan järjestöt? Jopa
Jaffa-appelsiini on niin arka aihe ettei siitä saa täällä puhua!
Kirkon ulkomaanapu 7.3.2013 16:15 +1 oli tilannut Finnwatch tutkimuksen Jaffa-
appelsiinien alkuperästä. Sitä en tiedä mikä taho sai tämän merkillisen ja hyvin
kyseenalaisen toimen alkuun. Mutta jokatapauksessa tuo tutkimus oli tehty perin
yksisilmäisesti ja ajattelemattomasti. Kun tuota tutkimuspohjaa lähtee selvittelemään
niin yllätys yllätys!
Lähdeaineistona Finnwatch onkin käyttänyt mm. BDS:n materiaaleja. Tätä BDS:n
liikettä koordinoi palestiinalainen BDS-neuvosto, jonka listalta löytyvät Palestiinan
Kansallinen ja Islamilaisten Taistelijoiden Neuvosto, Hamas, PLFP Ja Islamilainen
Jihad. ...Että tällälailla ihmisiä jymäytetään. En todellakaan suostu "kumartamaan"
tämän kaltaista toimintaa Kirkon Ulkomaanavun taholta ja tulen ostamaan vain ja
ainoastaan Jaffa Shamouti-applesiineja. Boikotoin myös sellaisia kauppoja jotka ovat
"suostuneet" tuohon likaiseen hommaan noudattaessaan noiden terrorisliikkeiden
valheita.

Katsopa oik ylh. kyseisen
'keskustelu' palstan tunnuksia.
Osiris pyöriensä lisäksi ovela
"Suomen Lippu" ... onkin Malta
Risti - sama Vatikaanin jesuiitta -
salamurhajärjestö johon piispat ja
papit, ministerit yms jne kuuluvat.



HELVETIN KEITTIÖ, MOSKOVA: Aivan sattumalta törmäsin erääseen sivustoon joka
selvittää okkultistisia merkkejä. Merkkiensä - ohjelmoinnin koodisanat - kautta saalistavat
huolettomia - lapsia jne. Tämä allanäkyvä asia oli yllätys, mietipä tätä ja missä tähän ilmiö-
yhditelmään törmäät:

Sauli meni kuulema Moskovaan kokiksi. Ja entäpä sitten, olipa uutinen eikun hieno Helvetin
Keittiömainos. Useimmille tuo yhtälö ei toimi, mutta voin kertoa että (vielä) ei K-kaupan
hedelmätiskillä ole tullut terveisiä helvetistä - hiilihangon kera. Enkä voi kuin ihmetellä ed. sivun
tarinaa joka yhdistyy vatikaanin pirunpalvojain kanssa hedelmiinsä.

Yllä olevaan kuvaan tämä liittyy 'kerhon kautta': viattomain jokapäiväisten sanojen -
koodisanojen kautta ohjelmointiin (ei koske kuvan henkilöä). Koodisanasto onkin eräs demoninen
kanava orjuuttaa lapset sisälle jatkuvaan hyväksikäyttöön, saada lapsi orjuutettua
hyväksikäyttäjänsä armoille. Tämä demoninen orjuutus on suunniteltua toimintaa - joka on
erityisesti lopunajan eefa-mitan kautta villiinnyttänyt kaikki kansat. Tässä lapsille satanistit ryhmä-
ohjelmoivat ajatuksiinsa 'legopalikan' - jota vatikaanin pedofiiliskööri sitten hyväksikäyttää ja saa
kenen tahansa ohjelmoidun itselleen. Eräs tälläinen kanava on YLEnannon pikkukakkasen
transvestiitti-aivopesu. Sieltä viattomasyti ohjelmoitu lapsen mieli naksahtaa kuin kaksi
legopalikkaa toisensa kohdatessaan. Ohjelmoitu lapsi on täysin avuton, ellei häntä vapauteta tästä
demonisesta orjuudesta Sanan mukaan. Lue tästä lisää 'suomi orwellin yhteiskunta' : BBC
lastenohjelmat - kuten kaikki piirretyt kaikkialla ovat alusta asti olleet välineitä jo kauan sitten
ennustetun vajaan eefamitan demonisessa kirouksessa.



_______________________________

Aina on ollut tottelemattomia. 'Ranskanpulla Charlie' on ollut varsin hankala tapaus eikä sen
deletointi olekaan onnistunut. Niinpä nyt kehitettiin 'täysin uusi' juoni missä kaikki hankalat herrat
kerättiin samaan 'putkeen' - kuin Juurusveden ylle 3.10.1978. Juurusveteen upposi silloin myös
ilmeisen tottelematon IBM paikallisjohtaja -tadjan pommin  silppuamana. Lue Suomi Orwell -blogi.

CHARLIE HEBDO
-ilmiö paljastaa  pahvihampaisen aivopesukoneesi rakenteen:

Seuraavassa muutama tilannekuva. Tämä Pariisin messumurhajuhla suunniteltiin jo kesällä,
hiottiin yksityiskohdat. Siinä piti oleman paljon tunnetta, isän terrorin kauhistelua, ykseyttä ja
rakkautta. Faktoilla, saatikka totuudelle, oli tehtävä herkkusienien korvia hyväilevä pilkkalaulu. Ja
olihan isän maan puolustajilla oltava myös hauskaa...

Eräs sivuprojekti oli organisoida rahvaalle valmiit julisteet, järjestää joukkomielenosoituksia
joissa orjat kantoivat tunnelatauksia sisältäviä lappusiaan - joissa piti tietenkin olla isän maan viestit
sisällytettynä. Kun massamediansa saisi kansain tunteet nostettua, pidettäisiin symposiumeja joissa
maan mahtavat lausuisivat ykseyttä korostavia rauhansanoja (=viharikolliset eliminoitava). Ja
tietenkin maailman plutonium mahti, USA vastustaisi terroria omalla seminaarillaan - kunnes kaikki
herkkusienten oikeudet olisi saatu tilsittyä, isänmaalle vaaralliset aseet kerättyä pois poikkeen.

Hmm. Char-Lie Suunnittelupalaverin eräs pähkinä: "Mikä olisikaan mielenosoittajille (jo
syksyllä painettavain) kadulla jaettavain, isän maallisviestien omistuskirjoitus?" Itsestäänselvyys:
isän maan ritarien, isän omain jesuiittain merkit.

Piilosta käsin, kuten ammattiinsa kuuluu... JESU IS
CHAR LIE

IS JESU



Kohderyhmälle on tässä heti seuraavan päivänä moniväripainotuotteet jaettuna, asiastaan
tietämätön tunteellinen isänmaan ryhmä koossa ... ja nyt, isän maan lehtimiehet kuvaa ottamaan,
ykseys ohjelmaansa levittämään kautta koko mediapallosensa. Vain tämä tiivis valittu ryhmä pääsi
tähän pallywoodin otokseen - kansalla ei näitä lappuja käsissään näykään...

Jesuiittain Motto: Miekan, Liekin ja Hirttoköyden kautta - breiviik
Templarien ristin kautta!

Tähän yhteiseen Pariisin suruun kuuluu tietenkin japani (!?) ja
japanin kieli. Eikövaikka? ... no ei tietty liity mitenkään - muuten
kuin että sillä saadaan valheestaan (=LIE) tuttu ja turvallinen
veljeskunnan MERKKI (=CHAR) esiin.

Operaation kaikki yksityiskohdat oli hyvin hiottu, erilaisia jälkihoitoviestejä tarvitsevat
isänmaittensa kohderyhmät tunnistettu. Kaikki ykseyden, rakkauden nimessä. Sellaisella faktat
lantaan painavalla tunneletauksella että isän maailmanvallan väline, uskonto-terroriyksikkönsä saa
lopulta sädekehän, ilmaisunvapaus kuristuu. Jokainen ennalta hyväksymätön kirjoitus on rikos isän
maata kohtaan - kuin em. palvojansa karvatupaministerin suusta. Vanha tuttu NIHIL OBSTAT
IMPRIMATUR valtaa loputkin muruset ilmaisunvapaudestamme.

Kortistoiduista seulotut, kirjan tutkijat, opettelijat ja opettajat taas vedettyna korttipinosta
päällimäiseksi. Viestiksi jää jo Charlien edeltä tietämä eliminointinsa: 'viharikolliset' eliminoitava!



Niinpä tätä jesuiitallista nimileikkiä on kaikkialla siellä missä isän maailmanvalloitus on salaa
käynnissä. Isän maan 100% hallitsema media nostattaa Pariisissa irvokkaat peijaiset 16
mestaamansa ympärille. Samalla 2000 jo aseista riisumaansa, puolustuskyvyttömäksi juonimansa
kansalaisen messumurha menee lehdistöltä ohi, saman irvokkaan sanaleikin saattelemana. Omiensa
kirjan kieltäjäin toteuttamana, rahoittamana, suunnitelmallisesti...

Kirjan Kieltäjät. NIHIL OBSTAT IMPRIMATUR. Totuus kielletään, valhe murha ja anarkia
ryöstää kullat isän maallisesti direktiivein tai sarjatulella - mutta aina kaanin laariin. Kirjalla
tarkoitetaan tietenkin Raamattua: sen katolinen kirkko on kieltänyt, torirovioilla poltatti kääntäjät.

BOKO HARAM = Suomeksi: 'Kirjan Kieltäjät'. NIHIL OBSTAT IMPRIMATUR.
... + phyrgia = rooman orjat

"Boko Haram has expanded to a point where it defies simple categories. Its name is
normally translated as “Western education is banned”, yet “boko” means “book” in
the Hausa language, so “books are banned” would be more accurate.
telegraph co uk /news/worldnews/africaandindianocean/nigeria/11337722/Boko-
Haram-is-now-a-mini-Islamic-State-with-its-own-territory.html

IltaSatu: "suomalainen kotiperheenisä hauskuttaa ompelukerhoaan selfiellä, banaania syöden...
näillä SOTUmiehillä on kotomaan-lomamatkalle mukaan lahjoitetut  ihanat myssy-kaulahuivit. Ne
suojaavat yön kylmyyttä vastaan." ilmoittaa VasuSuomen Malttakerhon Mamu-seminaari
rebekkajohtaja Kaisu Kukkanen-Ykseys. (P.S. suomimamutusvaltiontuki milj.50€, +saudimilj.150€)

Mutta mikäli kerrot Totuudenmukaisesti kenestä isän maan työkalusta tässä(kin) on kyse,
olet viharikollinen ... eli eli eli minoitava.

Lue linkeistä tosiasiat joihin tässä viittaan, phyrgia yms.



Näistä innostuneena koulutettu rohveetan mies Oulussa kirveellä tappoi kirveellä baarissa pari
kantasuomalaista 14.01.2015. (Katso kuva ylempää). Lehdet vaikenivat tietenkin 100% tämän
rauhallisen ja leppoisan somalin taustasta, rohveetan kirjastaan ja tietenkin ilohuudoistaan
suomilaisia kirveellä hakatessa. Asia selviää vain videoilla - jotka varmaan on jo sensuroitu.
"Yksittäinen tapaus, täysi yllätys, ei mitään liittymää mihinkään ei edes pariisiin, rauhallinen mies,
vakuuttavat kaikki kaikkia. Ei koske suomea sanois katainen jos kysyttäisiin...

Rauhallisesti rauhan mies hakkasi myös kirveellään myös poliisia jota ei saanutkaan hengiltä.
Ystävällisyydestään ymmärtämätöin poliisi omavaltaisesti ampui tämän veroelätin ... nyt onkin
mamulasta rahansa tienaavilla marttamummoilla raju kalabaliikki siitä mitä tälle vihrikospoliisille
pitäisi tehdä. Hyvänen aika! Suomilaisenhan kuuluu laittaa kaula pölkylle rauhaystäväinsä sitä
vaatiessa. Ei, ei se tietenkään heitä, rasvaiset palkkansa tästä pelistä onkivia Leijonia koske.

Lue tarkemmin: suomi orwell blogisivu

Niinpä Leijonalehdistömme 'löysi' jo syyllisenkin - niitä löytyi jopa kaksi! Toinen syyllinen on
Fiskarsin kirves - ja toinen liian hyvä poliisikypärä ... joka ei rauhaniskusta haljennutkaan. alkanee
viranomaisten kesken asevarustelu: Fiskars vastaan Aarnimetsä.Ltd kypäräpaja. Lahjuksia ei
ainakaan tule puuttumaan, eikä valheita: ainoa asia 'poliisin haastattelussa' tulikin haastattelijan
kysymyksissä - poliis suojelee tätä(kin) 'palvelua' aka bisnestä 100%...

Välttämätön kulttuuri-
perinnetyökalu vaiko (vain
suomilaisilta) kiellettävä
murhaväline? Kas siinäpä
mumuleijona viran omaisille
direktiivipähkinää.

Toimikunta pohtimaan!
Vähintääkin terän pitää olla
TALMU-pehmomuovinen.



Hou Hou: ohjeistettua 'kulttuuria' Jemenistä Ouluun. Astridin onneksi on Fiskars.

israelnationalnews.com



Maailmahallitus: isän maan rauha ei tule ennekuin kaikki kansat on alistettu neizyitten luo, Marian
eteen. Työkaluinaan myös tietenkin kaikki isän ismit kuten terrori ja sen allah=alistu.

Vaikuttaa siltä että CHADin ja Nigeria ym alistetaan, rauha tulee:
"Jotain on ehdottomasti vialla, jos armeija jättää meidät aina oman onnensa nojaan
silloin, kun Boko Haram hyökkää", sanoi paikallinen senaattori uutiskanava BBC:lle.
Armeija saakin vuosittain $4mrd - joka jää upseerien taskuihin sotilaiden jäädessä
tyhjän päälle. Pelkästään viime vuonna eli eli eli minoitavien joutosuiden määrä olikin
jo 10.000. Ismeille uhkana olevaa Kirjaa he eivät enää lue...

Niinpä ei olekaan ihme että 90% katolinen USAn phyrgia -merkkejään tuulettava johto on
järjestämässä terror -ismin vastaista maailmankokousta. Tärkeä tapa pitää ismin rattaat rasvattuna.
Ja asekauppa kukoistaa, vaikka liisingillä: jesuiittaisä aurinkoinen saikin 500.000 ajoneuvoa,
tankkia yms aikanaan paavi Piuksen lahjana USAlta - kaluston jonka piti eliminoida suomen kirjaa
lukeva kansa. Lähes 100.000 lentokonetta... Vaan toisin kävi. Lue Berijan Tarhat

Koraani, Kirjan Kieltäjien ohjekirja: "Tappakaa Ne Jotka Eivät Alistu ...allahiiruille

Itse asiassa seuraava teksti on palvojilleen 'lupalappu' polttaa ja tuhota IS konttori, murhata kaikki.

Tietenkään koraanilla ei ole mitään yhteyttä islamin uskoisiin tahi Fiskarsin kirveisiin, liian
paxuihin poliisikypäriin - ja koskee suomea yhtä vähän kuin brysselin kavaltajakatainen. Ja
ehdottomasti kirjankieltäjiä  tulee saada (saudi$$$$$ lahjukset) yhä enemmän suomeen vaatimaan
allahiirulle oikeuksia ja sharialakia ja 'kuolema niille jotka eivät alistu' .



...miten lie olisiko kuolleen allahin mieleen tämä mainos: 'JE SUIS UN FISKARS' ?

Iloinen Papal Pallywood sarrjakuva juhlii 'allahin voittoa', Arutz Sheva 21.01.2015:
Kts koraanin mainosvideo: youtube com/watch?v=mnRmuAhLDeU



Onko nyt jo poikettu aiheesta?

Ei mitenkään: koko 4.pedon masinoima terror ismi sykkii Roomasta. Rooman kehittämän kultin
kautta. Alkaen 600-luvun Fatiman katolisluostarista kulttipäälliköllään nimeltä muhamed... Jatkuen
vuosistaisten messumurhiensa kautta: Inkvisitiolaitoksensa murhautti 10 miljoonaa ihmistä
jokaisella vuosisadalla - varmistaakseen valtansa. Kaikki vääräusko suut tukittu. Kukaan ei saa
vastustaa pannukakkua! ... Kyseessä eräs 4. pedonpalvojille luvatuista 'eksyttäväisistä suitsista'.

Fatiman luostarissa luotiin opus nimeltä koraani - uskonto millä tultaisiin suitsimaan villit
arabikansat vuosituhansia eteenpäin. Sisältönä katolisperversio oppiensa peilikuva, silkkaa kostoa ja
murhaa ilman armoa. Mielenkiintoista että Jesaja tiesi tuonkin jo edeltäkäsin. Tämä sana 'Fatima'
näet löytyy keskeltä kuvausta rappareista, iitoista ja kabbalasta.

Lue: sellaista-oli-elämä-jeesuksen

Suitset pahvikorttipeto eli katolisen murhaleiri Himmlerin KatoslisNazien käytössä. Niinpä ei
olekaan ihme että Natsisaksan uskontoministerinä toimi Hajj Amin Al Hussein. Saddam Husseinin
setä, Jasser Arafatin sukupuuta. Ylläkuvatun salamurhateatterin johtaja, J'lem suurmufti joka joutui
pakenemaan messumurhailtuaan Jerusalemissa hiukka liikaa: Sai saksassa itselleen oman
muslimien Handzar-SS divisioonan jolla tapatti Balkanilla miljoona juutalaista, Paavi Piuksen
siunaillessa ja avustaessa väestönvähennystä, kultahampaita keräten.



_________________

Laitan vielä yhden nyanssin joka pilaa päivästäsi loputkin. Paavi Piuksen oman kardinaalin
Ante Pavelicin haastattelusta italialaisessa lehdessä: Ante näyttää hastattelijalle ämpäriä, kysyy että
arvaapa mitä nämä ovat? Haastattelija. "Uhh...ostereita?". "Ei", sanoo Pavelic, "ne ovat silmiä..."
Ellei päiväsi ole vielä pilalla, tutustu Paavinpoikain kallogrottoihin, www.srpska-mreza.com

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, Hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa;
Hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja Hänen kielensä on kuin kuluttava tuli.
Hänen hengityksensä on kuin virta, joka tulvii ja ulottuu kaulaan asti; se seuloo
kansakuntia turmion seulassa ja panee eksyttäväiset suitset kansojen suupieliin."

Peliin kuuluu nimenvaihto; tässä paavin ismin nimileikkiä 5/2015



Isän Ykseyden juhlat Pariisissa

Isän maan johtajat Obamaota myöden: "Unity rally for Paris shootings: Up to one million
people are expected to attend the Paris Unity rally after the shootings earlier this week, including
many European leaders ..."

Ikioma suomilais linssiludekin isän maan asialla (satanistimerkkejään
vilkuttamassa?) "Pääministeri Alexander Stubb (kok) osallistuu tänään muiden
valtionjohtajien kanssa rauhanmarssille iltapäivällä Pariisin keskustassa. Stubb pitää
tärkeänä, että Suomi on paikalla sananvapauden puolustajana. Stubb: Terrorismia
vastaan on taisteltava avoimuudella Julkaistu: 11.1.2015 14:48

Kuten isän maan sankarin, katolis Clintonin puheessa, jokainen olla -verbikin
tulee erikseen määrittää, niin tässäkin: 'avoimuus' = viharikollisten eliminointi,
täyssensuuri eli kaiken sanotun esitarkastus, NIHIL OBSTAT IMPRIMATUR ...
sallitaan vain valtion virallinen totuus. Tälläistä isän maan propagandajuhlaa ei
olekaan nähty sitten jesuStalinin paraatien: Samaisessa ismin jubileessa 'palestiinan
presidentti' terroristi abbas kaulailee isän maan presidenttien mm. Merkelin kanssa

Minkä takia Pariisissa tuuletetaan isän asialla japaniksi?
Niksi on yhdessä ainoassa jesu iittain ✜ -kirjaimessa ... Minä
Olen Charlie - Je Suis Charlie

... Japaniksi 'minä olen':私は

Katolinen työkalu - IL-slamin arkipäivää 2013. Ohjelmointikoneesi teksti on tietenkin silkkaa
valhetta, operaation kohde vastakkaisessa suunnassa. (Vuonna 2014 'tyhjästä' polkaistiin ISIS -
joille nämä kaaoksen tuottajat nyt vannovat uskollisuuttaan.)

Lue: sellaista-oli-elämä-jeesuksen



Eräs seikka jolla Jumala rajoitti maan jumalattomuuden kehityksen kolmen ensimmäisen
pedon ajanjaksona, on  Baabel - kielten sekoitus. Hän salli sekoituksen päättyvän vasta aivan
lopussa, neljännelle pedolle. Lue Baabelin kertomus raamatusta ... senkin mukana on kirouksen
päälle tuleva (4.pedon perversiokseen vääntämä) Jumalan Rakkauden siunausten sateenkaari.
Samoin kuin Rooman verisen direktiivikeisarin verotuskertomuksessa, Evankeliumissa esiintuo
pelastuksen... Vapahtajamme kaikesta tästä minkä seassa meitä keitetään.

Evankeliumi, phyrgia ym: hyvän-ja-pahan-evankeliumi

Baabelin kieltensekoitus päättymässä: 1. vaihe on  digitaalitekniikassa, ykkösnollasarjoina
esitetyt kirjaimet - kaikki tietokoneiden käyttämät kielet - 'yhdistyivät jo', kielten sekoitus päättyi.
Tietotekniikan synnytystuskat kielten sekoitusten suhteen olivat todella kovat - vuosisata vierähti
ennekuin koneet alkoivat verkossa puhua samaa kieltä. Vaikka ihmisten puhekielet eivät ole vielä
kokonaan yhdentyneet, mutta verkko ja sen saalistajat - niillä on yksi ja sama mieli - ja kieli.
Ennustusten mukaan...

Kehitys kehittyy: tänään on jo valtava joukko 'suomen' sanoja ja käsitteitä alkuperältään
englanninkielisiä. Kehitys kiihtyy - yllä siitä pikku nyanssi.

Ylläoleva esimerkki ei koske kirjaimia tai kieliä itsessään. Jokainen heraldiikalle sokea
kielitaitoinen - tai erityisesti isän asiantuntija -  ivaa ylläolevaa esitystä: koko esitys koskee
heraldiikkaa - oppiainetta jota vain valaistuille tarjotaan. Tämän edessä vannotaan valat - se on jesu
iitoille (=yläpuolella muiden) elämän ja kuoleman kysymys. Pelon ja terror ismin kysymys, isän
maan sokean tottelevaisuuden kysymys - tai sitten sinulle tehdään CHAR LIEt.

Eikö olekin erikoista että japanin katakana kirjaimiston olla -verbi päättyy heettiläiseen
pirunristiin ja ja hirttosilmukaan? Kyllä Pariisin kylttien väsääjillä olikin tosi hauskaa - 'TOSI ON'
mainosti myös pankkiiri Lassilan oravapankki kun iitat kavalsivat taas suomilaisten valtionkassan
1988. Japaniksi mainos siis päättyi isän maan kirstun päällysmerkkiin ja muurarivalansa
hirttosilmukkaan.

Kaikki tarkasti ennustettuina Kirjassa - Kirjassa jonka neljäs peto tahtoo raivokkaasti hävittää,
väärentää. Sisältäähän se ikuisen elämän sanat meille orjille. Orjille, sen saaliille... joiden pakoa se
ei estää voi mikäli ne saavat luettavakseen Kirjan. Siksi isän maa on täynnä NIHIL OBSTAT
BOKO HARAM -järjestöjä, siksi orjille tehdään selväksi että Charlie Hebdon kaltaiset hirtetään,
ristiinnaulitaan. (Turha luulla että näitä vitsiniekkoja jollain tavalla tässä puolustaisin,
todennäköisesti he ovat kerholaisia jotka vaan olivat eksyneet isän maan poluilta)

Ennustus Kirjan Pojasta ja niistä jotka sen käskyt pitävät: "Sentähden riemuitkaa,
taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas
teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"
Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa,
joka oli Poikalapsen synnyttänyt. ... Mutta maa auttoi vaimoa... Ja lohikäärme
vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka
pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus".



Koville se ottikin: ensin iltis oli 'rohkia' ja julkaisi yöllä tämän allergiaa aiheuttavan kansikuvan.
Iltasatunomat väyrysteli mutta viimein rohkaistui iltapäivällä...

Ja kaikki tämä massiivinen kansainsiirto, suomen tekeminen salaa ja anarkistisen väkisin,
laittomasti, maailman 'monikulttuurisimmaksi'. Operaatio ohjataan tietenkin 4.pedon vatikaanista,
isän maan ritariemme välityksellä ja uhkaillen kansalaisia ja luutnantteja...



Synergiaa kaikkiallah. Erotatko kuinka tässä nykypäivän paavin obeliski kuvailee WW-II -
ryöstönsä taustatekijät ... 1970-luvulla elettiin vielä kuin ciat pellossa: yhtenäistävä japanin
'charlie päiväkäsky' muutti tämänkin pyramidin viestin ittalan trinity-yhtenäislinjaan: ekumeniaa
(=roomanvalta) tämäkin....

Lue tarkemmin
'Evakkotie'.

Vertaa viestejä, tässä alkuper.
pyramidissa neljä japaninkielen
sanaa ilman em. elintärkiää
jesuiittamerkkiään :

Valokuvia ei tietenkään leiriensä
piikkilangoista ja vartio-
torneistaan rahvaal näytetä;
puutarhain kukkaset tuli toki
dokumentoitua - siis ruusut
ainakin. Ja hautuumaallakin
näkyy yllättäin vain kolme hautaa.

Kts. Virallinen Totuus:
www nps gov/museum/exhibits
/manz/index.html



Kuvassa 'koskemattomat 2'; juutalainen työntää rohveettaa rullatuolissa: "Meitä ei saa mollata!"

Miehestä en tiedä, mutta periaatteen mies joka ei uhkailujen edessä nöyrtynyt. Mitä
ilmeisemmin vain ritarilaumasta eksynyt, joka uhkailusta huolimatta ei lopettanut. Koko juttu
haiseekin sisäpiirin hommalta... jonka ympärille jesuiitat järjestivät ennennäkemättömän shown
koko maailman ympäri: mukaan ympättiin myös jesuiittastu palestiinasta. Lue Israel Uutisista
tämän taustat - ja pääse vapaaksi hesarin hajusta.

Terroristi jonka kädet ovat juutalaislasten veressä - valtiomiehen irvikuva ... 'palkintopallilla'...



Terroristyksikön photo op upseeri 'hymyilee' operaation 'Public solidarity' kameralle. Samaan
aikaan ohjaa tunnelian kaivamista juutalaisten salamurhaamiseksi. Ja edellisten naamojen mukaan
kaikki on ok, koska juutalaisen tappaminen 'kuuluu kulttuuriin.' Kuten koko show...

Character Lie = assasination -murhalappuja ei ollut kuin teatterin väelle, 4milj marssijaa jäi ilman.



Täytyy vielä laittaa viran omaisillekin tiedoksi tämä iltasatulehdykän artikkeli: perusteita
sensuuriinne ei ole ... vaikka palkkanne maksaja, kirottu väärä rohveetta itkeekin.

Paavalin sanoin lähetän kaikille kirotuille terveiset - Raamatun kirjoituksista: "Mutta vaikka me,
tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme
teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas:
jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon
kirottu."  ... tästä kirouksesta on kaikille ulospääsy:

Lue se ainoa oikea, Kirjan Pojan Rauhanevankeliumi.

Ken ei tätä ymmärrä, ottakoon Raamatun ja tehköön kokeen: mene pizzeriaan ja avaa se
pöydälle. Lähetä etukäteen omaisesi kertomaan miten se boko haram tapahtui.



CHARLIE HEBDO - JESUIITTAIN KOSTO? [General Superior tilasi sen - "Islamist" GRU
toteutti?] Saturday, January 17, 2015. control-avles-blogs.blogspot.fi/2015/01/charlie-hebdo-jesuit-
retaliation.html

Historiansa onkin vuosikymmeniä pitkä - ja pyhälle istuimelle silmäkipu. Alla muutama näyte.

'papa - paavi - pope - populisti' - kaikkein isän maittensa teatterien omistaja.



Äänestä Puoluetta. Pää-asia paavinmailla on, että äänestät ketä tahansa teatterissaan, sillä
osoitat kuuliaisuutesi.  Ellet, olet nukkuva, vaarallinen viharikollinen.

Arutz Shevan pilapiirtäjä tiesi jo vuosia ennen Hebdo operaatiota vatikaanin Hizbollah EU-
kytkökset - Jotka nyt ovat taas paljastuneet - Chechenian kautta jesuiittaputinin masinoimaksi
teloitusoperaatioksi. Jäljet on kätkettävä. Raukkamaiset eivät uskalla ketään kohdata suoraan,
salamurha on elinehtonsa.

...vain Ranskan(ko) oikeusjärjestelmä,
Hebdon kuvaamana



Mielenkiintoinen yhteys myös scientologiaan ... juurensa näkyvät alla:



Tässä kotimaisen oikeusjärjestelmäimme juuret näkyvissä taivasta vasten. Joko tunnistat
jesuiittaimme merkin? Turha luulla että ex. ministerimme Pura olisi ainoa suomilaisjohtaja joka
YLEn ihanatsi kehuu olevansa Temppeliherrain ritari - Knights of Malta.

Pura selittää että
hän kuuluu
Temppeliherrain
Ritarikuntaan ja
kyseinen risti on
myös ritarikunnan
tunnus - pyhän
istuimen
jesuiittaritarikunta.

YLE, 29.1.2017
yle.fi/uutiset/3-
9424905



Meditaatio = 666-tiede



le-livre com



Ciscard - paavin asettama keisari



Paavi irtisanoutui hommistaan päästäkseen pakoon n. 9000 katolisia pappeja vastaan nostettuja
lapsiraiskaussyytteitä.

"Yhdysvallat haluaa 81-vuotiaan ranskalais-puolalaisen elokuvantekijän oikeuteen epäiltynä liki 40
vuotta sitten tapahtuneesta 13v huumaamisesta ja raiskauksesta." Roman Polanski yrittää taas
välttää luovutuksen IS 25.2.2015 klo 14.27



"Jo riittää!" ... ja niinpä taas paavi käytti aseitaan. Kuten aina, salassa - kuin salamurhaajille
kuuluu. Salamurhaaja sana = assasin yhdistettiinkin jesuiittoihin vanhojen jo hävitettyjen
sanakirjojen sivulla -   kansa ei saa tietää miten se tehtiin.



Kuten aina, kaikista operaatioista saadaan paavimedian (lehdistö 100% kontrolli) terror ismille
propagandavoitto. Siihen riittää neljä hölmöä ja kaksi paavin politrukkia, yksi kyltti ja kuvaajat...

"Pakistanissa kansa mellakoi" kailottaa hesarisi. Mellakka näkyy kuvassa, oikealla tilannetta
reportoiva kännykkämies nauraa puhelimeensa - tietenkin aikaa sitten jo saanut jo
jalokivisormuksen palkkioksi hyvin organisoiduista 'mellakoista'.  Lue Israel uutiset.

Myös koko suomi-lehdistö on 100% tämän teatterinsa näyttönä: Vain 'aito uutinen' kelpaa...



Vatikaanin etiketti: jumala esiintyy valkoisissa, jesuiitta mustissa.

Pedofiilin ihannointi osoittaa saumatonta yhteistyötä. Julkisen julkeasti Päivimme julistaa tämän
pedovaltakunnan pään olevan 'arvokeskustelujen merkkihenkilö.' Kuka kysyisi tarkoittaako päivi
näillä arvoilla insestiä vaiko nykyisin piilonimllä toimivaa arvojaan ylläpitämää inkvisitiota? No
kysyipä tätä tai ei, suomilainen ei asiaa näe ei kuule - siitä YLEn paxut hesarituubat pitävät huolen.



Viestien säätö on tarkkaa - nyt näyttä saalis menevän yli: "Karl pienennän hieman, jookosta?"

Alah näyttäs olevan isänsä kouluttama pojannassikka,150cm? Lahjalelunsa isän ismin ylläpitoa
varten.



Kuvitellaanpas tilannetta jossa Charlie ei oliskaan ollut etukäteen teurasporsaaksi EUkku
direktiivein ohjelmoitu. Tilanne jossa jokaisella olisi vielä mahdollisuus henkeänsä puolustaa.
Kuinka olisi käynyt?

Hmm. Tilannetta ei olisi edes syntynyt. Nämä pelkurit olisivat jääneetkin kotiin Ouagadougoun
tuolle puolen...

"Emme soittele hätänumeroon - käytämme Colt automaattipistoolia "... taustalla lehdistösi
ohjelmakone hymyilee jesuiittaJohn -taulustaan. Ovela kaksipääkotka ei jätä mitään sattuman
waraan: John Wayne (jesuiitta) on sinulle sopiva sankari, ime sieltä tuutista tarjoamamme totuus (ja
täytä ohjelmamme.)

Ikivanha heettiläisjuoni: "Mutta ei yhtään seppää ollut löydettävissä koko Israelin maasta, sillä
filistealaiset ajattelivat, että hebrealaiset muutoin teettäisivät miekkoja tai keihäitä."  Meillä tämän
lauseen ohjelman tänään täyttävät aina isän maalle uskolliset paateroispäivi-jesuiitat.



Puolustuskyvytön hölmö - odottaa kuin hesarinhomppi synnytyslaitoksella.



Isältä pojalle - noitamerkistä toiseen. 'Charlie Hebdon' pilakuva väritettynä.

"Jatkuvan koulutuksen kautta" - jesuiittain hyväksi havaitsema hallintamenetelmä. Jatkuva
koulutus merkitsee jatkuvaa aivopesua: et ole ammatissasikaan pätevä ilman direktiivipedolle
maksamaasi uutta lupalappua. Vain jatkuvalla koulutuksella, pelon ja epävarmuuden kautta luodaan
uskollinen klooniarmeija joka täyttää jokapäivä messumedian kautta lähetetyt ohjelmaviestinsä.

Mikäli vielä rahvaan seasta löytyy poikkeama, joku joka ei menekään ostamaan rihkamaa, astu
psykologien rakentamaan ärsykeansaan ---> hollerith erfasst...



11 DECEMBRE 1982. Tätä mieltä Charlie Hebdon toimitus on Ranskan lehdistöstä.
Tilannehan on samankaltainen kuin suomexicossa - ainoa että meillä kaikki 'Charliet' on tapettu
aikaa sitten: on vain yksi keskusjohtoinen valvontapiste ja muut sitä kopioivia satelliitteja. kaikki
paaville uskollisia... Ja sen julkaisun jota sinä väität 'itsenäiseksi', todistan sinulle milloin tahansa
olevan 100% rooman jesuiittakontrollissa. Alkaen Konstantinus messumurhaajakeisarin
väärentämästä raamatusta. Lue 'Pahan Pietarin Basilli'.

Tuonkin sai Hebdo vielä esittää - koska hajun lähde, pyramidin huippu ei näy. Itse asiassa
pyramidin huipulle on hyödyllistä mitä enemmän orjansa toisiaan syyttelevät...



Laskepa montako pyramidia aivopesukoneesi tänään esittääkään. Tutustu ja nielaise, osta
pyramidinsa iltalehden kanssa...

Sapelitanssin Viimeinen Kuulutus! Hesarin satanisti-jesuiittain ilmainen kyyditys kaikille
tosiuskovilleen lähdössä viimeiselle EU-kavallusten matkalleen, viherpipot ovatkin näemmä jo
astuneet sisään...



Terrori toimii aina; ismiä tuhota ei voi. Ellei toimi ensimmäisellä kerralla, niin aikalisän jälkeen.
Mutta valo säikyttää nuo vatikaanin syöttämät lutikat nurkkiinsa. Vain selkeä, aktiivinen vastustus
katkaisee Vatikaanin huoltaman ja keksimän hallitseman ismin, syöpäläisarmeijain etenemisen.

Koko maailman messumedia on lähes 100% valjastettu pedolle:

Roomasta voi toki tulla hyvää siltä joka on synneistään kääntynyt. Mutta yksikään Mariaan
toivonsa laittava ei pelastu, saatikka valhekolminaisuuteensa tms muuhun oppiensa nimeen... Ei ole
ihmiselle muuta Nimeä annettu kuin Jeshua Maschian, Herraamme Jeesukseen Jumalan Ainokaisen
Pojan nimi - ainoa nimi jossa meidän tulee pelastuman kun synneistämme puoleensa käännymme.
Näin asian kertoo Sana - ei ole mielipidekysymys.

Korvissani soi satojen miljoonien murhaamiensa kauhunhuudot - en saata kestää sitä että kuka
tahansa pisteitä kerätäkseen alkaa äydä korkealentoista debattia lehdistössään siitä mitä kyseisen
murhainstanssin kiduttajaksi tunnettu päällikkö on jostain mieltä. Ei, sellaiset keskustelut huudan ja
häiriköin poikki. En ole kohtelias vaan sopimaton - olen sen velkaa näille vähimmille jotka ovat
laitoksiensa kynsissä kuoliaaksi kidutettu. Yksistään inkvisitiolaitoksensa - joka toimii tänäänkin eri
nimin, viime vuosituhannella kidutettiin kuoliaaksi 10 miljoonaa ihmistä joka sadassa vuodessa.

Pelkästään katolis Stalinin, katolis Adolphin, katolis Maon jne kynsissä messumurhattiin,
kidutettiin rikki sahattiin, revittiin, nälkään näännytettiin Piuksen yms valvoessa lähes miljardi
kuolemanleireillään. Ei! Tällä hirviöpedon jatkumolla, murhakiduttajapiispalla Etelä Amerikasta, ei
hänellä ole oikeutta asettua minkään 'arvokeskustelun malliksi'. Ei, hänellä - tällä rappari ritarien
pedolla on kädet veressä! Ja joka kanssaan alkaa Päivimme kera kauppaa käydä mielipiteistään, hän
joutuu olemaan niissä osallisena. Kauhistus yltympäri - pysykää edustajistaan täysin erossa ettette
tulisi synteihinsä osallisiksi! Raamattu käskee julki huutamaan tekonsa katoilta, ei debytoimaan ja
lehdistökemuissaan juomaan murhaamiensa sakkoviiniä.



"Avatkaa rajat tai kuolette" - murhamiesten sarvipääsiukkuja suoraan Roomasta. Koko
islamilla teettämänsä 'pakolais' -operaatio on tarkalleen Rooman ohjauksessa ja koituu Suomenkin
tuhoksi - MUTTA Jumala. Hän sanoo viimeisen sanansa - eikä maamme johdossa olevain
jesuiittain junailema vallankaappaus onnistu. ... tämä riippuu sanan mukaan Jumalan sanan
määrittämästä käsitteestä Suomen kansan syntikuorma. Kun tuo raja ylittyy, Jumala antaa
kansakunnan ylitse käydä tuomion miekan, kuitenkin säästäen kaikki ne jotka Hänen Poikaansa
turvaavat.

KUULE PASUNAN ÄÄNI - Pelastu miekalta - käänny synnistäsi ja turvaa Yksin Häneen:

"Jos Minä annan miekan tulla maan kimppuun ja maan kansa on ottanut yhden
miehen joukostansa ja asettanut hänet vartijakseen ja jos hän näkee miekan tulevan
maan kimppuun ja puhaltaa pasunaan ja varoittaa kansaa, ja joku kuulee pasunan
äänen, mutta ei ota varoituksesta vaaria, ja miekka tulee ja ottaa hänet pois, niin
hänen verensä tulee hänen oman päänsä päälle: hän kuuli pasunan äänen, mutta ei
ottanut varoituksesta vaaria; hänen verensä tulee hänen päällensä. Jos olisi ottanut
varoituksesta vaarin, olisi hän pelastanut sielunsa. Jos taas vartija näkee miekan
tulevan, mutta ei puhalla pasunaan eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa
pois jonkun sielun heistä, on hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä Minä
vaadin vartijan kädestä.
Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet
sanan Minun suustani, on sinun varoitettava heitä Minun puolestani. Jos Minä sanon
jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et puhu
varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se jumalaton kuolee synnissänsä,
mutta hänen verensä Minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat
jumalatonta hänen tiestänsä, että hän kääntyisi siltä pois, eikä hän tieltänsä käänny,
niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut."



Vapaamuurari järjestyksen työkalut - "no onkos Niinistö sitten vapaamuurari!?" ... ei tietenkään,
monimutkaisen arvoasteikkonsa siniveristen ei tarvitse siinä rämpiä: Niinistö onkin Roomalle valat
vannonut Konstantinus Ritari - tässä näkyvissä erillinen Punaisen Ristin Konstantinus looshi - jonka
sisällä näemmä Suomen pimeän satanistipapiston Dehonian -Ritarijärjestö (vrt harmaa ympyrä -
lisäys). Tämän mamulan 'pakkotyöllistämisen' kaikki osat maksat sinä.

Miksi Isis-taistelijat tulevat Suomeen?
Terrorismitutkija listaa 4 syytä IS 11.12.2015 16:22

Aivopesuartikkeli listaa neljä Ritarien hallitseman satanistiyliopiston IS-instant expert -
tyttösen höpösyytä suoraan ohjelman mukaisesti.

Ei ole kuin yksi syy: Vatikaanin 600-luvulla kirjailema koraani kertoo 100% uskollisuutta
vaativasta maailman-valloituksesta, muhametin miekkakäskyn mukaan. Päämääränä on Raamatun
ennustama Paavin valtaistuin Jerusalemissa... ja koko maan kuuliaisuus isä insestille - tai kuolema -
aivan kuten edellinen islam uhkauskuva kertoo... koraani vaatii tappamaan kaikki allahille
uskottomat. Tuo päämäärä saavutetaan vähän kerrallaan - vaatimalla pyhille yli ihmisilleen ikiomat
uimahallivuorot jne - kaikki oleminen ja mässäily dhimmien = sinun rahoillasi.



Iltasatusanomat on 100% sensuurin kontrollissa - oikeata uutista et löydä enää mistään. Niinpä
tulee terveellä skeptisyydellä suhtautua kaikkeen: tähänkin. Skeptikko sensijaan ei valheessan tule
saamaan pelastusta - ellei käänny pois pahuudestaan. Tässä ILjetystoimitus suojelee murhamiehiä -
peittämällä meille ritarillisesti tuotetuiden messumurhaajien tekemät oksettavat murhatyöt.
Tekstissä valehdellen kerrotaan 'videoista': eivät nämä Telegraphin kuvat ole videoita!

Rohkiat muslimit = musta pelkurinhuppu päässä - kasvot eivät näy, mutta iso osa porukasta on
tunnistettavissa. Tunnistuskuvia löytyy niin paljon kuin halutaan: ritareiltamme halu puuttuu, tätä
operaatiota ei saa häiritä! (oikealla kristityt pötköllään, koraanin käskyin suolattuna)

Yllä Virallinen Aivopesukoneesi 'Totuus' - allah ihana islamin yksimielinen 'rauha' ...



Liite 3. Maan Synty, vertaa em. graafinen esitys

Kun maa luotiin, ei sitä tyhjäksi luotu 1*. Mutta joku sen tuhosi ja maa tyhjeni, autioitui,
pimeni 2*. Siitä alkaa Raaamatun ensimmäinen luku, uudelleenluomiskertomus.

1*"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - Hän on Jumala - joka on
valmistanut maan ja tehnyt sen; Hän on sen vahvistanut, ei Hän sitä autioksi luonut,
asuttavaksi Hän sen valmisti: Minä Olen Herra, eikä toista ole". Jesaja

2*"Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja Minä asetin sinut pyhälle vuorelle; sinä
olit jumal'olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. Nuhteeton sinä olit
vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa
löydettiin vääryys. Suuressa kaupankäynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa, ja
sinä teit syntiä. Niin Minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut,
suojaava kerubi, pois säihkyväin kivien keskeltä.  Sinun sydämesi ylpistyi sinun
kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan,
annoin sinut alttiiksi kuninkaille, heidän silmänherkukseen. Paljoilla synneilläsi,
tekemällä vääryyttä kaupoissasi, sinä olet häväissyt pyhäkkösi."

"Niin Minä annoin sinun keskeltäsi puhjeta tulen; se kulutti sinut. Ja Minä panin
sinut tuhaksi maahan kaikkien silmäin edessä, jotka sinut näkivät. Kaikki tuttavasi
kansojen seassa ovat tyrmistyneet sinun tähtesi. Kauhuksi olet sinä tullut, eikä sinua
enää ole, hamaan ikiaikoihin asti." Hesekiel 28

---> Maapallon täystuhon jäljet 60 milj vuotta sitten näkyvät; tuhkakerrostuma ympäri
pallon.

Tässä petojensa tilassa oli maapallo ennen uudelleenluontia, ennekuin Eeva ja Aatami lankeavat
ja heitetään ulos alas maapalloselle, vankilaan, pois Jumalan läsnäolosta:

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan. [HESEKIEL 28] Ja maa oli autio ja tyhjä, ja
pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä."

Tänä aikakautena maassa valtaa piti kolmenlaisia petoja, niiden kuvia ihmiset palvoivat ja tekivät
niistä kivisiä kuvia, uhrasivat niille. Kunnes ihmisille annettiin pelastusmahdollisuus. Lue tästä tar-
kemmin Tähtitarhain Tuolla Puolla: tahtitarhain-tuolla-puolla

Erään muinaisen pedonkuvan raahausta, osa maan asukkaista teki tätä jopa omasta halustaan.
Tälläisten 'sivilisaatio' pedonvaltakuntain nousut ja tuhohistoriat ovat laajat eikä niitä voi tässä
käsitellä. Lisäsin tämän kuvan syventämään tuota vajavaista maan aikakausihistorian kaaviokuvaa.



Tälläkin pedolla oli osiris 'ylipäällikkönään', pyramidit kaiken taustalla jokaisen 'sanomalehtensä'
sivulla ... jumaluskovia koko sakki. Voisiko alan oppinut merkkejään markkinoida tietämättä
sisältöä? Alla Heettiläisten jumaluskon todistajat - jonka keskeinen sanoma on 'risti vain' ilman
ylösnousseen Pojan Sanaa: "Tehkää Parannus!":



Heettiläisten taustoja selvitellessä törmäsin arkeologian viimeisiin löydöksiin. Näistä ei minun
historian pakkokouluni väärentäjät mitään kertoneet: Hatti - eli heettiläsiten valtakunta on ollut
vähintään yhtä mahtava valtakunta kuin Egypti. Heettiläis valtakunnan ihannointi näkyy Rooman
jumalissa ja se laki yms yhteiskuntajärjestyksessä.

Eräs pikkubudjetilla tehty, mutta taustojaan valaiseva video löytyy juutubissa... Tekijät, selvästi
osiriksen lumoissa olevat isän maan miehet, kuvaavat tätä ordo ab chaon veristen messumurha
jumalien valtakuntaa ääni väristen, lähes tippa silmässä. Sen ohittaen, filmi on katsomisen arvoinen
ilmeisen hyvin (?) seuraten historillisia löydöksiä.

Hittite - Hattusa Excavations  youtube com/watch?v=4d0JEyLVtYI

Heettiläisiä kuvataan muinaisissa kirjoituksissa tuhansien jumalten kansana - joss mm.
myrskyn jumalasta tuli rooman kultamaljaan Zeus. Kun joku heetin kuninkaista kuoli, Telepinon
julistuksen/laki kokoelman säädösten mukaan valtaan nostettu poika ei kertonut asiaa näin, vaan
käytti sanontaa: "kun isästäni tuli jumala". Tämä kulttipiirre löytyy vatikaanista jossa paavin on
rukoiltava edeltäjäinsä basamoituja raatoja - jotka löyhkääväin tekstiensä mukaan ovat 'kristuksia'.
Tämän asian ymmärtäminen avaa oppinidensa rakkaus/kristus yms käsitteet ja paljastaa niissä
käärityt perversiot. Lue tarkemmin 'Pahan Pietarin Basilli'. Myös Phyrgia -käsite saa lisä
annoksen. Vrt. 'Hyvän ja pahan evankeliumi'.

Heettliläisistä lisää esim.
unchartedruins blogspot fi/2012/08/the-hittites-
mysterious-people-of.html

Heettiläinen patsas - Phyrgia joka löytyy tänään myös
USAn Senaatin virallisesta leimasta jnejne. Esimerkki yhä
'elossa' olevain petojen merkeistä.

Orjanmerkki hallitsemilleen, Phyrgia, Lue:
hyvän-ja-pahan-evankeliumi



Hiiram. Vatikaanin vapaamuurareiden messias ja koko kultin 'isä', kaiken palvonnan kohde.
Tuttua tuomasristiä lutterkirkkosi pirullisten heettiläismerkkiensä seasta:

"Ja niin Hiiram sai suoritetuksi kaiken työn, mikä hänen oli tehtävä kuningas
Salomolle Herran temppeliin: ... kaksi ristikkokoristetta peittämään ... ja ne neljäsataa
granaattiomenaa kahteen ristikkokoristeeseen, ... peittämään niitä kahta
pallonmuotoista pylväänpäätä, jotka olivat pylväiden päässä..."

Heettiläinen sinetti 'kahdella
kärpäslätkällä' (vas). Yläosan
väärensin jotta näkyisi osiriksen
kokonaisuus: mielenkiintoista tuo
tarve kuvien pilkkomiseen että
saisivat kriittiset merkkinsä
piiloon...



Liite 4. Neljäs Peto Lentää. Ennustus täyttyy rutosti = monin eri tavoin.

Neljännen erilaisuus esiintulee monin tavoin. Eräs on tietoliikenne hyödyntäen maan ilmakehän
ominaisuuksia, mm. elektrostaattista kykyä johdattaa sähköisiä impulsseja ympäristöönsä.
Taajuudesta ja voimakkuudesta riippuen vaikka maan ympäri. Niinpä siinä tilassa joss nyt olet,
voidaankin viritetyllä vastaanottimella havaita sadoin tuhansin eri lähettimien tarkoituksella
lähettämiä signaaleja, sähkövarauksellisia impulsseja.

Sanan mukaan tämä [radioaallot] on eräs ihmisen fysiikkaa rasittava tekijä, sillä nuo pienet
värähtelyyn indusoidut sähkövaraushiukkaset tunkeutuvat minne pääsevät, myös solukkoon
aiheuttaen toiminnallisia häiriöitä. Ääripäässä on tutkan edessä seisoneen välitön kuolema, toinen
ääripää on pilkkaaja joka ei mistään mitään tiedä - samalla kun tämä aaltojen pauhu fysiikkaansa
rusentaa murskaa pala palalta tuomionsa täytäntöönpanoa kohden.

"Sitten enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle ja sanoi minulle: "Nosta silmäsi ja
katso: mikä tuo on, joka lähtee liikkeelle?" Minä sanoin: "Mikä se sitten on?" Ja hän
vastasi: "Tämä on eefa-mitta, joka lähtee liikkeelle." Ja hän sanoi: "Tämän näköisiä
ne ovat koko maan päällä"; ja katso, lyijykansi kohosi, ja siinä istui eräs nainen eefa-
mitan sisällä. Ja hän sanoi: "Tämä on jumalattomuus." Ja hän paiskasi hänet sisälle
eefa-mittaan ja paiskasi lyijypainon sen suulle."

"Ja kun minä nostin silmäni, näin minä, katso, kaksi naista lähtevän liikkeelle, ja
niillä oli tuulta siivissään, ja niiden siivet olivat kuin haikaran siivet; ja ne kantoivat
eefa-mittaa taivaan ja maan välitse. ...Sinearin maahan."

Nainen, porttokirkko löytyy Ilm.17. Eefa mitta vastaa kooltaan televisiota - jollaiset täyttivät
maan. Niissä oli lasiputkinäyttö jossa lyijyä lähes 10kg. Radio-aaltojen ohjelmointia taivaan ja
maan välitse, sisältönä saasta, vääryys ja jumalattomuus.

"Vieläkö ovat jumalattoman talossa vääryyden aarteet ja vajaa, kirottu eefa-mitta?
Olisinko minä puhdas, jos minulla olisi väärä vaaka ja kukkarossa petolliset
punnuskivet? Sen rikkaat ovat täynnä väkivaltaa, sen asukkaat puhuvat valhetta, kieli
heidän suussansa on pelkkää petosta. Niinpä Minäkin lyön sinut sairaaksi, teen sinut
autioksi sinun syntiesi tähden."

Tekniikka eteenee, nyt eefa mitta on vajaa, litteä näyttö ilman lyijykantta. Tuo lisäkirottu eefa
mitta on Jumalan Sanan mukaan syynä sairauksiin kodissa jossa se saa saastaansa levittää.

-"Tämän näköisiä ne ovat koko maan päällä";
- lyijypainon sen suulle
- "Tämä on jumalattomuus."
- kantoivat eefa-mittaa taivaan ja maan välitse.
- lasketaan hänet sinne paikoillensa."
- pienentää eefa-mitan ... vajaa, kirottu eefa-mitta?
- Niinpä Minäkin lyön sinut sairaaksi, teen sinut autioksi
- Sinä syöt, mutta et tule ravituksi, ja sinun vatsassasi on tyhjyys.

EEFA MITTA = kooltaan TELKKARI hökötys, sisällä lasilyijy kuvaputki jonka takana katsojaa
kohti ampuva säteilylähde. Säteily saa fosvoripintaan kuvan - mutta osa säteilystä etenee ja tuhoaa



kaikkea eteensä osuvaa. Muun muassa kukkien lehdet kuihtuvat... Sisältönä aina ja vain 100%
jumalattomuus. Hyödyntää lähetys/vastaanootossa radio aaltoja taivaan ja maan välillä.
Hollywood - paikka mistä jumalattomuus ohjaa Eefa mitasta huokuvia annoksia. ...

Eefa mitta pieneni. Nyt pienennetty ja erikoiskirouksin maustettu Eefa: tilavuudeltaan litteä näyttö
on nyt vain pirun kymmenys alkuperäisestä: ei enää elektronitykkiä vaan silmää rappeuttava
valosäteilylähde. Petostensa määrä lisääntyy, jalostuu. Eefan sisältä huokuva kirous lyö sairaaksi, se
kalvaa koko asuntoa, pullistaa kukoistukseen sairaan sairaalabisneksen. Se vangitsee
ohjelmoimansa jumalattomaan värähtelyyn, päiväannoksiinsa. Eefasta huokuva kirous kasvattaa ja
opettaa, orjuuttaa jumalattomuutensa eri muodoin, pakottaa orjiaan valheitaan jalostamaan.
Valhemainosten ruoka jättää ravinneköyhyyden, ihminen kuihtuu syötyään ensin mainoksen,
ostettuaan valheruokaa joka ruokaa ei ole, ravinteita ei ole, sisällä - aiheuttaa syöjälleen jatkuvan
syömishimon ja - ylipainon, taudit...

Litistynyt Eefa mallia 1992



Kuuloratio lähes täyttää eefan 'vaatimukset'. Tämän ohjelmointikoneen uutiset koukuttivat
rahvaan 70 vuotta sitten:



Raamatusta:

Mitta:
"Älä pidä talossasi kahdenlaista eefa-mittaa, suurempaa ja pienempää.
Olkoon sinulla täydet ja oikeat punnukset; olkoon sinulla täysi ja oikea eefa-mitta, että eläisit
kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

Jotain paljon merkillisempää, vasta alle satavuotias Eefa:

"Kuulkaa tämä, te jotka poljette köyhiä ja tahdotte tehdä lopun maan nöyristä, sanoen: "Milloin
loppuu uusikuu, että saamme myydä viljaa, ja milloin sapatti, että saamme avata jyväaitan,
pienentää eefa-mitan ja suurentaa painon ja pettää väärällä vaa'alla, että saamme ostaa vaivaiset
rahasta ja köyhän kenkäparista ja myydä akanoita jyvinä?"

"Vieläkö ovat jumalattoman talossa vääryyden aarteet ja vajaa, kirottu eefa-mitta? Olisinko minä
puhdas, jos minulla olisi väärä vaaka ja kukkarossa petolliset punnuskivet? Sen rikkaat ovat täynnä
väkivaltaa, sen asukkaat puhuvat valhetta, kieli heidän suussansa on pelkkää petosta. Niinpä
Minäkin lyön sinut sairaaksi, teen sinut autioksi sinun syntiesi tähden. Sinä syöt, mutta et tule
ravituksi, ja sinun vatsassasi on tyhjyys. Minkä viet pois, sitä et saa pelastetuksi; ja minkä
pelastetuksi saat, sen Minä annan alttiiksi miekalle. Sinä kylvät, mutta et leikkaa. Sinä puserrat
öljyä, mutta et öljyllä itseäsi voitele, ja rypälemehua, mutta et viiniä juo. Mutta Omrin ohjeita
noudatetaan ja kaikkia Ahabin suvun tekoja; ja heidän neuvojensa mukaan te vaellatte, että Minä
saattaisin sinut autioksi ja sen asukkaat pilkaksi; ja te saatte kantaa Minun kansani häväistyksen. "

"Kaikki tyynni itseänsä väsyttää, niin ettei kukaan sitä sanoa saata. Ei saa silmä kylläänsä
näkemisestä eikä korva täyttänsä kuulemisesta.

"Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa
Minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa
korvanne ja tulkaa Minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää."

Eefan Hedelmiä:
Yksi silmävaurioita aiheuttava juttu on ledien sinisäteily... Siihen löytyy suojalasit:
nukahtamo fi/2014/10/sinivaloa-leikkaavat-lasit-tasmaase.html

Stuk fi -julkaisu: /julkaisut_maaraykset/kirjasarja/fi_FI/kirjasarja7
/_files/82446510514635344/default/STUK_7_luku_8.pdf

"Runsas television katselu lisää naisen sydänkohtausriskiä - IL 20.01.2015 Lue lisää...

uusisuomi fi/tiede-ja-ymparisto/75995-led-valoilla-ikava-seuraus-huolestuttavia-merkkeja

Varhaisempaan ennustuksiin 4. pedon historiasta kuuluu oleellisena myös lyijy: kirja &
lehtipainotekniikkaan kuuluivat teräsmuotteihin valetut lyijykirjaimet - joilla väri painettiin
painokoneessa. Tällä tekniikalla mm. Raamattua on painettu miljardeja kappaleita.



"Oi, jospa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin, jospa ne piirrettäisiin kirjaan,
rautataltalla ja lyijyllä hakattaisiin kallioon ikuisiksi ajoiksi! Mutta minä tiedän
Lunastajani elävän, ja viimeisenä Hän on seisova multien päällä. Ja sittenkuin tämä
nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan". Job.

- lyijyllä hakattu pahvimuistiin - miljardeihin kirjoihin.
- rautataltta, rautainen valumuotti
- kallio: valkoinen paperi sisältää yli 50% kaoliinia = kallio Jeshua Maschia.

Jokaiselta raastetaan nahka pois. Klikkaile tästedes niin ettäs näet Vapahtajan Vapahtajanasi!



Sähkövaraukset Soluissa - radiotaajuus-säteilytysten leikkikenttinä

Kännykkälinkkilähettimen visualisoitu radiotaajuus saastealue; linkissä lisää havaintomateriaalia.
altered-states net/barry/newsletter703/index.htm

"Elämme Wifi-mikroaaltomeressä. Kännykkäsi lähettää mikroaaltopulsseja. Kirkon
tornit ja monumentit ja katujenvarsimainokset ovat täynnä piilotettuja
mikroaaltolähettimiä valvontaa,aivotaajuuskäyrän muuttamista ja yhteydenpitoa
varten. Yhteiset mikroaallot kaikista lähettimistä kuristavat meidät Hengiltä. Katso
oheinen linkki."

rense com/general56/rad.htm



Katso simulaatio kuinka Suomenkin kymmenet tuhannet radiomastot, miljoonat kännykät tuhoavat
kansanterveyden: ääritapauksissa sydämen lepopulssi romahtaa heti kun henkilö pääsee wifi-
kentistä suojaan, käytännössä nähty miten lepopulssi romahtaa yhdessä yössä sadasta 70:n!

Em. WiFi kenttiä näyttävän iOS sovelluksen esittävät videolinkit:

vimeo.com/134091155
vimeo.com/136611737
vimeo.com/121175008



WiFiä voi hyödyntää vaikka ihmisten paikannuksessa: olethan radioaaltoja 'imevä', 70%
vesipussi... Tämä WiFi -signaali joka vaimenee sinua korventaessaan, aiheuttaa signaaliin
muutoksen jolla voidaan luokitella kuka ja minkälainen otus olet. "Vanhaa tekniikkaa" sanoisi
sotilasasiantuntija.
Käytössä oleva 3G-verkko onkin tosi kätevä kansankäristin, 4G vielä parempi - ja nyt testataan
uutta ihanaa 5G verkkoa jonka vaikutuksista vaietaan tai asiassat ohi suunsa puhuvat vaiennetaan.



Tässäkö MIT uusinta tekniikkaa? Usko huvikses: vanha jo kauan käytössä ollut ja paljastunut
teknologia tässä paketoidaan 'turvallisuuteen'. WiFi röntgen-näkö paljastaa jokaisen, läpivalaisevan
säteilyn perusteella ihminen on tunnistettavissa aina: muistathan kun sinä kävit keskussairaalassa
sisar marian röntgenkuvassa arkistoitavana? Tunnistuksen lisänä voidaan sydämesi lyönnit,
hengitys ym analysoida suoraan pamputtajasi pakkorokotusnäytöltä.

Seinän lävitse? Tai kerrostalojen lävitse suoraan radiomastosi skannaamana. Jatkuva kontrolli
johtaa siihen - että "tiedämme mitä ajattelet" ... koska tiedämme mitä milloinkin teet, näppäilet
taikalevysi kautta erkkoomme (Lainaus Googin pomo Schmidtin puheesta)



MIT:n WiFi seinän läpi otettujen henkilökuvien väitetään olevan näin lapsen asteella...

No jos käy niin hullusti että kohde menettää tajuntansa (tässä 24/7 WiFi säteilytyksessä),
monitorilta havaitaan kohteen sijainti ja sen olevan liikkumaton - aikaansaadaan hälytys jolloin
punaisen ristin rebekat syöksyvät apuun turvallista eikö totta? Vaan tarina toisinaan jatkuu näin:
rebekat vievät potilaan edeltäsuunniteltuun sydänoperaatioon. Sydän operaaatioon!? ...aivan - siis
jos hälytyksen lisätietojen mukaan kohteen sydäntä tarvitaan jossain muualla...

Rebekoita auttaa tietenkin läpivalaisun tuottama aina ajankohtainen tilannetieto josta selviää
ympäristö mahdollisine esteineen ja kohteen sijainti.



Jatkuvan läpivalaisevan tuottaman säteilytyksen ansiosta "henkilö on tunnistettavissa
luurankonsa tunnisteiden perusteella" - jotka jo sinustakin on muiden tunnisteiden kera säilytty
pedon Hollerith kortistoon... jatkuva WiFi läpivalaisu tuottaa myös "tiedon sydämen toiminnasta,
hengitykseestä" - ja siten kaikesta henkilöösi liittyvästä.

Ihanaa olla tieteenturvallisessa läpivalaisussa?

WiFi dataliikenteen määrään eli oman puhelimen ympäristösäteilytykseen voi käyttäjä
vaikuttaa. Mitä kauemmin älykkökköpuhelimen patteri kestää - sitä vähemmän se lähettää dataa ja
säteilee ... ja vaarana onkin ettei goog tiedä missä tallustat, mitä ajattelet.

"There are a number of ways all smartphone users can improve their battery life, such as switching
off WiFi when you are travelling so that Google does not try and triangulate your position by WiFi
networks in the area...



Simppeli kaaviokuva ihmisen - sinun soluistasi.

Vasemmalla 'solumassaa', keskellä puoliläpäisevä seinämä, solun välineste (lymfaneste, sininen)
ja oikealla verisuoni. Nuolet esittävät 'liikennettä' solukosta nesteen lävitse verisuoneen. Eri
mekanismien välillä on mitattavissa oleva jännite-ero (potential difference), sähköisen
potentiaalitasojen ero - edustaen samaa sähköistä potentiaalia kuin radiotaajuusaallot.

Vertaa radio/mikroaaltotaajuus jolla kypsytät =tapat vaikka kanan solukon. Kun näitä
millivoltin signaaleja häiritään, se vaikuttaa hyvinvointiin jota kautta myös psyykeen. Psyyken
pahoin/hyvin vointi - joka sekin on tietyllä tapaa sähkökemiaa. Kuin kännykkä - joka voi aiheuttaa
em. efektien takia ihoon vaikean palovamman - ja korvalla pidettynä kypsyttää kaalia. "Ja on
oleva ... ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset
menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat
järkkyvät [mm. uraani halkeaa].



Solurakenteen ihmeellisyyksiin päästään päivä päivältä yhä syvemmälle. Ennustusten mukaan
synnyttäminen päättyy koeputkihedelmöitykseen, mies synnyttää, kuolemattomuus tulee
ihmiskunnan kiroukseksi, yhdyskuntia muodostetaan tähtein väliin... [kirjoitettu jo 2014] Mikäli
mennään kuten ennen, saamme roomasta direktiivin missä synnytys kielletään -
sterilontiohjelmansahan onkin kiivaassa vaiheessa - 'rokote'. Jo vuosia sitten luin jossain
kertomuksen kuinka sikiö oli saatu kasvamaan neljä kuukautta jossain miehen vatsan ontelossa.
Tokihan: rooman köörin joku tirehtööri Vatikaanissa sanoo puolet vatkaanin papeisia olevan
homoja. Tietenkin hän on vain ujo, molemmat puolethan ne siinä hommelissa iljetyksiä ovat.
Tämän täyttymys onkin nk. elinehto roomalle ja kiivaan isän maan rahoittaman 'tieteen'
tutkimuksen ja kehityksen kohde.

"Kysykäät nyt ja katsokaat, taitaako miehenpuoli synnyttää? Kuinkasta siis minä näen kaikkein
miesten kädet lanteissansa niinkuin lapsensynnyttäjän, ja että kaikki kasvot ovat niin valjut?
Voi! se on suuri päivä, ja ei ole senkaltaista ollut; ja murheen aika on Jakobissa, kuitenkin pitää
heitä siitä autettaman."  Jer.30 (biblia 1776)

Alkutekstin Hebreassa tämä 'suuri päivä' joka on tulossa: "vaatikaa-nähdä-mies-synnyttää"
sha'al = vaatikaa / ra'ah = nähkää / zakar =mies / yalad=synnyttää



Viimeisin löydös; soluissa on myös spiraalisormia jotka voivat kurotella, tunnistella ulospäin.
Niels Bohr Institute 12/2014. Heikotkin radioaallot kykenevät vaikuttamaan näiden herkkien
järjestelmien toimintaan.



Solut 'tunnistelevat'? ehe. No jotain pitää tiedemiehen tarinaansa keksiä ettei tyhmältä näyttäisi.
Kumma ettei tähän tekstiin ole isän pakollista pannukakkuevoluutiota ympätty. Ei oikeasti tiedetä
näiden(kään) todellista funktiota. Nämä kuitenkin venyttelevät ja palautuvat kuin vieterit... ja
turhaanko nuo sitä tekisivät?

Oikealla;
Solurakenne kaaviokuvaa mallia 2008:

Eräs erilaisen ennennäkemättömän pedon saastelähde on TV ja sen lähetykseen käytetyt
radioaallot, satanistiensa 'taivaan ja maan välissä' välitetyt ohjelmat sähköisinä impulsseina -
sisälläsi soluissasi... Sitten ovat muut viihdetekniikan ja kommunikoinnin tavat, radio, kännykkä,
lennokki yms väestön kommunikointiin ja huvitukseen liittyvä radioliikennesaaste.

Raamattu puhuu usein epäsuorasti myös sotilastekniikan kommunikoinnista.



Nokillandia, Rahvaan syöpäSäteilytysmastot





Eräs No-kill-landiassa jyrkästi kiistetty sairauslähde on
radioaallot - jotka tuhansissa eri tutkimuksissa on todettu sairastuttavan väestöä. Näyttö
on nk. kiistaton,

kts esim bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/RFR-11_28-research-summary.pdf

Yhteenvedossa listataan tuhansia tutkimustuloksia joiden samansuuntainen näyttö ei jätä
mahdollisuutta kiistää radioaaltojen vaarallisuus - erityisesti vuosikymmenen paisunut
dataliikenteen jatkuvasti vaihtuva lähetysvoimakkuus ja taajuus - purskeet.

Alla pikku pilkahdus miltä solusi näyttävät ilman radiaalto-säteilytystäsi ... Erityisen tärkeää
ohjemoijille on suomilasten sterilointi - ja WIFI yms 4G jne tukiasemat koulujen katoilla...

...tässä alla samat kännykän loisteessa käristetyt solusi.

Mieletön G-kiire 5G kamerateknologiaan

Senior White House neuvonantaja Kellyanne Conway: “on monta tapaa vakoilla, kodin
elektroniikka (nuket, lelut, pesu yms koneet, televisiot, kännykät ym) jopa kaiken läpi tunkevat
mikroaallot mahdollistavat nähdä kuin kameroilla"... 12.03.2017

Senior White House adviser Kellyanne Conway: “there are many ways to surveil each other.”
She says “you can surveil someone through their phones, certainly through their television sets —
or with “microwaves that turn into cameras"... New Jersey’s Bergen County Record 12.03.2017

"5G Possibilities: 5G will create opportunities for every industry. Combining network speeds of
more than 10 Gbps, will be the driving force behind new massive broadband applications, will
provide a growth platform for many industries..." by Nokia 2016



Hauskasti tämäkin soppa on väärennetty 'sähkölaitoksen mittareiden' [smart meter]  syyksi:
samanlaista taikalevyä kannat taskussasi myrkyttämässä elämääsi...

Jo tavallisen GSM kännykän antenni pidettynä samassa kotelossa aiheuttaa ihoon
palovamman - mitä sitten tämän päivän 4G, 5G taikalevyt tekevät - Jimmy Savile -luokan
sisällöstä puhumattakaan.

On huomattava että kyseiset kuvat on voitu tehdä vain solunäyttteistä miksroskoopin näyte-
lasilevyllä. Tilanne ei ole sama 'luonnossa', sillä iho ym rasvakerros 'syö' radio-aaltojen tehot
ennekuin kypsyt kokonaan...

Tutkittu on, tässä esimerkkiä:

“Non-thermal Activation of the hsp27/p38MAPK Stress Pathway by Mobile Phone Radiation
in Human Endothelial Cells”

Leszczynski, Joenvaara, Reivinen, Kuokka 2002
“Effects of electromagnetic fields emitted by cellular phones on the electroencephalogram
during a visual working memory task”

C.M. Krause, L. Sillanmaki, M. Koivisto, A.
Haggqvist, C. Saarela, A. Revonsuo,

M. Laine, H. Hamalainen 2000
“Effects of 902MHz electromagnetic field emitted by cellular telephones on response times in
humans”

M. Koivisto, et al. 2000

Täydellisempi, yli tuhannen julkaisun lista löytyy tämän dokumentin lopusta, Liite 11.



Yllä näyte suomilaisten tutkimuksesta:
"Aalto S, Haarala C, Bruck A, Sipila H, Hamalainen H, Rinne JO. Mobile phone affects cerebral
blood flow in humans. J Cereb Blood Flow Metab. 26(7):885-890, 2006. Mobile phones create a
radio-frequency electromagnetic field (EMF) around them when in use..."
"Kännykkäsäteily vaikuttaa verenkiertoon jne ...

Alla kuva aivoista hevosniityllä ilman kännykkää, vieressä valtionsalasäteilyttämä VR matkustaja ...
oops eikos siis vasen kuva ilman kännykkää, toinen 50min kännykkä korvalla:



Tuhannet eri tutkimukset kiistatta osoittavat radio-aaltojen uppoavan ihmiskehoon.
Haittavaikutukset ovat moninaiset. Tässä 109 tutkimustuloksen kooste; hae linkistä lisää.



Koehenkilön viereen on asetettu langaton modemi. Sydänkäyrä täynnä rytmihäiriöitä ... sitten
modemista kytketään sähköt pois 5:40 - WiFi closed. Vertaa vaikutusta. Katso video.

KATSOtko VIDEOn:
...paitsi että tämäkin video tietenkin jo sensuroitu: yotube - "This video is unavailable. Sorry about
that."

Vain sensuurin avulla  rahvas pidetään säteilytyshallinnassa; juutuuben kanssa samaan aikaan tämä
dokumentti sensuroitiin.



Eräs ympäristöä ja vielä elossa olevain olentojen kudoksia vaurioittava mg-säteilytaajuus
lähtee sähkölinjoista. Suora säteily on vaarallista - puhumattakaan sähköverkkoon pumpatusta K-
säteilystä. (K-säteilyä ei kuulema ole, vahvistaa rikollisjoukkio nimeltä STUK... Aiheesta lisää
Fukushima & CVhrenobyl dokumenteissa)

Istupa päivittäin VR-värähtelypalvelussa 22KV sähkörautatien linjan alla - kännykkälörppöjen
WiFi saasteessa. Onpa kumma ellei kudoksesi tässä kiitävässä mikroaaltouuniputkessa kypsy.
Pakoon et pääse edes aamukävelyllä: kerrostalojen kujilla on sunnuntai aamusin mielettömät -
sähkölinjat päihittävät säteilykentät rahvaan kuumentaissa verokoloissaan  'K-kaupan'
tarjouspakastekanojaan mikroaaltouuneissa



Värähtelevää matkaa toivottaa VR: Mikäli pääsi ei surise kylvettyäsi 25.000V 50Hz VR
värähtelykentässä, laita Nokian mikroaaltokypsytin korvallesi ja valita asiakaspalveluun.

Tästä(kin) johdosta puhuminen on yhtäläinen TABU kuin Nokian viemärijuomavesirikoksista:
tämähän on puhtoista PALVELUA. Ilman tätä sairaalat olisivat tyhjiä ja isän (maan) talous kuralla.
Vihiriät VR-väreet selkäpiissä.

Kummallista...

...että tämä(kin) dokumentti on eliittimme raivoisan sensuurin kohteena.

Aiheesta lisää: Mikä onkaan kansaa vakoileva 'Kelihallitus', Lue 'Sky Sky Sky Cry Cry Cry'



Aivopesukoneesi haluaa että ohjemointisi toteutetaan viherpipovalheen kautta...

Tälle THLHuuhaalle lääkkeeksi aivopiesty voi tutkia vaikka faktoja, tutkimus mg kenttien
yhteydestä syöpään suomilais orjilla:

“Magnetic Fields of High Power Voltage Lines
and Risk of Cancer in Finnish Adults”

Verkasalo P, Pukkala E,
Kapiro J, et al. 1996

jnejne
“Incidence of Leukemia and Brain Tumors in Finnish Workers

Exposed to ELF Magnetic Fields” Juutilainen, J. et al. 1990
“Brain Tumors and Salivary Gland Cancers Among Celular Telephone Users”

Auvinen, Hietanen, Luukkonen, Koskela 2002
“Environmental Carcinogens – Cellular Phones and Risk of Brain Tumors”

Frumkin H, Jacobson A, Gansler T, Thun M 2001
“Nocturnal 6-Hydroxymelatonin Sulphate Excretion in Female Workers Exposed to Magnetic

 Fields” Juutilainen, J. et al. 2000



Oletko tuntenut kummallista hetkellistä pahoinvointia junaa odottaessasi? Se voi johtua junan
aiheuttamasta ultraäänestä. ILTALEHTI Maanantai 1.2.2016 klo 08.35

Ultraääni voi saada aikaan muitakin ikäviä tuntemuksia. Se voi olla syynä päänsärkyyn, jonka
saa shoppaillessasi. Olet silloin ehkä kauppakeskuksessa altistunut ultraäänelle, jolle olet erityisen
herkkä. The Royal Societyn julkaiseman brittitutkimuksen mukaan tällaiset äänet voivat aiheuttaa
pahoinvointia, huimausta, päänsärkyä, migreeniä tai tinnitusta. Esimerkiksi työssään massiivisia
poria tai teollisuussiivousvälineitä [EI ultraääni vaan sähkölaitteiden magneettikentät, µA/m]
käyttävät ovat erityisesti alttiita tällaisille äänille, mutta turvassa eivät ole muutkaan.

Tutkijat mittasivat ultraääntä julkisilla paikoilla juna-asemista museoihin ja kouluista
stadioneille. Ultraäänilähteitä havaittiin paljon. Niitä olivat muun muassa kovaääniset ja erilaiset
sensorit. Myös esimerkiksi kouluissa, sairaaloissa ja vankiloissa ihminen voi altistua erityisen
helposti ultraäänilähteille. HELJÄ SALONEN iltalehti.fi/terveys/2016012521013943_tr.shtml

"Is exposure to ultrasound harming our health? ...Prof. Leighton says further
investigation into the potential health implications of airborne ultrasound is warranted.
In particular, he believes studies should assess "whether current audiological practices,
equipment and standards are suitable for the VHF and ultrasonic regime,"
medicalnewstoday.com/articles/305366.php Saturday 23 January 2016

Niinpä, siinä totuus taasen irvien välistä irvistää; ultraäänestä viis:
---> VHF radio-aallot, WiFi, 3G, 4G, 5G yms GGG

Helou yall NOkillandian tinnituspotilaat!

Osta mittari, sillä näet nimittäin ... voit havaita kuinka 3G sähkömittarisi
ja taikalevysi päräyttää syöpägeenit kierroksille.

Taikalevysi vieressä :



Mikroaaltouuni
- haaska todistetusti tutkitusti laite joka ei säteile mikroaalto-taajuudella. Lähetinosan
nimikin sen jo kertoo: magnetroni

Mikroaaltouuni on niin (?) turvallinen. Ja sehän voidaan todentaa mittarille mitattunakin ... ellei
sitten ... mitata magneettiaaltoalueen säteilypäästöjä: kun päräytät mikrosi päälle, sen sisällä oleva
magnetroni alkaa lähettää pakastekanasi sulattavia aaltoja. Aaltoja joiden taajuus löytyy  µA/m -
alueelta. Keittiössäsi alkaa päristä 4000µA/m tason aallot - 2x tehokkaammat mg-taajuusaallot kuin
mitä saat seisoessasi 22kV voimalinjan alla!

Sunnuntai aamuisin kerrostalo-alueitten kujilla onkin rajusti kovempi säteily kuin voimalinjojen
alla. Mg-taajuus säteily joka läpäisee kaikki rakenteet: ei auta vaikket omistaisi ko. käristintä,
naapurisi säteilyttää puolestasi. Aamukävely K-kaupan  pakastekanojen massasulatusaikan on
erittäin epäterveellistä...



Liite 5. Neljäs Peto käyttää kaikkien aiempien [sota] valtaa

HMS: Her Majesty Ship - Hänen Majesteettinsa Maltanristejä kantava
Kaksisarvinen TAU -Ydintuho-Sukellusvenepeto

(talent=kyky) nousee merestä.

Katolis-Adolphillamme oli (julkisuudelta piilotettu) Karjalaamme ryöstävä TAU-komppania ...
jesuiitta Mannerheimin johdolla.

Lue tästä SA-kuva arkistosta - jo sensuroidusta TAU-komppaniastakin - kertova:  EVAKKOTIE



Dynamiitti - Nobelin 'tuhosiunaukset'.
Dynamiitti oli ihmiskunnalle ratkaiseva kehitysaskel - määrättömiin messumurhiin [lue: ryöstö]
ja rikkauksien kaivamiseen isän maan pohjattomiin laareihin. Niinpä ritarit kehittivät keksijänsä
nimen kunniaksi palkintoteatterin niille, jotka parheiten väestönvähennystä - messujansa edistäisivät
sanoin, teoin, keksinnöin. Tässä valossa isän ritarimuslimin, Hussein nObaman tyhjistä ikenistään
saama Nobel -palkinto kuulostaa loogiselta. Noopelin saastaiset salat, Lue: 'Obama. Kuka Olet' -

dokumetti.

"Maan uumenet mullistetaan kuin tulen voimalla. Sen kivissä on safiirilla sijansa,
siellä on kultahiekkaa. Kallioihin murretaan käytäviä, ja silmä näkee kaikkinaiset
kalleudet." Job.

Yksisilmäpedon ahneus,
kyltymätön kullanhimo,
kaikkialla kaivosten ryöstöt -
kansainväliset kaivosyhtiöt
Vatikaanin bulvaanina.
Tarkalleen ennustettu.

Kiihteysvaaran 'jumalansilmä'
- kirkko, osiriksensa
kultaloiskeessa pyramidinsa
silmän vahtiessa ryöstettyä
aivopiestyä rahvastaan. Raato
asiaankuuluvasti naulattuna
Rooman kidustuskoneelle eli
ristille.

Opetuslapset kysyivät Jeesukselta; "Missä, Herra?" Niin Hän sanoi heille: "Missä
raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat."

Talvivaaran isän maata
sotkemassa: kaivokset,
saastuttamassa isän maata..
Avainasemassa maan
murskaaminen
räjähdysaineilla.

Tästä Ultimate-Raaka
aineet isän ikiomiin
St.George - Pyhän Yrjön
Ydinkärkiinsä.
Kts alempana VIMEO
linkki, animaatio
plutonium tehtaista.
Lue: 'Berijan Tarhat' -
dokumetti



..."suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi" [=sulphur - rikki, ruudin ainesosa].

Israelilainen ohjuslavetti Tammuz... lavetin ohjusten suuaukko kääntynyt, avattu, suunnattu -
synkronissa muiden yksiköiden kanssa dataväylää myöten  "niissä on kääntyvät päät...".
Tammus - ja naiset - tuttu yhdistelmä Jesajankirjasta: "...ja katso: siellä istui naisia itkemässä
Tammusta..."

"Ja tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä: ratsastajilla oli
tulipunaiset ja tummansinervät ja tulikivenkeltaiset haarniskat; ja hevosten [kääntyvät] päät olivat
kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. Ilm.9



"Katso, sotaväkesi, mikä sinulla on, on naisia. Sinun maasi portit ovat selkoselällään sinun
vihamiehillesi. Tuli kuluttaa sinun salpasi". Naahum

"Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan ..."Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmas osa ihmisiä
surmansa: tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. Sillä ['ohjus']ten voima oli
niiden suussa ja niiden hännässä; niiden hännät näet olivat käärmeitten kaltaiset, ja niissä oli päät,
joilla ne vahingoittavat. (profeetta ei tunne sanaa 'ohjus', joten puhuu voimaa kuvaavista hevosista)

"Siinä on tuli [säteily] sinut kuluttava, miekka on sinut tuhoava, se on syövä sinut niinkuin
syöjäsirkat, vaikka lisääntyisit kuin syöjäsirkat, vaikka lisääntyisit heinäsirkkojen tavoin.
[koeputkihedelmöitys]. Sinä olet lisännyt kauppiaasi lukuisammiksi kuin taivaan tähdet: syöjäsirkat
ryöstävät ja lentävät pois. Sinulla on [Excel]ennusmiehiä kuin heinäsirkkoja, kirjureita kuin
sirkkaparvea, joka asettuu aidoille kylmänä päivänä; kun aurinko on noussut, ne pakenevat, eikä
kukaan tiedä paikkaa, missä ne ovat. [osuva kuvaus internetistä]. Naahum.

Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä
teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja
kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. Ilm.9

Eräs 'Vitsaus': vrt nyt jo läpeensä ydinsaastunut maapallo: chernobyl raporttivuoto

Ennustus, jonka profeetta Habakuk näki.
Kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa, ja sinä et kuule, parkua Sinulle: "Väkivaltaa!" ja
Sinä et auta?

Minkätähden Sinä annat minun nähdä vääryyttä ja itse katselet turmiota? Minun edessäni on
hävitys ja väkivalta; on syntynyt riita, ja on noussut tora. Sentähden on laki heikko, ja oikeus ei tule
milloinkaan voimaan. Sillä jumalaton saartaa vanhurskaan [rapparikuorot, 'hollerith pahvipeto'];
sentähden oikeus vääristetään. Katsokaa kansojen joukkoon, katselkaa ja kauhistukaa, sillä Minä
teen teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos siitä kerrottaisiin.



Sillä katso, Minä nostan kaldealaiset, tuiman ja rajun kansan, joka kulkee maata lavealti ja ottaa
omaksensa asuinsijat, jotka eivät ole sen. Se on hirmuinen ja peljättävä, siitä itsestään tulee sen
oikeus[se, se saman rapparikuoron orkesterijohto] ja sen korkeus.

"Heittoaseet": Amerikkalaiset pommikoneet tulevat, Suomalainen IT tykistö ennakoi 1942.
Tähtääjämme olivatkin tehokkaampia kuin onneton tavariz lentäjä ... Kauniit Rooseveltin lahjat
putoilivat taivahalta Tikkakoskelle korjattavaksi, CCCP tähtensä ylimaalattuna hakaristeillämme
kirjailtaviksi. Näin pojillemme lahjoitettiin taivahalta ilmainen varustus vihamiestä vastaan.

Amerikkalaiset!?

Kyllä. Jesuiitat Roosevelt ja Chruchill lahjoittivat 2v aikana ainakin 30.000 lentokonetta
jesuiitaveli Stalinille suomenkin leirittämiseksi - suunnitelmansa murenivat koska aika ei vielä
ollut täyttynyt... Pikku lisänä jesuiitta veljemme lahjaksi sai 500.000 panssaria, kuormuria yms. Lue
Berijan Tarhat.

"Toinen ei sysi toistansa: jokainen kulkee omaa suuntaansa. Heittoaseitten välitse ne
syöksyvät pysähtymättä. Kaupunkiin ne hyökkäävät, ryntäävät muurille, nousevat
taloihin, tulevat ikkunoista sisään kuin varas.  Niitten edessä maa vapisee, ja taivaat
järkkyvät; aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa." Jooel2



Sen hevoset ovat nopeammat kuin pantterit, ne juoksevat kiivaammin kuin sudet
illoin. Sen ratsumiehet kiidättävät - kaukaa tulevat sen ratsumiehet, ne lentävät,
niinkuin kotka syöksyy syönnökselleen. Se tulee kaikkinensa väkivallan tekoon, heidän
kasvojensa suunta on suoraan eteenpäin [lentokoneiden mieletön nopeus]; se kokoaa
vankeja kuin hietaa. Pilkkanaan pitää se kuninkaat ja naurunansa ruhtinaat. Se
nauraa kaikille varustuksille, kasaa kokoon hiekkaa ja valloittaa ne. [Irakin valloitus
viikossa, eräs tekniikka, peitettiin viholliset hiekkaan....] Sitten se tuulena kiitää ja
hyökkää, mutta joutuu syynalaiseksi, tuo, jolla oma voimansa on jumalana.

Pyhän Pietarin Linnassa palvotaan Mars sodanjumalan ikuista tulta - tänäänkin. Tätä rappari-
ritariorkesteria johtaa neljäs peto roomasta. Kts. St. Petersburg ja tsarputinien tuli, lue linkit alla.

'pyramid plague'

"Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat
hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön
sokeudella." ... liekö tässä wiittaus windows järjestelmäin tutisevaan tukeen?

"...se saa tulenkin lankeamaan alas taivaasta." Kaikki profetiat toteutuvat rutosti ja kaikin keinoin.



False Trinity. Israelin siviilipuolustus - kyklooppinsa alle alistettu. Vanha 'Adidaksen' viivalogo -
ennenkuin koko firma oli keksitty. Pakanajumal logonsa siis on plagioitu - eikä voi olla rekisteröity
tavaramerkki. (Erään äskettäisen suomilaisen kenkävalmistajan oikeusjutun /ryöstön perusta)

Mitalit ja miekat - osiriksen linnoituksille kunnia.

Vatikaani ... otti omaksensa kaikki maapallon asuinsijat - ne eivät ole sen. Se on hirmuinen ja
peljättävä, siitä itsestään tulee sen Magna Carta, oikeuden perversio..

Lue Lisää Israel-uutiset, linkit alla.



Isän osiriksenpalvojat iloitsee Nobel-ikenien kanssa 'länsiranta' (Judea/Samaria) -nimileikeistään.
Lue tämän kauhistuksen taustat: obama-kuka-olet

Eilatin osirikset, satelliittikuva.



...nopeammat kuin pantterit, kiivaammat kuin sudet illoin.



Erilaisen pedon hampaat murskaamassa SS -isän pohjolaa ... ryöstöretkellään jolle annettiin
salanimi WW-II. Alla Heettiläisritarien hammaspurkki mallia ryöstöretki WW-I. Väritys lisätty:
samat ristit ja phyrgian pipot kaikilla isän maansa tuhokoneilla, isän britit, isän saksit jnejne...



Heettiläisen sodanjumalan merkein varustettu heinäsirkka, ihmiskasvot, suoraan eteenpäin.
Tässä 'tiger' lienee kyseisen vispaimen kutsumanimi (kyljessä). Eniten näitä 'heinäsirkkoja'
pauhaakin Apollo tähtimerkin allah.

"Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä ; he haluavat kuolla,
mutta kuolema pakenee heitä.[tiede löytänyt kuolemattomuuden]. Ja heinäsirkat
olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikäänkuin
seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten kasvot;

ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin
leijonain hampaat. Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden
siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun.

 Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli voima
vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta. Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka
nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon".
Ilm.9 (Apollyaon = Apollo, aurinkojumala, osiris - kts yllä)



Helikopterin tunnistimet ovat havainneet lähestyvän ohjuksen ja automaatti laukaisee
ilmatorjuntatulet, chaff - kuin naisten hiukset.

Ilmestykirja 17. sivulla kuvattu pu-nainen portto.

En väitä että em. Raamatun teksti olisi rajoitettu näihin näkymiin. Kuitenkin jos profeetta 2000
vuotta sitten olisi nähnyt näyissä tälläisen, täysin aiemmasta poikkeavan tekniikan, hän käyttäisi
kirjoitetun kaltaista kielikuvaa. Miten hyvänsä, voimme luottaa tekstin täsmäävän profeetan saamaa
etukäteis-ilmoitusta. Luojalle ei ole ongelma tietää etukäteen luotujensa aivoitukset:

"Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat Minun Tieni korkeammat
teidän teitänne ja Minun Ajatukseni teidän ajatuksianne." Jes.55



"Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja
sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä
näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja
lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan." Ilm.13

Merestä noussu Israelilainen (saksalainen) sukellusvene ydinohjuksineen, isän laivaston
pyramidit ja osirikset kuten asiaan kuuluu...



Lynx helicopter firing chaff...



Liite 6. Noituus.

Vanhat syötetään noitain myrkyillä tönkköhilpeiksi - etteivät kuulisi, etteivät näkisi, etteivät
tekisi parannusta, etteivät varoittaisi...

...pedon velhous villitsi kaikki kansat... Ilm.18

Esim. lähes puolet Brittein saarten asukkaista syö masennuspillereitä - kun elämänsä ei
olekaan ihanuutta - raamatun ennustaman portto- pedon eefa-mitan videoitten markkinoimaa.
Nämä psyyken tuhoavat myrkkykeitokset (nk 'lääkkeet') opettavat jotkut lentämään - ilman
koulutusta laskeutumisesta. Lievimmillään ne tekevät elämässä epäonnistuneesta persoonattoman
hihittelijän. Tämä aihe on suht tarkkaan käsitelty 400 sivuisessa opuksessani ja sen tuhansissa
lähdeviitteissä. Nauti se täältä tai etsi 'Sensuroitu Fibromyalgia',

www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia SENSUROITU JO

Miksi sensuroitu? Ettet heräisi, ettet vastustaisi: niinpä jokainen 'vapaalla
keskustelupalstalla' laitetun viittauksen linkki näihin juttuihihn sensuroidaan aina ja
kaikkialta 30s kuluessa. Kokeile.

Hei sinä hollerith uuniin kortistoitu lukijani:
vapautesi naru on enää 30sek. mittainen...!

Neljäs peto ei halua ihmisten olevan tajuissaan, vastustavan sitä. Koko ihmissuku
pakkosyötetään tieteensä nimessä näillä tajunnan muuttavilla pillereillä. Petohan joutuis muutoin
pakeneen jos ihmissuku tajuaisi - nyt se saa 'rauha rauha' -kylttiensä alla murhata kun "sitä ei ole",
eikä kukaan selväjärkinen vastusta sitä saatikka Jeshua Maschian lapsi ei esiintuo puhdasta Sanaa.

"Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

"Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän
veljiennekin maailmassa kestää. ... Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne,
perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä

Liekö ihan valepukuinen Ritari Jalo peura?

sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat

Strongs Sanakirja 5331: pharmakeia far-mak-I'-ah peräisin sanasta nro 5332;
lääkitys ("apteekki"), eli (laajennettuna) taikuus (kirjaimellisesti tai kuvaannollisesti):
- manaaminen, noituus. katso kreikkankielinen kohta 5332
Strongs Sanakirja 5332: pharmakeus far-mak-yoos sanasta  pharmakon
(lääke/huume, eli taikajuoma); huumeiden/lääkkeiden tyrkyttäjä ("apteekkari") tai
myrkyttäjä eli (laajennuksen kautta) taikuri: - loitsija.

Ilm. 18: .....maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. ... Ja väkevä enkeli otti
kiven, niinkuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: "Näin heitetään kiivaasti pois
Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä." ... ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä
huutoa morsiamelle;



sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat; hänestä on
löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut.

Lukijan Kommentti:

"Ettei asia aivan peittyisi hiekkaan on syytä muistaa, että huumeet ja niiden raaka-
aineet tulevat lääketehtailta ja myydään suoraan huumekauppiaille. Ei ihme siis, että
"huumesota" on hävitty. Minulla on 15 vuoden kokemus tältä alalta. Olin hyvin
informoitu ja alemman kolmioportaan sisäpiirin jäsen palvoen saatanaa pelastajajani
tehden isän perkeleen tekoja aamusta iltaan. Olin aina kiireinen, peloissani ja
hermostunut, oli kiire tehdä rahaa ennen maallisen elämän loppua ja pitää Jumalani
tyytyväisenä uhritoimituksilla."

"Meidät on niin hyvin aivopiesty, että uskomme luonnonlääkkkeiden
kuten höyryhengityksen Jumalan Isän luomilla yrteillä olevan valkoista magiaa ...

... ja saatanaa palvovien pankkiirien myrkkytehtaiden tuotteiden
olevan Jumalan lahja ihmisille."

"Oletko joskus nähnyt mitä rokote sisältää? Jos tietäisit et ottaisi ensimmäistäkään.
Flunssarokotteiden skvaleeni aiheuttaa äärimmäisen suurella todennäköisyydellä
yhden tai useamman perinnöllisen sairauden puhkeamisen 10 vuoden sisällä.
Rokotteissa on myös paljon muuta kuten lapsettomuutta ja keskenmenoja aiheuttavaa
saatanallista farmakiaa. Tämän lisäksi on vielä hyvin paljon muuta haitallista ja
tuhoisaa jokaisessa piikissä."

"Meidät on niin hyvin aivopiesty" - todellakin, ja aivopesu on kultti-uskonnon veroinen, ja
aivopestyn elämä kuin yhtä pedon agendan kanssa. Mitkään tosiasiat eivät sumennettuihin
ajatuksiinsa pääse sisälle, pillerit on syötävä vaikka purkin päällä lukisi ettei sisällöstä ole mitään
hyötyä - pakko kuin noidutun linnan lukitut salvat. Valkotakkisen pillerinvälittäjänoidan loitsut
vievät asiakkaalta kyvyn ajatella, putsaavat järjen ja lompakon.

Tärkiä isän maan pyramidi-XR namin Riski Informaatio: kun syöt pillereitä, todennäköisesti
masennut, opit lentämään - ja ellei, saat sydänkohtauksen ja ellei niin käy, kaikki mahdolliset
syöpämuodot. Noh, hiukka liiottelin, mutta kauppa käy kuin häkä vaikka ei auta ei, vaan pahentaa.



Kansojen rokotus oli aluksi pappein puuhia. Sillä saadaan orjat pehmoiksi... kts ed. linkki.

Alla 1960-luvun Valim -mainos kertoo: hänen maailmansa pyörii tohtoreiden ympäri. Psyykkinen
ahdistus hallitsee hänen omia ympyröitään.

Leijoninen kokous. Ympyrät 'hoideltu' jo, jäljellä enää...

Toimivat hoitotavat alasajettu; vain 1/100.000 esimerkkiä:

Tannopon - ainoa todella tehokas ja halpa ripulilääke. Oli. Ja.. Kiellettiin... syynä ?

IltasatuSanomat 24.02.2015: "Jo lähes 40 000 suomalaista sairastaa tulehduksellista
suolistosairautta. oops [SENSUROITU].

kansanterveys fi - "ELÄMÄNTAPA:  "Jo lähes 40 000 suomalaista sairastaa
tulehduksellista suolistosairautta. Pauliina M sisätautien ja gastroenterologian
erikoislääkäri: 2000-luvulla tulehduksellisten suolistosairauksien määrä Suomessa on
lisääntynyt 25 prosentilla. Tarkkaa syytä sairauksien yleistymiselle ei tiedetä. ..."

Hmm. Tieto kielletty. Vain pari nappia Tannoponia ja tauti on poissa. Siis olisi, jos...

Kiellettyjen lääkkeiden määrä onkin rajaton. Olemassaoleva kaksikerros järjestelmä -
- pitää halvat ja toimivat lääkkeet rahvaalta poissa - pois joutosuiden elinpiiristä.

Ai miksikö tämä sivu on järjenvastaisen rajun sensuroinnin kohteena:
www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia

tänään vielä: www.scribd.com/doc/215218247/Sensuroitu-Fibromyalgia



Liite 7. Plutonium tehtaat - nk. ydinvoimalat

Tämä isän maan törkeä huijaus on käsitelty tarkasti muissa linkeissä. Halusin ottaa sen tähän
listaan näkyviin koska vain sen avulla sotilaallinen yliherruus, vakivallan ylläpito lain varjolla,
ryöstöretkien jatkuminen on taattu. Kenellä on aseissaan ydinkärjet, se on voittamaton.

Nyttemmin pien-aseisiinkin saatavien ydinkärki-ammusten voima on täysin vailla vertaa. Etuna
pedolle on myös maan täysi saastuminen, kaikenlaisten säteilysairauksien mieletön lisääntyminen
joka palvelee väestönvähennystä ja pilleritehtaiden, pakkorokotusten ym. ryöstöretkiään.

Tutustu järkyttävään lopunajan - todella erilaisen pedon ydinaiheeseen.
Lue linkit lopusta

Pääministeri Cameron: “Britannialla on etu mikä muilta puuttuu:  [DU-kärkinen] Brimstone
precision missile - Tulikiviohjus ... Ohjuksen Uraanikärki [DU-Depleted Uranium] läpäisee minkä
tahansa panssarin, osuessaan sulaa ja aktivoituu, ja polttaa panssaroidun ajoneuvon miehistön
elävältä ja saastuttaa radio-aktiivisin päästöin ympäristön ... esim. Irakista ilmakehään - tappaen
tänäänkin väestöä syöpään yms Suomea myöten. Myrskyt nostavat saastuneen maan pölyn
kuljettaen partikkelit tuulien mukana... see www brimstonemissile com

"...third part of men killed, by the fire, and by the smoke, and by the brimstone..."

- Minuutin video kuinka DU leviää military com/video/guided-missiles/antitank-missiles/tow-
missile-destroys-t-72-tank/1689627847001/  ...
- US-radioactive: rense com/general75/LIMP.HTM
- wikipedia.org/wiki/Depleted_uranium

Erään alan tuntijan mukaan Suomen Armeijallakin on ydinaseita. Ihmeenä pitäisin ellei näin olisi...
Onhan sen salasuran johto aina ollut pyramidinpalvonnan kiärkijoukossa.

Lue Lisää pyramid-plague
SA-Int avajaisjuhla, pyramidikultti / jumaluskon palvelus, Kivennapa-Joutsjärvi 1931.



Pyhä pyramidikultti onkin pedon portaikko johon se huijaa kaikki mahdolliset pyrkyrit - heidän
suuren egonsa tähden verkkoonsa kietominen onkin äärettömän helppo. Orjille luvataa kaikki vaan
ei kerrota muuta kuin salaisuuksia, ja niitähän riittää. Sana kertoo selkeästi ja käsittelee aihetta
useinmiten käyttämällä sanaa 'he' ... "Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia;
mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat." Niin Pietari vastasi ja
sanoi hänelle: "Selitä meille tämä vertaus." Matt.15

Seuraavaksi tuossa Pietarille selitetään porttokirkko kauheuksineen ja sen käyttämä
sydän -merkki, sydän agenda, tunteilu Totuuden peittona. Oppina rakkaudenjumalatar
Jumalan Rakkauden sijasta. Rauha Rauha parannuksen tekemisen tilalla.

Tuon Raamattua vääntelevän Hiiram opin pyramidirakenteen Sana kuvaa tarkasti jo Salomonin
saarnaajan kirjassaan:

"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."

Katso tältä sivultani isokokoinen Vapaamuurariuden omakuva, vatikaanin luoma pyramidi
portaikkoineen. Vapaamuurariuden asteet joiden kunnianimet on Raamatun sivuilta revitty.
Ylimmällä portaalla vasta paljastetaan salaisuus:

me palvomme saatanaa... https://erilainen.files.wordpress.com/2011/01/mas0ns-00b-s.jpg

Luterilainen kirkkokunta - ja 'koko suomen siion' - Rooman satelliittihuijattuineen rakentelee
insesti taruista pyhimyksiä, tässä eräs - suomilaishöynäytettyjen pyhän Henrikin kappeli. Keksipä
sinä puhekuplaan vuorosanat... ja bongaa kaikki kaksisarvisten heettiläismerkit. "Pyhän Henrikin
ekumeeninen taidekappelin ekumeenisessa yhteisössä ovat mukana Suomen evlut, ortodoksi,
Katolinen kirkko Adventtiseurakunta jne ... psst. suomeksi ekumenia=roomanvalta. Lue Lisää
lopussa olevasta Alberto Riveran linkistä.



Neljännen pedon maasta kaivattama ja
jalostama uraani/plutonium kylvää Boteron
kaksisarvis pannukakku joukkion
kehittelemää väestönvähennystä. Salaa ja
aktiivisesti piilotellen, väärentäen faktoja.
Seuraukset ovat järkyttäviä: Globaalisti
johdetut plutoniumtehtaat, joita
aivopesuväline Mediansa kutsuu 'voima'
laitoksiksi, myrkyttää ilmakehän.

Näiden lähes 500 plutoniumtehtaan tuotteilla
roiskitaan surutta: Irakin sodan
ydinlaskeumien on osoitettu radioaktiivisesti
saastuttaneen mm. Pohjanlahden
merenkurkun alueen siinä missä
roiskijansakin. Tämä on vain osa: 2700
ydinräjäytystä ilmakehässä, 12.000 yhteensä -
jatkuu tänäänkin 'koe' nimikkeen alle
piilotettuna. Säteilyttäen koko maan väestön.

Jäljet johtavat mutkitellen vääjäämättä kaksisarvisen pedon valtaistuimelle - kaikkien kynnelle
kykenevien anastaessa itselleen ryöstöistään hyödyn.

Hedelmästä puu tunnetaan: "Vaasalaiset Lena Sågfors ja Jan Fröjdö kuulivat ultrassa
raskausviikolla 22 sanan palleatyrä. Jatkotutkimuksissa selvisi, että vauvalla oli reikä
rintakehän ja mahan välissä"... Lue lisää... IS 6.1.2015

Alla Irakin sodan laskeumat skandinaviassa, tuulet eri korkeuksissa väreillä esitettynä.



Ja todellakin. Ydinsaastunut
chemtrail-ilmasto on kaikille
hengenvaarallinen.

[HETI ✜ SENSUROITU]

Lue 'Chernobyl
Raporttivuoto'.

Vuoden 2015 kuolleisuus
Venäjällä noussut 22% ... kun
tarkastellaan hengityselin sairaita,
siis jo säteilytettyjä...

Experts puzzled by sudden rise
in Russia’s mortality rate. The
first quarter of 2015 saw the mortality rate in Russia grow by a surprising 5.2 percent, with analysts
particularly puzzled by a
22-percent rise in the death rate among those suffering from respiratory illnesses. rbth co uk
/society/2015/05/26/experts_puzzled_by_sudden_rise_in_russias_mortality_rate_46363.html

Tseljabinsk Plutonium jalostuslaitoksen räjähdys jne näkyy ruumiskasoina siellä & täällä...
Vääräväri-kuvasta paljastuu plasmapallot. Jopa suomen ritarillinen kalmanofiisi STUK 'kertoo' että
sinä siinä hengität nyt näitä radioaktiivisia partikkeleita: "niobium-95 ja koboltti-60". Paitsi että
maan tavan mukaan 19.5.2015 uutisensa IL sensuroi heti. Tämähän onkin ah jo niin jokapäiväistä:
"Helsingin sadevedestä otetuista näytteistä löydettiin alkuvuonna reilusti radioaktiivista tritiumia,
kertoo Säteilyturvakeskus (STUK)." 5.6.2013 klo 20.22



Tietenkin on tärkeää osata hajottaa vihollisen sotakoneet. Tietenkin tarvitsemme tehokkaimmat
aseet. Tietenkin niitä tulee ensin testata... Olisivatko suomalaiset olleet ensimmäisiä
uuraaniammusten käyttäjiä? Ainakin meillä on ikivanhoja hyljättyjä uraanikaivoksia itärajalla.  "Ja
loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty" Dan.9

"Herra sanoi minulle: "Ota vielä itsellesi hullun paimenen kapineet.

Luettuasi nuo em. linkit, et voi muuta kuin yhtyä tähän Raamatun Sanaan: sulaa hulluutta!

Maan tuho ja saastutus on määrätietoista. Suunnitelmallista. Perustuu myös pedon valtakunnan
julistuksiin väestönvähennyksestä, sen markkinoimaan ja jokapäivä valhemediansa pumppaamaan
propagandaan. Ennustukset täyttäen...

Kvanttihyppy: Kun tämä koko tarina on niin järkyttävästi hesarimaailmasta jalat irti oleva,
lisään lämmittimeksi ripauksen pohdintaa materian olomuodosta. Jo Einstein määritti materian
olevan värähtelyä, tässä siihen havainnollisen hauska näkemys. Näkemys josta hauskuus puuttuu,
ainakin ydinmafiapoliisiemme mielestä:

Arto Lauri ja vieterit: video no 93. 'The substance' www youtube com/watch?v=t5PCHsqk3Ow



QUI = Kyllä - AREVAN ydinsaastutuksille vuonna 1977. Mielenkiintoista eikövaikka; tästäkin
paavin ydinmafiasta Charlie Hebdon toimitus teki verivihollisensa. Eikä se väkivaltakoneisto
tekosiaan unhoita: Lue lisää ydinblogisivuilta.



Pedon huijaamat orjat saastuttavat oman maapallosensa ohjelmaa totetuttaen. Eliitti tietää jo tien
uusiin taivaisin ... tiede = valhe jolla synti nousee takaisin taivaaseen - ja siinä sille tulee äkkiloppu
ja tuho: kirjat avataan. Jos nimeäsi ei löydy Elämän Kirjasta - kohtalona on ikuinen tulikivijärvi.

Pakenemisen Dynamiikkaa 2015: Kanadalaiset yritykset suunnittelevat ihmiskunnan
tulevaisuutta tähdissä: Innovaatiota avaruudessa: Hissillä kuuhun ym...

ESCAPE DYNAMICS; hundreds of scientists, engineers and astronauts came together in Toronto
this week to get a glimpse of some futuristic ideas that may — or may not — one day be a reality. ...
the 34th International Space Development Conference, where innovation ranged from an elevator to
the moon to moon-flavoured water. Sadaf Ahsan | May 23, 2015 3:48 PM ET
news.nationalpost.com/news/canada

"se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja
tähdistä ja tallasi niitä" Daniel 8

Ydinvoima - Pyhän Yrjön pedon petosta alusta loppuun. Raamatussa ennustettu:

Katso linkistä mitä tarkoittaa kun 'voimalaitosta' tankataan - REVISIO. Kuka ja miksi
Paavinpyhimys Pyhä Yrjö tarvitsee tuholaitteilleen revisioita...



Liite 8.
Lista on loputon: kerta kaikkiaan tämä 4. pedon valtakunta on täysin erilainen, narsistinen
oman egon klikkailusfääri, täysin erilainen siitä mitä yhteiskunnat ovat tähän asti olleet ...
yltäkylläisyydessäänkin vailla vertaa. Pedon avulla ovat kansakunnat rikastuneet eivätkä
hekumastaan tule luopumaan.

"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." Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan:
"Lähtekää siitä ulos, te Minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja
saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti,
ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa." Ilm.18

Klikkailusfääri, ylensyöneet vailla kiinnekohtaa Totuuteen:

SS: "Epäsiistit asunnot työllistävät palomiehiä - ”Uusavuttomuus näkyy herkimmin
keittiössä” Pelastuslaitoksen mukaan osa asunnoista on niin täynnä tavaraa, ettei niissä
mahdu liikkumaan kuin poikittain... lisää tulipalon riskiä,vaikeuttaa sammutustöitä.
Uusavuttomuus näkyy herkimmin keittiössä. Keittiö on yksi romuläjä. ...kaikki tasot
ovat täynnä tavaroita, sitten myös hellan päälle ... click click ritarien huumeverkkoon
takertuneita tai jopa vain ja siksi vain syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, jotka eivät
osaa tai saa siivottua - sytyttäen kynttilät kasojensa päälle." IS 6.1.2015 8:53

Vuokralainen ei laskenut sisään. Sai haasteen oikeuteen - jolloin pakeni...



Jalkapallojumala: Miljardi dollaria maksava Inglewood NFL stadion Kaliforniassa tuo 40.000
työpaikkaa, väittää hanketta väsäävä miljardööri. Haloo!? Paavinpallon potkiminen tuottaa jotakin?
Kyllä, sekin on epäjumalanpalvelusta vailla vertaa: brittihuligaanit jotka valmistautuvat seuraavan
futismatsin hulinoihin ja verenvuodatukseen, sanovat lähtevänsä palvomaan saatanaa,
pahoinpitelyjumalaansa.

"Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin
sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät. ... koska
heidän kielensä ja heidän tekonsa ovat Herraa vastaan ja he uhittelevat Hänen
Kunniansa Kasvoja.

Pallo kuin pallo - kaikki pallonpyörittäjät nostetaan paavimediamme jumaliksi.
Säihkyvimmän sädekehän saavat isä insestin pappein pahoinpitelemät, perä aukollaan kerskuvat
orjansa. Ja halusta he kaikki osallistuvat tämän kullan ryöstöihinsä, kadotettujen sielujen
viihdytykseen. Kts Pele ja rappariPelen pallopeli Subway - myös suomilaisen pikatien varresta.

"Kuulkaa Herran sana, te israelilaiset, sillä Herralla on oikeudenkäynti maan asukasten kanssa;
sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta eikä Jumalan tuntemusta maassa. Vannotaan ja valhetellaan,
murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa.
Sentähden maa murehtii, ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut;
myöskin kalat merestä katoavat. Älköön vain kukaan nuhdelko, älköön kukaan ojentako, vaikka
sinun kansasi on kuin pappien nuhtelijoita!" Hoos.



Hollannissa FC Utrecht fanit huusivat jalkapallomatsissa kuorolaulujaan: "juutalaiset
palavat parhaiten" ... "SS-äitini poltteli jutskuja" jne. Nämä mellastelijain 'isät' jo kertoivat
lähtevänsä matsiin verenvuodatukseen, uhraamaan saatanalle. ... paavi piuksen pallopojat eivät
näemmä uunistaan kauas olekaan pomppineet.

Outrage as Dutch Soccer Fans Chant 'Jews Burn the Best'. Uproar after FC Utrecht fans chant
'disgusting' anti-Semitic slurs, including 'my mother burned Jews in the SS,' during weekend match.
By Ari Yashar First Publish: 4/7/2015, 9:02 PM
israelnationalnews com/News/News.aspx/193785#.VSQiLDhjPxk

______________________

Eräs Jumalan Sanasta varastettu valhe on sateenkaaren lupauksensa ihmiskunnalle. Luepas
Sanasta 1.Moos.9 mitä se merkitsee... Sodomiitit ovat ottaneet merkikseen helvetin portin
säiteilyionisaatiopilven - pilven joka lamaannuttaa, vie järjen ja imaisee piittaamattoman
ennenaikaiseen tuomioonsa, helvetin tuleen.

Chilen tulivuori ja väärävärikuvan paljastama raju säteily - eräs porteista maan syvyyteen.

Lue Katso Lisää, kuinka helvetti kiehuu yli, kuinka ihmispolo vedetään iukuiseen tulimereen;
"Tämäkö oli Elämäsi"



Rooman aivopesulaitoksen päämäärä - myös Israelin armeijaan:

Älä usko näkemääsi, kuulemaasi, lukemaasi. Ja kuitenkin skeptikko on viheliäisin narsisti...
Tässäkin kuvassa on jotain totta, jotain pielessä, yhtälö josta skeptikko ei kykene nauttimaan.

Ei auta skeptikkoa nolla-uskontonsa Hollerith-virkailijoiden koputtaessa ovelle. Kaiken valheen
keskessä voi avunhuutaja löytää pelastajakseen Totuuden, Persoonan nimeltä SANA.



Liite 9. Pedolla on "hirveä hätä" piilottaa todisteet.

Todistajana toimii Raamatun mukaan erityisesti Pyhä Henki. Henki joka on pyhille lähetetty
todistajaksi, todistaa osattomille syyksi synnin. Sitä varten jumalaton vaivautuu eikä kärsi pyhien
läheisyyttä. Kohdatessaan orja lyö silmittömästi ja ilman syytä, salaa, yllättäin - vapautettua jolla
on Hänen Todistuksensa. Hän on se joka todistaa syyksi synnin. Mikäli olet Pyhän Hengen
vastaanottanut tiedät kuinka läsnäolosi syntistä vaivaa, mitä syvemmällä syntinen on - sitä
enemmän. Mikäli taas synnissäs yhä ryvet, tiedät myös kun kohtaat Jumalan Pyhän. Siinä on
sanaton kehotus: Tee parannus! Parannuksen tekeminen ei koskaan ole helppoa, se on kivuliasta
kuin haavan puhdistus, hammaslääkäri: veltolle ei muistutus parannuksenteosta tunnu mukavalta....

Hän on Persoona, omilleen Lähetetty. Puolustaja. Jumalan ilmentymä siinäkin mielessä että
toimii täysin päinvastaisesti kuin peto ja sen systeemit: ei pakota, ei käske, ei käytä väkivaltaa. Hän
on hiljainen kehoittaja, muistuttaja, lohdutus. Kuin arka lintu: mikäli päätät alkaa rypeä synnissä,
Hän väistyy eikä enää kehoita. Valinta on nytkin sinun, haluatko että Hän on lohduttajasi tänä yönä,
haluatko Hänen läsnäoloaan - oloa jossa masennusta ei ole. Oloa jossa minä väistyy ja taivas aukeaa
ahdistuksen keskelle, piiritettyyn kaupunkiin. Hän kysyy: haluatko läsnäoloani? Jos tahdot, Hän
tulee ja puhdistaa - mikäli haluat synneistäsi luopua.
Että tämä puhdistus ei tapahtuisi, että et kuulisi. Siihen on 4. peto kehittänyt miljoona eri juonta.
Eräs niistä on perisynnin laukaiseva aukko puolustuksessa: Eeva ja Eevan rakkaus huilumusiikkiin
 ...  syntiinlankeemus ... lähti huilumusiikista kielletyn puun juurella (Tällä asiassa en puhu
Jumalalle Pyhitetystä musiikista, enkä yleensä jostain soitinlajista). Neljäs peto on vienyt tuon
käärmeen musiikkinsa 'täydellisyyteen', täyden haureuden täyteen mittaan. Musiikkiin jonka
nimikin jo kertoo synnistä, avioliiton ulkopuolisesta haureudesta:

ROCK - Pyhän Hengen Vaientaja:
Ytimenä 'musiikissa' on taukoamaton meteli - joka peittää synnin tuoman pahan olon. Ja
erityisesti peittää Pyhän Hengen kehoituksen parannuksen teosta, muistutuksen ajastasi joka päättyy
pian.

Kaikki musiikkiko neutraalia?

Venäjän kristittyjen hätähuuto lännen kristityille

Kolmenkymmennen vuoden ajan olemme kärsineet ankaraa vainoa.Nyt vapaus on tuonut toisen
suuren ja pahan asian seurakuntiimme. Tämä paha tulee Amerikasta kristityiltä, jotka lähettävät
rock-musiikkia ja evankelistoja, joilla on säestäjinään rockbändejä.

Tämä on suuri taakka sydämmillemme.Monet tulevat rock-musiikin kanssa ja Raamattu
kädessä.Olemme hämmentyneitä tällaisesta kristillisyyden kuvasta. Emme tiedä, mitä sanoja
käyttäisimme, saadaksemme tämän loppumaan.Inhoamme kaiken kristillisen rock-musiikin tuloa
maahamme.

Rock-musiikilla ei ole mitään yhteistä palvelun tai jumalanpalveluksen kanssa. Olemme jyrkästi
vastaan sitä, että kristityt amerikkalaiset tuovat maahamme tätä valheellista kuvaa Jumalan



palveluksesta.Tarvitsemme hengellistä leipää--ei mitään valhekakkuja. On totta, että rock-musiikki
vetää ihmisiä seurakuntiin, mutta se ei tuota jumalallista elämää.

Olimme vankeudessa 15 vuoden ajan Kristuksen tähden.Meidän ei sallittu kuunnella hengellistä
musiikkia, mutta rock-musiikkia käytettiin aseena meitä vastaan päivin ja öin tuhoamaan meidän
sielumme.

Voimme vastustaa sitä ainoastaan paljolla rukouksella.Nyt meillä on suuremman avoimuuden
aika.Meitä ei enää viedä vankeuteen.Kuitenkin--nyt kristityt Amerikasta turmelevat sielumme.
Emme salli tätä musiikkia seurakunnissamme, mutta nämä ''evankelistat''vuokraavat suuria
stadioneita ja saastuttavat teini-ikäiset ja vanhemmat rock-musiikillaan.

Me, rekisteröimättömien kirkkojen seurakuntien johtajisto kiirehdimme teitä liittymään yhteen
kanssamme ja neuvomme teitä poistamaan rock-musiikin.
Älkää häväisko teini-ikäisiämme, sillä jopa uskomattomat tunnistavat, että se on epäpyhää
musiikkia.Kutsumme tätä musiikkia ''musiikiksi Helvetistä''.

Kiirehdimme kaikkia Amerikkalaisia lopettamaan rahan antamisen sellaisia konsertteja Venäjällä
järjestäville organisaatioille.Tahdomme perinteistä kristillistä musiikkia kirkkoihimme.

Tämä on kaikkien johtajiemme yksimielinen päätös.
Peter Peters ja Vasilij Rytsbuk

Seurakuntien Vapaa Unioni,
Moskova Huhtikuun 15 pv, 1992

___________

BBC YLE yms orjuutuskone - jumalattomuus eefamitan sisältä - paavin pedofiilien tähtipeluri.



Neutraalia Musiikkia?

Väitetään, että kaikki musiikki on neutraalia, mutta se ei ole totta. Nuotit kuten kirjaimetkin ovat
erillisinä neutraaleja, mutta johonkin loogiseen järjestykseen laitettuna niillä on aina jokin sanoma.
Siksi sotilaille ei soiteta tuutulauluja eikä vauvoille marssimusiikkia.
 Jos emme rakasta Totuutta, Raamattu varoittaa meitä vakavista seurauksista(2.Tess.2:11-12)
Musiikkia on kautta aikojen käytetty erilaisten tarkoitusperien saavuttamiseksi. Sillä on parannettu
mieltä, mutta sitä on käytetty myös kidutuskeinona.

Jumalan vaihto?
 Radio Dein keskusteluohjelmaan soitti 31.2.2002 muuan lähetystyössä olleen perheen tuttava ja
kertoi mielenkiintoisen tapauksen. Lähettiperhe oli ollut lomalla Suomessa ja täälläoloaikana
perheen nuoriso oli hankkinut äänitteinä ''hengellistä'' nykymusiikkia.
Kun he palasivat jälleen kentälle, niin muuan naapurustossa asunut ''poppamies'' sanoi heille:''Te
olette vaihtaneet jumalaa''. Kun lähetit kiistivät tämän, niin mies ei hellittänyt, vaan selitti, että
tehän kuuntelette meidän jumalamme musiikkia. Tuskimpa tämä henkilö sanoista mitään ymmärsi,
mutta hänellä oli ''hengen tuntemusta''.

Nuorten todistuksia 'kristillisestä' rockista

Amerikkalaiset nuoret kertovat elämästään ja siitä,mitä ns.moderni musiikki ja rock-musiikki on
vaikuttanut heidän elämässään ja hengellisessä vaelluksessaan. Kapinallisuus on eräs rock-musiikin
hedelmä ja sillä ei ole mitään yhteistä Hengen hedelmän kanssa.

◙ 'Kristillinen' rock on ollut kompastus elämässäni, koska ainut ero 'kristillisen' rockin ja maallisen
rockin välillä ovat sanat. Poljento, rytmi ja melodia eivät ole erilaisia, vaan ne ovat samat. Ei ole
väliä, kuuntelenko maallista vai 'kristillistä' rockia. Kappaleiden loputtua tunnen tyhjyyttä ja
sielussani on raskas taakka.

Joskus 'kristillinen' rock saa minussa aikaan halun mennä ulos rähinöimään ja jopa vahingoittamaan
ketä tahansa, joka sattuu ärsyttämään minua. Sehän on vastoin kaikkea Jumalan opetuksia ja
jumalallisia periaatteita. Joten kehotan pysymään erossa kaikesta rock-musiikista!!! 21-vuotias
opiskelija Michiganista

...

1Moos kertomuksessa Evan lankeamuksesta löytyy alkukielen sanoista viittaus huilumusiikkiin.
Tuosta voi vetää yleisen esimerkin musiikin käytöstä: vain pieni osa musiikista on tehty Jumalan
kunniaksi, loput eri asteisina palvovat perkeleen kadotuspyrkimyksiä - sitä hävinneen vihollisemme
viimeistä työtä, horjuvien sielujen houkuttelua pois parannuksenteosta tuomionsa alle.

"Ja he nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat polttouhreja ja toivat
yhteysuhreja; ja kansa istui syömään ja juomaan, ja sitten he nousivat [musiikki,
tanssi] iloa pitämään. ... Herra sanoi Moosekselle: "Minä näen, että tämä kansa on
niskurikansa. Anna Minun olla, että vihani leimahtaisi heitä vastaan, hukuttaakseni
heidät; mutta sinusta Minä teen suuren kansan." 2Moos.

"Vie pois Minun edestäni virttesi pauhina, en tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa.
Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niinkuin ehtymätön puro." Aam.



Tällä linjalla jutun pituus kasvaisi tuhansiin sivuihin - tässä vain näyte kuuluisan jäävuoren
huipulta,  yhden kimalluksen yhdestä pikku hetkestä.

"1970-luvun rocktähti sai tuomion tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä - nuorin uhri 10-
vuotias,Glitter on saanut aiemminkin vankeusrangaistuksia lapsiin kohdistuneista
seksuaalirikoksista. 1970-luvun glamrock-tähti Gary Glitter on tuomittu kolmen nuoren tytön
seksuaalisesta hyväksikäytöstä, uutisoi BBC. Laulaja tuomittiin raiskauksen yrityksestä, neljästä
väkivallanteosta sekä seksistä alle 13-vuotiaan tytön kanssa. Teot tapahtuivat vuosina 1975–1980.
Nuorin tytöistä oli 10-vuotias, kun laulaja yritti raiskata hänet Lontoossa." jne... IS Julkaistu:
5.2.2015 19:36

Tietenkin 'uutinen' sisältää vain pikkuisen osan raiskaushistoriastaan - mikä 'kuuluu kulttuuriin'.
Miekkonen vietti Vietnamissa aikaansa vankiloissa kiinni jäätyään tästä turismista. Jos taustojaan
tutkit, varmasti löydät ties mitä 'kuningattaren myöntämiä ansio kunniamerkkejä eri ritariloosheihin.

...

Michael Jackson hiljensi pedofiilisyytökset 200 miljoonaa dollarilla.  Edesmennyt Michael
Jackson maksoi väitetyille hyväksikäytön uhreilleen sievoisen summan rahaa, jotta nämä pitäisivät
suunsa supussa, kertoo Mirror-lehti. Tiukka ote haarovälistä muodostui Jacksonin tavaramerkiksi.
(ZUMAWIRE)...Lue lisää... Maanantai 6.4.2015 klo 20.16



◙ Kun aloin kuunnella nykyajan 'vaihtoehtoista' kristillistä musiikkia, niin aloitin 'miedosta'
musiikista, mutta se johti kovempaan musiikkiin. Lopulta kehitys vei siihen pisteeseen, jossa
musiikki korvasi Raamatun lukemisen. Se aiheutti riippuvuutta, josta en halunnut irroittautua.

Myöhemmin minulle selvitettiin että jos minun ja Jumalan välillä on jotakin, josta en halua luopua,
niin se on epäjumala.Tämä musiikki, jonka piti korottaa kristinuskoa, sai minut rikkomaan Jumalan
kieltoa pitää epäjumalia. 17-vuotias opikelija Missourista

◙ Kun aloin kuunnella 'kristillistä' rock-musiikkia, aloin myös vähitellen kuunnella tavallista
maailmallista rock-musiikkia (kevyttä rock-musiikkia). Sitten aloin kuunnella raskaampaa ja
raskaampaa musiikkia.

En ainoastaan ajautunut maailmalliseen rock-musiikkiin, vaan tulin kapinalliseksi vanhempiani
kohtaan ja aloin ajatella sensuelleja, himokkaita ajatuksia. En myöskään pystynyt opettelemaan
ulkoa tai lukemaan Jumalan sanaa saati ymmärtämään sitä. 15-vuotias opiskelija Nebraskasta

◙ Kuuntelin rock-musiikkia noin neljä vuotta. En kuunnellut 'kristillistä' rockia, koska olin aina
ajatellut, että sen kuunteleminen on tekopyhää. Ainakin olin rehellinen, enkä näytellyt olevani
jotakin muuta kuin minä olin.  Muutaman ensimmäisen kerran jälkeen olin jo riippuvainen. Syy,
miksi aloitin kuuntelemisen oli se, kun minua pidettiin pehmona. Minulta kysyttiin, olinko kuullut
sitä laulua tai tätä yhtyettä.Vastasin, että en kuunnellut rock-musiikkia.

Aloitin kuuntelemalla kevyttä rock-musiikkia ja edistyin heavy metalliin. Se vaikutti voimakkaasti
elämääni. Nyt seurakunnassani soitetaan 'kristillistä' rock-musiikkia ja näen, miten se pilaa monet
kaverit nuorten ryhmässämme. Se on hyvin surullista. Tämä musiikki on pilannut nuoria, jotka
olivat niin suloisia aikaisemmin. 16-vuotias opiskelija Texasista

◙ Musiikki on hyvin läheistä minulle. Minut kasvatettiin ankarassa kristityssä kodissa, mutta
kapinoin ja muutin pois kotoa. Kun olin maailmassa, ryhdyin harrastamaan tanssia ja koreografiaa.
Kaikki oli tietysti aistillista! Musiikki, jota käytimme, oli tietysti rock-musiikkia! Jonkin ajan
kuluttua ruumiini oli niin yhtä musiikin kanssa, että se kontrolloi minua.

Sen jälkeen, kun olin antanut elämäni takaisin Jumalalle, olin eräänä päivänä masentunut. Niinpä
avasin erään paikallisen kristillisen radioaseman kuullakseni rohkaisevaa musiikkia. En pysty
muistamaan siitä mitään muuta sanaa kuin korota(exalt). Tiedän vain sen, että tuon musiikin rytmi
ja henki sai kaikki aistilliset tunteet palaamaan takaisin. Nyt voin sanoa, ettei ole ollenkaan
'kristillistä' rock-musiikkia ja tällaista musiikkia ei pitäisi olla kenenkään kotona saati sitten
Jumalan pyhässä seurakunnassa. 19-vuotias opiskelija Texasista

◙ Olen taistellut moraalittomuuden kanssa. Erään tappiollisen ajan jälkeen huomasin, että nämä
tuhoisat lankeemukset sattuivat, kun olin kuunnellut tai kuuntelemassa kevyttä rock-musiikkia tai
'kristillistä' rock-musiikkia. Nyt ymmärrän, että olin paaduttanut omantuntoni musiikin alueella.
Tuhoisat rytmit saavat minussa aikaan aistillisuuden heräämisen ja tämä johtaa estojen
madaltumiseen. Sen jälkeen, kun olin pyytänyt Jumalalta anteeksiantoa ja parantumista, tullut
vanhemmilleni tilivelvolliseksi ja poistanut nämä pahat vaikutteet, niin olen kokenut ihmeellisen
voiton ja vapauden!
 Kuitenkin yhä koen 'kristillisen' rock-musiikin vaarallisuuden ja vetovoiman hengessäni. Haluaisin,
että jokainen ottaisi tämän asian vakavasti, sillä se on aiheuttanut niin paljon vahinkoa minulle.
Minussa ovat pysyvästi sellaiset seuraamukset ja arvet, joita ei olisi tullut, jos olisin ymmärtänyt
vaarat. 20-vuotias opiskelija Texasista



◙ Henkilökohtaisesti en pidä 'kristillisestä' rock-musiikista, mutta sitä soitetaan kahvilassa, jossa
olen työssä tarjoilijana. Siitä lähtien, kun olen ollut siellä töissä, minulla ei ole ollut tarvetta rukoilla,
lukea Raamattua tai edes tuntea paremmin Herraa. Uskon, että siitä lähtien, kun olen kuunnellut
'kristillistä' rock-musiikkia, se on alitajuntaisesti vaikuttanut hengelliseen kasvuuni.
Nyt olen ollut lomalla viikon ja huomannut, että haluan lukea Raamattuani ja rukoilla, koska en ole
kuunnellut 'kristillistä' rock-musiikkia. 23-vuotias opiskelija Wisconsinista

◙ 'Kristillinen' rockmusiikki on luultavasti ollut suurin este hengelliselle kasvulleni. Kun
ensimmäistä kertaa kuuntelin tällaista musiikkia, olin todella vaivautunut hengestäni. Mutta sitten
tämä musiikki tuli seurakuntaani. Mitä enemmän kuuntelin sitä, sitä vähemmän se vaivasi minua.
Mitä vähemmän se vaivasi minua, sitä enemmän kuuntelin sitä.  Ei mennyt kauan, kun jo kuuntelin
maallista rock-musiikkia, koska minusta siinä ei ollut mitään eroa.
Tämä musiikki sai minut vastustamaan Herraa ja pidättämään alueita elämästäni itselläni. En ollut
vapaa tosissani palvelemaan Herraa ja antautumaan hänelle ennen kuin halusin luopua tästä
musiikista. 16-vuotias opiskelija Floridasta

◙ 2. syyskuuta 1989 menin 'kristillisen' rock-musiikin konserttiin. Kun olin siellä, niin tanssin,
huusin ja lauloin tavoilla, jotka eivät miellytä Jumalaa. Minulla oli monta modernin kristillisen
musiikin äänitettä, ja olen huomannut, että kun kuuntelen niitä, niin joudun kapinallisen hengen
valtaan. Olen todella häpeissäni niistä teoista, joita tein tämän musiikin vaikutuksesta. Hartaasti
pyydän sinua eroamaan tästä pahasta vaikutuksesta. 16-vuotias opiskelija Missourista

◙ Kun en vielä seurannut Herraa, olin vihainen siitä kompromissista, jonka uskovat tekivät
'kristillisen' rock-musiikin suhteen. Henkilökohtaisesti en näe mitään eroa 'kristillisen' ja maallisen
rock-musiikin välillä. Sen jälkeen, kun annoin elämäni uudelleen Herralle ja lopetin kummankin
musiikin kuuntelun, on minulla ollut ihana vapaus ajatusmaailmassani. 15-vuotias opiskelija
Oklahomasta

◙ 'Kristillinen' rock-musiikki on aina aiheuttanut taisteluita elämässäni. En pystynyt koskaan
menemään minnekkään, etteikö rock-musiikki olisi vainonnut minua, en tuntenut oloani mukavaksi
missään. Musiikki aiheutti niin pajon jännitettä ja sisäistä rauhattomuutta, että masennuin täysin.
Pääsin masennuksesta täydellisesti, kun luovuin rock-musiikista ja modernista musiikista.
15-vuotias opiskelija Kaliforniasta

◙ 'Kristillinen rock' oli suuri osa elämääni puolisen vuotta sitten. Se todella kulutti minua. Elin
tämän musiikin ja ystävieni musiikkimieltymyksien orjuudessa, mikä ei lopultakaan ollut mikään
hyvä asia. Kuitenkin oivalsin, että tämä musiikki ei kunnioittanut Jumalaa eikä sitä koskaan tule
tekemäänkään. ' Tärkeimpiä asioita, jonka äskettäin opin, on se, että me kristityt emme ota
huumeita todistaessamme
narkomaaneille, emmekä käänny
maailman tapoihin sille
todistaaksemme. Niinpä en näe
mitään syytä käyttää kristillisesti
sanoitettuna maallista musiikkia,
jotta voisin todistaa maailmalle.
17-vuotias opiskelija Kaliforniasta

Jimmy Savile.
Telegraph'in nimeämä
Maailman Suurin Pedofiili.



BBC:n top of the pops sarjan maailmankuulu paavin ritari, Jimmy Savile, koko brittiritari
valtakunnan johto Thacheria myöden, parlamentin homolauma seurueet, poliisit - murhaavat lapsia
orgioissaan jnejne. Ja Kataista (jonka sukutilan porstuan alta kaivettiin kolme luurankoa - sinnehän
rapparit kuristamansa aina työntää, eikövaikka) ... Kataista lainatakseni:
EI(kö) KOSKE TÄMÄKÄÄN (paljastussarja ) SUOMEA!?

Lue tarkemmin 'Suomi Orwellin Valtakunta'.

Vastikään koko Rotherdamin kaupunginhallitus erosi. Syynä kaikkien sekaantuminen lasten
hyväksikäyttöön, poliisien kadulta kaappaamien teinityttöjen hyväksikäyttöringit (vasta myönnetty
vain 1400 tyttölapsen osalta) kaikentasoisten ritariviranomaisten siunauksilla. Ringeissä mukana
mainitaan erityisesti pakistanilais taustaiset (sanaa islam ei saa näet käyttää) miesjoukot.

Miksi ei oikeita nimiä saa missään käyttää: siksi koska Fatiman Portugalin katolisluostarissa
rakennetut oppikirjat niissä käskyttää tappamaan, murhaamaan, raiskaamaan vääräoppiset, tahi
opittomat. Ja tämä oppi - kuten Hebdo todistaa - on Vatikaanin erityissuojeluksessa. Ja mikäli
oppiinsa tönäistään, vatikaanimedia pistää joukkonsa kameroiden eteen riehumaan.

No menipä taas kauas aiheesta eli rokista - mutta kun kaikki ihmisen tuottama saasta nivoutuu tuon
pedon ritarimerkin kautta yhteen.

- In Rotherham, South Yorkshire Police “regarded many child victims with contempt” Camilla
Turner By Camilla Turner11:47PM GMT 03 Feb 2015 ...
- Rotherham council, where around 1,400 children were sexually abused over 16 years, 'not fit for
purpose', child sex abuse scandal report finds 04 Feb 2015 ...
- Mrs Thatcher received a stream of memos from officials about the “unnatural sexual proclivities”
By David Barrett, Home Affairs Correspondent, and Bill Gardner8:53PM GMT 30 Jan 2015 ...
- Five Westminster paedophile rings probed by Scotland Yard, By David Barrett, Home Affairs
Correspondent 5:32PM GMT 21 Dec 2014 ...

jnejne. Eikä tietenkään suomexicon ritareita koske.



Mistä lie poimittu tanssijoiden kuva: hauskaa näyttää tänne elätettäviksi valituillaan valistuneilla
piisaavan...

Kun ohjelmoijasi kerskauksena on sodomian seuraukset, silloin käytetään isä insestin
sormimerkkejä...



Hekuma josta paawin orkesterien musisointi alkoi: kaksisarvisten tunnustus by Telegraph.

"Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat
silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen
tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia,
panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia,
pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden
ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta."

Saastainen Hollywood TV-viihde saippua oopperoineen ei ole yhtään näitä parempi: juontajina
raiskaajat ja julkipervot saastuttavat kavalasti kuulijansa maailmankatsomuksen ja vitsailu
kauhistuksensa muuttvat vähitellen normaaliksi. Naisia 'töikseen' huumannut raiskannut
viihdetaiteilija joutui viimein vastuuseen oikeuden eteen:



Amerikkalaisen unelman loppu: Seksirikoksista syytetty Bill Cosby oli ”koko kansakunnan isä”
Bill Cosby saapuu oikeuteen asianajajansa Monique Pressleyn kanssa ...Bill Cosby pääsi
valkoistenkin olohuoneisiin luotettavana tv-isänä. Kansakunnan turvallisuudentunne horjuu, kun
koomikko paljastui kovan luokan seksuaalirikolliseksi.Julkaistu: 18.1. 12:42.

Samaa unelmaa on YLEn pedofiilistely ollut täynnä AINA - tänäänkin. Oikeutta raiskaamilleen
saatikka loppua näille pervoille vaan ei näy syntyvän. Päinvastoin, jesuiittaPäivimme 'ansiosta'
sinunkin taskustasi anastetaan joka vuosi näiden sodomiittein rasvaiset palkat ja vuokrat yms...

'Yllättäin' heraldiikkaa tunteva on voinut haistaa tämän pervon kuuluvan roomam
sodomiittiklubiin. Mikrofoniahan ei kukaan saa käteen ilman veljeshomppiensa leimaa.

Missä osiris luuraa?



Osiriksen 'kulttuuria' = isä insestin messumurhat. Pääkallobändinsä nimenä ritarillisten valojen
mukaan hirttosilmukka, albumin nimenä 'itsetuhoisuus' ... räminä ja räyhä todenn. koostuu "tapa
tapa" -taizenirvanasta ... Ihmekös tuo jos pillerein pönkätty, ARENAin ansoihin houkuteltu nuori
tekee mitä ohjelma vaatii: milloinkahan tälläiset isän maan palvojat areenoineen laitetaan
vastuuseen hesariemme 'taide' murhista?



Liite 10. "rangaistaan lain koko ankaruudella kaikkein
 raskaimpana rikoksena" - Magna Charta

Ylempänä oli CCCP messumurhavaltion 'pykälä 106' laintaulu - esimerkki lain sovelluksesta
isänmaan ystävämme mainoksen yhteydessä jutun puolivälissä. Terrorin 'turvaksi' rahvas sai jo
v.1215 Magna Charta tai Magna Carta sopimuksen - jota jesuiitta Rooseveltin vaimoa myöden
'kaikki' kynnelle kykenevät käyttävät osoittamaan kuinka täydellinen ja yksilönvapauksia
kunnioittava isän maan lakimme ovat. Magna Chartan väitetään olevan länsimaisen lainkäytön
perusta. Herääkin kysymys sanan "Länsimainen" tulkinnasta. Luepas ote 2-Jan-2015 Telegraphista,
Dan Jones:

Magna Carta pykälät 39 & 40: "Vapaata miestä älköön pidätettäkö, vangittako jne
paitsi johtajainsa ja maan lakien mukaan... kellekään emme myy, kiellä tai viivytä
oikeuden jakamista (heh)." Näitä pykäliä ovat hyväksikäyttäneet monet valtaansa
hamuajat. Magna Cartan 'otti käyttöönsä' USAn perustuslain väsännyt 100% katolilais
kööri - 'Founding Fathers' itsenäisyysjulistukseensa ja oikeuslaitoksen perustaksi (the
Declaration of Independence and the Bill of Rights). Nämä ajatukset ovat sisällä
universaalissa ihmisoikeusjulistuksessa - YK =katoliskuoroa sekin... jonka
puolestapuhuja Eleanor Roosevelt julisti ihmiskunnan Magna Cartaksi vuonna 1946.

Todellisuudessa tämä on kuitenkin vain pikku sivujuonne Magna Carta'a
kirjoittaa The telegraph. Tärkeämpiä pykäliä ovatkin Englannin kirkolle vapauden
tarjoilevat pykälät - ja eritoten Lontoon kaupungille täyden vastuuvapauden kaikista
tilintarkastuksista takaavat lauseet. (Lontookaupunki käsite kavalluksineen lienee
ritarilaajennettu Rovaniemeä myöten) Se myös takasi täyden maahamuuttovapauden
jne. kts Telegraph.co.uk/culture/books/11310696/Magna-Carta-an-idiots-guide-by-
historian-Dan-Jones.html

Käsite 'Englannin' kirkko selviää kaksipääsarvisen kalanpäähatuista - Magna carta =
vatikaanin rapparivallan kuristusotteen takaava ihana sopimus. Sopimuksen vaikutus kattaa koko
maan piirin, 4. pedon valtakunnan: USA perustuslakihuijaus 1787, tekijöinä, allekirjoittajina
katoliset vapaamuurarit. 1. Presidenttinä George W, hänkin harras vapaamuurari...

Tässä selvitys: "vapaaksi-muurarien-kahleista"



'Kansainvälinen' = International -sanan paavillinen sisältö lienee jo selvitetty?

Kansainvälinen 'oikeus' on vähintään yhtä liikuttava farssi. Lue esimerkki: haagin-
kenguruoikeus-milosevic

Tältä paavin YK:n 'oikeus' yms puuhat näyttävät Israelista käsin. Arutz Sheva.

Jesuiittain kansanmurhat, Kamdboza. YK-lakimiehet rahastivat yli 10 vuotta kestäneillä
'oikeuden' käynneillä $300milj - ja 'löysivät' vain kolme syyllistä.



Salaseuraan kuuluva ritari
Templari tuomari. Kuten
kaikki kaikkiallah...

Kaikki. Kaikkialla. Ohi
maan Lakien veljeksille
valansa vannoneita,
kuoleman uhalla. Hymyilee
tuomitessaan ylhäältä
tulevain ohjeitten mukaan.

Huomasitko: Hauska
NYPost'in käyttämä kuva-
nuoli / suurenna merkki...
aivopesulan ritarisynergiaa.



Suomen oikeuslaitos - saman jesuiitallisen Magnapaiseen päälle rakennettu, oikeuden irvikuva.
Joskus 1980 -luvulla sattui valtion oikeuskansleriksi tulemaan herrasmies nimeltä Kai Korte. Tässä
lienee ollut ainoa selkärankaisiin kuuluva suomalainen virkamies. Hän kunnioitti enemmän totuutta
kuin kerhonsa vaatimuksia. Hän myös otti käsiteltäväksi tavan kansan valituksia - Magnapaiseita.
Kun kansa huomasi yhtäkkiä saavansa likaveden tilalle rehellisiä tuomioita, 'Kain konttoriin' tulla
tupsahti yli kymmenen tuhatta valitusta oikeusmurhatehtaidemme päätöksistä ... niinpä hänet
savustettiin virasta ulos eikä sen koomin tästä oikeuden irvikuva Magnavirastosta ole kansalle apua
herunut. Suomen oikeuslaitos, oikeuden irvikuva, yhtään rehellistä naamaa ei näy koska jokainen
lakimies on pedolle kaksisormivalansa vannonut.

Osiriksen alle kansa nääntyy synteinsä tähden. Jos vaikka joku vielä etsisi Totuutta?

"Kaiken tämän minä tulin näkemään, kun käänsin sydämeni tarkkaamaan kaikkea, mitä auringon
alla tapahtuu aikana, jolloin ihminen vallitsee toista ihmistä hänen onnettomuudekseen". Saarn.



"Tuomari Martin Cardinal tuomitsi 72v. isoäiti Kathleen Danbyn poissaolevana 3kk:si vankilaan.
Syynä oli se, että Kathleen oli kuulema halannut tyttärentytärtään. Joka oli 170:llä pakomatkalla
sosiaalilepakkoin pakkohoitolaitoksesta." Tervetuloa Maltan jesuiittain hallitsemaan
ritarivaltakuntaan - toivoo Telegraph, Christopher Booker 7:23PM GMT 31 Jan 2015

Professorilta kovia väitteitä - poliisi ei tutki. Torstai 22.1.2015 klo 06.47
Professori Erkki Aurejärven muistelmakirja Kovaa peliä ei johda esitutkinnan aloittamiseen.

"Valtakunnansyyttäjänvirasto (VKSV) tutki oliko professori Erkki Aurejärvi
syyllistynyt kunnianloukkausrikoksiin arvostellessaan rankasti mm. kahta
oikeuskansleria, korkeimman oikeuden (KO) presidenttiä ja useita KO:n
oikeusneuvoksia muistelmakirjassaan Kovaa peliä (Into Kustannus 2013) sekä muissa
kirjoituksissaan ja lehtijutuissa. Tutkittavana oli sananvapauden ja kunnian välinen
ristiriita. VKSV:n päätöksestä huokuu voimakas tuki sananvapaudelle. Aurejärven
erittäin suorasukainen arvostelu, jossa hän on kertonut useiden nimeltä mainittujen
maamme ylimpien tuomareiden syyllistyneen mm. virkarikoksiin, ja luetellut myös
nimeltä tukun kehnoja alempien oikeusasteiden tuomareita, on ollut sallittua."

Miksi näitäkään rikosväitteitä ei tutkita? Siksi koska isän maassa ei ole yhtään henkilöä joka
olisi tämän kavallussakin ulkopuolella - kaikki saman ritarilooshin käskyläisiä. Vaikenevat
kuolemanpelossa eivätkä tuo mitään ilmi... Poliisit - siniloohiritareita valansa vannoneet looshilleen,
100%. Tuomarit - Temppeliritareita valansa vannoneet looshilleen, 100%. Papit, poliitikot, lääkärit,
arkkitehdit jnejnejne - Temppeliritareita valansa vannoneet looshilleen, 100%. Vastuussa
päärikolliselle eli looshiensa ylipäällikölle - paaville.

"Esitutkinnan aloittamista esitti tai pohti useampikin oikeusoppinut, koska Aurejärven
väite tuomarin tekemästä tietoisesta väärästä päätöksestä on niin raskas, että
esitutkinnan aloittamiseen tarvittava erittäin tärkeä yleinen etu täyttyisi." - Miten
raskaita ovatkaan presidenttiemme ja ministeriemme maankavallukset alkaen 1980
pankkikavalluksista, Markan kavallus, vatikaanin EUsalaliitos ilman kansanäänestystä
jnejne?

JUOPOT kansankunnan johtajina:

ESS: Korkeimman oikeuden tuomari putkaan – "häpeän hirveästi"
Julkaistu: 16.11.2013 8:33 Taksimatka tuomareiden yhdistyksen vuosikokouksesta johti
putkareissuun. Korkeimman oikeuden jäsen toimitettiin poliisin putkaan pari viikkoa sitten, kertoo
Etelä-Suomen Sanomat. Tapauksen taustalla oli taksin maksamatta jättäminen ja niskoittelu
poliisille....

Mitä häpeämistä juoppoilussa olisikaan - sehän on suomilais normi. Ja erityis fiitseri koko maan
kermaritareissa: ken näistä kavaltajista kykenisi päiväänsä selvinpäin viettämäänkään, paljastumis
ja vankilapelon  yms valheittensa, kavallustensa jäytäessä mieltä.



"Oikeus työnnetään takaperin, ja vanhurskaus seisoo kaukana, sillä totuus kompastelee torilla,
suoruus ei voi sisälle tulla. Niin oli totuus kadonnut, ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi.
Herra näki sen, ja se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta."

Yliopistoista väärennöksien kautta tuotetut agendaa ajavat 'tuomarit' kääntävät kaiken
takaperin: rehellisestä työstä ja omistamisesta tehdään rikos, autoilija onkin tuplarikollinen omis-
taessaan 3000 euron roskapaperin = luvan liikkua. Ajokortti, rappareiden miljardibisnes ... maksaa
USAssa vain paperinkäsittelyn verran, 40$. Suomen rappariedustjain ansiosta nuo agendansa
vastustajat onkina setettu mielenvikaisten budjetoitutujen sakkolakien alle - oletusarvona kuskilla
on jo rikollinen. Kaikki mikä lisää yhteiskunnan hyvinvointia, estää riehumista ---> rikos.
Pahvikortti muistaa ne kaikki...

NCA - määrittää rikokseksi kaiken mikä (omassa päässään) liikkuu. Tuomarit rahasta
tuomitsevat, sinilooshi väkivalloin vie ryöstöt viimeiseen mittaansa nauttien kurjiensa pieksämisestä.

VAAHTERASIIRAPPI
VAAHTERASIIRAPPIkin on nykyisin kovimman luokan rikos. Kanadassa. !!?. Niin, luepas
tämä juttu alkuperäislähteestä, katso video; muutama otos. Omistajarikollinen - omistaa muutaman
hehtaarin vaahteramietsikköä, halusi myydä työnsä ansiot itse - saada rahat samantien. Se ei
syndikaatin mukaan ole luvallista - syndikaatin joka sai myös Lain tuekseen lahjuksin ... tietenkin,
kuin suomess. business financialpost com/features/how-a-maple-syrup-rebellion-is-growing-in-quebec

Nainen vedettiin 'rikoksistaan' oikeuteen. Oikeussalilla tapasi tutun jonka tiesi
huumekauppiaaksi. Kysyi, "paljonko sait tuomiota? Mies vastasi, 150$ sakkoa. ... Hmm. Minä sain
400.000$ sakon siitä että itse myin tuottamani siirapin..." JA POLIISI VAHTII RYÖSTÖN: tuomari
määräsi tälle rikolliselle poliisivartijan - nyt kotonaan on 24/7365 poliisivartio kolmessa vuorossa -
ettei vaan salaa myisi omaa siirappia kelleen, ohitse ritarimafian syndikaatin. Vartiointi maksaa
1000$ vuorokaudessa - jonka siirapintuottaja joutuu itse maksamaan. Näin Kanadassa: missä
kaikkialla suomess tämä sama ylhäältä ohjattu anarkistiseen väkivaltaan perustuva ritaripeli
toimiikaan? Omistaja-rikollisen pönttövartio, Kanada 2015:



Hauska kortintäyttöpuuha vartijalla - tietää toimivansa mafiarikosten väkivallan välikappaleena
- vahtiapa tynnyreitä päivätyönään: näitä adolphin rebekoita löytyykin joka kansassa jotka kiljuen
juoksevat kyykyttämään ketä tahansa.



Rikoksen pisarat: metsikkö täynnä letkuja, alipainepumppu imee mahlan sammioihin joka
keitetään siirapiksi. Vaahteran mahlan / siirapin purkituksesta tuli mafian-luvanvaraista 2000-
luvun alussa, rapparien pystytettyä on 'ammattiyhdistyksen'. Ilman sitä valiota ei omaan puuhun
saa porata...

Kateus kalatkin vedestä vie: tokihan vihanpitäjä on jokaiselle yksilölle aina löytynyt,
lusteenkylväjiä ei koskaan ole puuttunut. Sanonta 5/5/90 pitää paikkansa: firmassa 5% tekee työt,
90% on tekevinään ja loput 5% toimii tarmokkaasti tuhotaksensa kaiken mitä muut ovat tehneet.

Isän maan Iltasatu hehkuttaa reseptiä - eikä kerro mikäritaripeli on törkyhinnan
takana: "Unohda törkyhintainen vaahterasiirappi – tämä ”villisiirappi” on lähes
ilmaista! Julkaistu: 6.6.2015 19:04"

Hollerith aikaukauden Neljäs Peto onkin vienyt tämän ominaisuuden huippuunsa, kaikki kaikkialla
kärsivät jäätyään tämän valheella valtaansa nousseiden mielenvikaisen viha-anarkian alle. Ei
puhdasta paikkaa! Minne vain katsookin, laittomuus lain nojalla on vallassa.

"Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja
maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät
annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi Minun Nimeni
tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee
valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu." Matt



Royal Kanada 2016: Dan silittää ex. vaimonsa kissaa. Mystisesti kuin tilattuna paikalle purjehtii
eläin 'suojelu' viran omainen tivaten 'kissanpitolisenssiä'. TÄH!? Kuinka Danilla pitäisi olla lisenssi
toisten kissaan? Lisenssi? Viranomaisanarkian huipputuote, tehty kyykyttämään syyttömiä,
anastamaan, sakottamaant. ... Niinpä Dan saa sakot joita ei suostu maksamaan. Oikeus toteaa
syylliseksi, ja Dan viedään linnaan... Dan Smith in front of the Gatineau Police building where he
turned himself in for not having a license for a cat. nationalpost.com/full-comment/robyn-urback-
free-dan-smith-canadas-wrongly-jailed-cat-feeding-retiree Jan 29, 2016

ILMIANNA! Rebekkain kujeet ajanlaskun alusta lähtien: systeemille vaaralliset yksilöt on toki
poimittu julkiseen häpäisemiseen ja jopa vangitsemiseen - kautta aikain. "Salaliittoteoriaa" kiljuva
kukkahattujen hallitsema media pitää jokaista valheitaan epäilevää foliohattuna - tarjoten paavillista
pillereitä 4. pedon 'synnyttämän' netin yhteyksien tarjoamien keskustelupalstan eriävään
mielipiteeseen. Keskustelupalstat olivatkin alkuvaiheessa kompastuskivi 'väärän' tiedon levitessä
kulovalkian tavoin. Nyttemmin täyssensuuri, tekstien ja tunnusten härski väärentely on tehnyt tästä
'taiteenlajista' tasapaksua propagandaa: Ilmianna-ilmianna-ilmianna ... ja deletointi.

Tyypillinen poiminta on orderin viranomaisten kera suunniteltu härski 'ilmianto' vailla
mitään totuuspohjaa. Suomilais esimerkkinä 'raiskaus' - josta mies vietti 3v vankilassa. Hovioikeus
ei tuomiota muuttanut vaikka ilmeni että kohde oli tekohetkellä eri kaupungissa kuin syylliseksi
valittu. Alla mallia Lontoon maanalainen 2015.

Telegraph: Vuoden oikeudenkäynnin tuloksena Mr. Pearson vapautettiin julkisista syytteistä.
Anonyyminä sensijaan saa pysytellä Looshijuonen 'raiskattu' rebekka - ja syytettä ajanut poliisitar.
Syyttäjäkööri viran omainen  jäi myös kiinni em. CCTV video todisteen  väärentämisestä... Kuvassa
Pearson tulossa vasemmalta, rebekka oikealta. rebekan väitteen mukaan pearson tunkeutui häneen
tuossa tilanteessa ... 0,5s aikaa laittaa sanomalehti pois ja - hmm. Tuntuuko tarina tutulta,
paavillisen suomi orderin kyytetty? Kyseessä on Tarjan kaltaisten satanistien ylhäältä johdettu
ohjelma. Itse Looshijuoni ja nykyinen 'suvaitsevaisuus' mielettömyys liittyy tietenkin 4.pedon
hallitseman median masinoimaan mielettömään kärjistämiseen, tunteilla ♥ johdettujen satanisti
feministi sydänkäpysten toimiessa rahvaan pamputtajina ja 'oikeuden' syyttäjinä - samanaikaisesti.
telegraph.co.uk/news/uknews/crime/12146274/Prosecutors-slowed-down-CCTV-in-case-of-commuter-cleared-of-
bizarre-sex-assault-on-actress.html



MAGNA CARTA = vatikaanin ritaririkosjengien ryöstöjen
suojelusäännöstö

Alla muutama taideteos - historiallinen kuvaus -  joista voi bongata monia mielenkiintoisia
seikkoja Magna Cartan luojista, Heetin pirumerkeistä ja tämän pedon anarkian synnytystuskista;
etsi netistä lisää.

"Allekirjoita - tai kuolet"

Magna Carta = Kaksipääsarvipetojen ja Maltanristiritarien ryöstöretken saaliinjako.



Pedon merkkiä jakkarassa, viitassa ja sitten vielä ... Tutkipa mitä Raamattu ennustaa (rooman)
aiheesta 'päälaen ympäriltä kerityt'. Kuva maailmanvallan kaappauksesta jesuiitoille. Jos
merkkejänsä kannat, teet juuri kuten merkin omistaja käskee. (vrt esim. myös kaik suomen johtajat)



Englannin kouluilaisille 1900-
luvulla esitetty versio, alla
sinetistä suurennos:

Magna Carta -asianajajan Pätevyysvaatimukset: Cortney Shegerian auttoi miestään
karmeassa kidutusjuonessa,  (paavimediassa nk. salaliittoteoria) myrkytti hampurilaislihaa ja
vakoili 'Peteriä' jota pian kidutettaisiin. ... Peterin onneksi tuo 'liitto' repesi kesken. Kaksi vuotta
myöhemmin Courtney oli lakimies Californiassa. Ja jos tämä hesarimme ritareitten salaliittoteoria
siirrettäisiin pohjolan korruptiovapaisiin aarniometsiin, Kaisu olisi myös Taser-kiduttajana
sinilooshin asussa - kaduilla vakoilemassa sinua saadakseen ritaribonuksia 'käräyttämisestäsi'.

Cortney Shegerian aided her husband, who masterminded a grisly torture plot... poisoning
hamburger meat and conducting surveillance on a man who was later abducted and mutilated. How
did she become a l California awyer two years later? LATimes 03-Feb-2016



Sarvipääsinetin tekstin vapaa käännös:

Englannin valta talvi-unilla ...
Johanneksen = Maltan ritarikunta on

pyhänarmosta Kuningas...



USA perustuslaki = Vatikaanin Maltan ritarikunnan korppikotka (Hannah Humprey 1789)

Haaskalintu: Perustuslain Korppikotka



Britannian valta on yhä talvi-unilla ...
Johanneksen = Maltan ritarikunta on pyhänarmosta Kuningas...

Tässäpä vallan kaapanneiden jesuiittain pilkkalaulunsa jatkuva aihe: rahvasta viedään kuin
pässiä narusta, ordo ab chao pilkkaa tyhmiä orjiaan kuningatar-pellensä 'vihkimyksillään' ...
'Brittein suurin alus kastetaan' tänään, kastajana rooman keisarin Maltakruunu-kuningatar. Rahvas
ulvoo uraa-huråå-heijaa-leijaa - tässä witsissä suurin on irvailukohde on BRITANNIA ...

Suomi toki 'näkyy' - häpeällinen susireservaatti (vrt. pikkupiste horisontin takana)
-laivanrakentajat pidetään piilossa - aivan vaan siksi ja sitä varten.

Ritarien oma Telekategraph:

"Hallitse Britannia (hehe!) Risteilyalus purjehtii Southamptoniin"

"Britannia, suurin ikinä Englannin markkinoille rakennettu paatti
saapuu uuteen kotisatamaansa." Ihaile videolta Brittien saaavutuksia ja
Kymmenes päivä, sitten on (johtajanne ohjaama) näyttävä kastejuhla-
kemut ... osiris-omistajan merkit piipuissa ja kaulassa.

Teksti kiertää pitkin rantoja piilottaen kaikki viitteet rakentajasta.



"Britannia cruise ship named by the Queen in lavish ceremony; The Queen christened P&O
Cruises' white, red and blue Britannia in Southampton today with a Nebuchadnezzar of sparkling
British wine." By Teresa Machan 1:53PM GMT 10 Mar 2015 telegraph co uk/travel/cruises/cruise-
news/11461562/Britannia-cruise-ship-named-by-the-Queen-in-lavish-ceremony.html

Maltan kuningatar (Saxo-Coburg / EU siniverinen) kastoi tämän Brittiläiseksi väitetyn lois-tori -
isteilijä-paatin - Britanniaksi. Teresa Machan kirjoittaa että Nebuchadnezzarilainen brittiviini
(italiasta siis?) roiskuu pitkin uljaan aluksen kylkeä. Juhlapuhuja ylistää brittiläistä innovaatiota ja
älykkyyttä. Kyseessä linee enmmänkin Nebukadnessarin osiriksen loiskeet jotka häikäisi ja vei
brittien älykkyyden pohjalukemiin. Omituista että Maltan kuningatar ei tilaisuudessa käyttänyt
virkamerkkejään - liekö tämä suomilaislaivan kastaminen pelkkä huvittelua. Onneksi kukkahattuun
oli korvikkeeksi ommeltu isän osiris.

Joku väittää purkkia italialaiseksi - otapas selvää kuka tuon osiriskeulaisen purren teki. Katso
toki video.



MAGNA CARTA
allekirjoitus vuonna 1215:

Daagonin - Kalanpää pedon
Laki - rahvaan ryöstämiseksi:

Päälaen päältä kerityt,
   osirista unhoittamatta pedon
kilpein sydäm♥mellisesssä
suojassa...



Rooma päätti että kaikkien jesuiitta-orjainsa tulee kantaa valtansa merkit taskussaan - onhan
tämä omaisuus vain lainassa isä aurinkoiselta. Punnan suunnittelu-kolikkokilpailun voitti yllättäin
tämä suunnitelma - jossa kaikki paavinvallan symbolit. Unohtiko heraldikko Magna Cartan
petoksesta vielä jotakin - kaikki nämä ihmeellisen originellit symbolit löytyvät poliisinkin kypäristä.
Ken tietää, ehkä sydän on toisella puolen... tai kahden punnan kolikossa. Tai sitten se näkyy 666-
merkissä joka pyyhkäisee kolikot pedon suuhun.

Ruusuveljeskunta pääsi Maltanristiritarien joukkoon. (värit lisätty). Heraldikko latelee orjain
taskuviestin sisältöä unohtaen tammenlehvät:

Maltan Ritarikruunusta esiin pistää ruusu, purjo, ohdake, apila.
(Ohdake? ... vaiko unikko - ainakin sopisi bisnekseensä)

Schoolboy, 15, wins competition to design new £1 coin. Bi-metallic coin will be most secure in the
world, says Treasury.  telegraph co uk/finance/ The design for the new pound coin Photo: Royal
Mint/PA By Peter Dominiczak10:30PM GMT 17 Mar 2015



Karjalan ryöstöjen isä, Rooman messumurhamarsalkka saman vuosisadan lopulla, 1292:
perusti rooman rahoittamana Karjalaan jatkuvain vuosisataisten ryöstösarjain tueksi Viipurin linnan.
Turvapaikan anastamilleen saalille, mätäpaiseensa - ryöstöillään, murhillaan vihastuttamia
talonpoikia vastaan. Päässä Phyrgian (rooman orja) myssy pyramidilla maustettuna - samat Magna
Cartan  tuplahäntäPedot kuin valaistuneiden maalauksissa.

Ryöstetyille tämä törkimys on Torkkeli Knuutinpoika, ryöstäjä rappareilleen ylipyhimys
'Tyrcils Knutsson.' Löydä tämä tänäänkin palvottu pyhimyspatzaansa Viipurista. Erikoisena pedon
valtakunnan CCCP valtataisteluissa pidän sitä, että tämä ruåzin rapparien Viipurinpyhimys pidetään
palvontakunnossa - samalla kun Kivennavan suomirappareiden pyramidi tuhottiin miehitetyssä
CCCP-Karjalassa. Sairas kaksipääkotka tappelee itsensä kanssa...

Lue Lisää: 'Evakkotie'.  Phyrgia: Lue 'Hyvän ja Pahan Evankeliumi'.



Suomessa tämä Magna-Carta 'veljeslooshin' toiminnan tulos näkyy mm. tällä tavoin, mustasta
valkea, valkeasta musta: mitä enemmän ja pahempia rikoksia teet, sen vähemmällä pääset.
Edellytyksenä toki pedon looshien käsimerkkien hallitsemistaito...

Kyivpost.com on eräs Ukrainan ritarillisista ohjelmointikanavista. Sen ohjelma opettaa sinulle
ihmiskehityksen päättyvän jesuiitan kaapuun, Magna Cartaan:



Isän global-operaatiossa auttavat isän maalliset kaikin tavoin - itseään rikastuttaen. SPR rebekat
etunenässä. Kunnes koraaninsa määräämä muhamedin miekkakäsky tyhjentää maat ja mannut...



Tässä eräs Suomineidolle kysymättä langetettu maantiekartta; isän maan satanistipalvojat
Sahtivaari-Halonen seminaari määritteli jo vuonna 2008 että "Suomesta tulee EU:n monikulttuurisin
maa" (=6milj +). Kyse ei olekaan ilmapalloista vaan siitä montako milj uskollista äitimariaan pian
löytävää tosiuskovaa jo piileskelee väleissä.

koraanin määrittelemät Suomen siat -eli- alkuasukas-dhimmit eivät tästä(kään) näe saatikka
ymmärrä Norja-Ruåzi leirejä - tahi todellista yli-ihmis-sotilaittensa määrää...



Onneksemme "sanoo Adonai YHWiH [Herra, Herra]: katso, Minä lasken Zioniin perustuskiven,
koetellun kiven, kalliin kulmakiven, joka hyvin on perustettu: joka uskoo, ei hänen pidä peljästymän.
Ja Minä teen tuomion ojennusnuoraksi ja vanhurskauden mitaksi, niin pitää rakeet karkoittaman
pois väärän turvan, ja veden pitää viemän tulen pois; Että teidän liittonne kuoleman kanssa pitää
tyhjäksi tuleman, ja teidän sovintonne helvetin kanssa ei pidä vahva oleman; ja koska rangaistuksen
virta tulee, pitää sen tallaaman teitä. Niin pian kuin se tulee, niin sen pitää teitä viemän pois: jos se
tulee aamulla, niin tapahtuu se aamulla, niin myös päivällä ja yöllä; sillä ainoastaan rangaistus
opettaa ottamaan sanoista vaarin." Jesaja 28

Ensin filistealaiset belialin miehet raiskasivat maan, anastivat kyykytetyltä rahvaalta
puolustyskyvyn. Sitten jakelevat anastamiaan turparahoja kavereilleen hymyssäsuin...

Kaikkialle tämän rooman vuonna 625 keksimä 'uskonto' on rakentanut maailmanvalloitus
varastonsa, kuin 400 vuotta sitten ranskassa missä yhtenä jesuiittaonnen aamuna kompastuttiin
kaduilla ruumikasoihinsa...

Eräs kansamurha varastoistaan löytyi vahingossa. Espanja. Yksi 27 valtiosta joita EUjesuiitat
hallitsevat vasta osittain: päämääränä on ykseys ja rauha. Rauha tulee kun kaulasi on katkaistu -
kirjoitustensa mukaan.



Rakas jesuiittaOlli, paljastit itsesi: systeemis massamurhaaja ei ole jermy eikä 'marttyyri' vaan
salamurhaajais ketjun orja.

Tässä yksi 'rauhanvarasto' Espanjasta. Tämä paljastui juutalaiten salamurhatutkinnan
seurauksena [vahinko]. Vahinkoa paikkailtiin mediasaduilla. Nyt valvotaan ettei vahinko toistu:
muiden EUkkulaan kaapatuista hölmöläismamuvaltioista niiden ei sallita löytyvän. Menisihän hyvä
Fatiman luostarin katolisjuoni hukkaan...



Sensuroitu -osa on keksitty lehtiotsikoista: Sharialautakuntien rattaisiin kerrottiin juuri
ritariemme lahjoittaneen 450.000€ voitelurahaa - taskustasi anastettu!

Älkäämme eristäkö näitä tosiuskovia ihania jermuja, heitä odottaa loistava tulevaisuus. (nk
marttyyreinä?)



Ahkeroi toki sinäkin kalmantöitä looshillesi palkatta - voit saada geopoliittista ansioista jopa
Konsta-kerhon pannukakkumitalit. Tai vaikkapa presidentinviran kuten tähän 'porvoo' -kerhoon
liittynyt kalevi.



Seuraava kuoleman uhalla vannottu salaseuran vala kertoo miksi Jeesus - Jeshua Messias,
YHWH:n ainokainen poika - sanoo vihaavansa tätä tässä esiteltyä salamurhakööriä - joka on
maailmanvallan anastanut beelsebulinsa nimessä.

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).

Edelle on esitetty (400 sivua) hymyileviä iloiten em valatkin vannoneiden naamoja. Valaansa
osallistuneita on aina ollut miljoonia kautta maailman - siitä syntyvät 'sota' -nimiset ryöstöretket.



'Putinin' = pyhänarmosta Johanneksen = Maltan ✜ ritarikunnan Kuningas...
'koneisto': Maltan koneiston IL-ANALYYSI lietsoo Virallisen Totuuden kiihkoa jossa
ajattelevasta suomilaisorjasta maalataan viharikollinen.

Voittajan tuntee merkistään: Isän maamerkit ♥ kaulahuivista jesuiittain suojavaruksiin:

5.3.2015
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Hebdon pilapiirros ottaa kantaa Siinain yllä pudotettuun CCCP matkustajakoneeseen (en
malttanut olla lisäämättä gutzeitin merkkiä). Kokaiini -sanaa pyrkivät kaikki lähteet nyt häveliäästi
peittelemään: huomaa kuinka netissä leviävän kuvan alareunan puhekupla on leikattu=salattu.

Hebdo: "Tässä CCCP halpalentoyhtiöiden vaara" ... kuvassa putinin näköinen kallo
kailottaa: "minun olisi pitänyt lentää AIR KOKAIINI -lentoyhtiöllä.
Kuvassa oikealla: "Venäjä tiivistää ilmapommituksia." ... viitannee CCCP: Syyriaan
viemiin uusiin S-400 ohjusjärjetelmiin jotka nyt kattavat myös Israelin ilmatilan.

Air Cocaine: suomilais ohjelmoidulta verokarjalta tarkkaan salattu yhteys Ahtisaari-Putin-Soros
jesuiittain osallisuus pahan jesuiittaisän Templarien maailmanlaajuiseen huumekartelliin - siihen
jonka kauppoihin Aarnio erhettyi koskemaan. Ennen vallankaappaustaan Vladimir mainittiin
brittilehdistössä (1999) huumekartellin pomona. Tästä maailmankattavasta Rooman ohjaamasta
templarein huumemafiasta enemmän 'suomi orwell' dokumentissa.

Ortodoksikirkko valmentaa isän maille terrorinsa työmiehiä; kuin raamatusta: "...väijyväisten
rosvojen kaltainen on pappien joukko: he murhaavat Sikemin tiellä; ilkitöitä he tekevät." Hoos.6:9



Vladimir antoikin vastikään jesuiittaveljelleen lahjaksi ainutlaatuisen satoja vuosia vanhan
kerhonsa pyhän kirjoituksen - 2000 vuotta sitten edeltäneen juutalaiskavaltaja veljensä
massamurhain 'testamentti'. Jesuiitta Josephus:



ÄÄnestä Puoluetta: ellet
kumarra isän maan teatterin
edessä, olet 'nukkuva'
viharikollinen... Tutkipa ja
vertaa tämän Paula rebekan
koti-synagoogan symboleja,
vertaa sitä isän maan palatsiin
- kts ja vertaa
'pahan pietarin basilli'.

Pilapiirtäjän hauska näkemys 'oikeudesta' Israelissa by Arutz Sheva. Amonassa 3/2017 tuhottiin
9 hienoa ok-taloa, lapsiperheet kadulle... Tätä kirjoitettaessa perheet ovat olleet nälkälakossa ritari
pää ministeri Netanyahun asunnon edessä jo 2vko. PM lupasi ja petti tapansa mukaan - rakentaa
heille kodit roomanritarien tuhoamien tilalle.



Nuo Amonan asunnot rakennettiin kaikkien sääntöjen ja lupien mukaan äiti-Israeliin.
Jesuiittamainen suomenkin iittain tukema BSD suunnitelma huomasi että rajaviivoja 'suoristamalla'
saadaan maat kuulumaan instant-'palestiinalaisille', pakkoluovutettua arabeille (ilman todisteita tai
oikeudenkäyntejä) ja silviistee nämä satanistit saavat taas lapsiperheitä kadulle.

Palestiina - Rooman osiriskeisarin 2000vuotta sitten keksimä satu. Maa/kansa/kulttuuri jota ei
koskaan ollutkaan muualla kuin paavimedian annoksissas...

Järjestelmään kuuluu se, että päätähtijesuiitta Netanyahu julistaa sitä ja tekee toista kavaltaen
(kuin suomexicon johto ikään): kaikki oikeusasteet ohitettiin YK-siunauksin kun tämä
tuomiojajoukko meni takaovesta korkeimman oikeuden ystäväinsä luokke ja käski tuhota perheiden
kodit. Poliisit pieksivät asukkaat, katkoen käsiä yms pamputusta looshin tapaan.... Lue tästä
merkillisestä maapallosen kattavasta kavalluksesta: "Ne Tulivat Yöllä"



EUkkulan lakisääteiset ryöstödirektiivit - ritariorjat toteuttavat kaikki kyselemättä.
Anarkiansa takana Magna Carta -perversiot ja tyhmät tyrmään heittävä väkivaltakoneisto.

Sisiliskotkin kuuluvat paaville - varokin koskemasta! Luonnonsuojelualueet - pyhitetty yiopistojensa
eliitile.

Brexit-jesuiittavaltion telegraph-aivopesukoneen kuvatuotos direktiiviryöstöistä - pikku lisäyksin.



EU ryöstö operaatio - 120.000 direktiiviä -  pysyy pystyssä vain
valheella, täys-sensuurilla ja väkivalloin.



Eräs tuhansista Rooman maankavallusoperaatioiden toteuttajista, ELYvalheet:



Magna Charta'lle, Suomenkin pyhänarmosta kieroille 'lain' käyttäjäleijonille vastinetta:

"Kuulkaa tämä, te jotka poljette köyhiä ja tahdotte tehdä lopun maan nöyristä, sanoen: "Milloin
loppuu uusikuu, että saamme myydä viljaa, ja milloin sapatti, että saamme avata jyväaitan,
pienentää eefa-mitan ja suurentaa painon ja pettää väärällä vaa'alla, että saamme ostaa vaivaiset
rahasta ja köyhän kenkäparista ja myydä akanoita jyvinä?"

Herra on vannonut Hänen kauttansa, joka on Jaakobin kunnia: Totisesti, Minä en ikinä unhota
yhtäkään heidän tekoansa. ... Ja on tapahtuva sinä päivänä, sanoo Herra, Herra, että Minä annan
auringon laskea sydänpäivällä ja teen maan pimeäksi keskellä kirkasta päivää.

Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin Minä lähetän nälän maahan: en leivän nälkää
enkä veden janoa, vaan Herran Sanojen kuulemisen nälän.

Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään; he samoavat etsien Herran Sanaa, mutta
eivät löydä. - He kaatuvat eivätkä enää nouse."

Ilmestyskirja 17 kuvaa porttokirkon:
Kaikki äitikirkossa istuvat, joka ikinen, ovat helvettiin menossa, kirottuja, itse itsensä tuominneita -
Sanan mukaan. Onneksi minä en ketään tuomitse, onneksi jokaiselle on Pelastus tarjolla, josko
kääntyy teoistaan ja laittaa toivonsa siihen ainoaan Nimeen joka on ihmiselle Pelastukseksi annettu.
Tekee parannuksen HÄNEN Nimessään. Jeshua Maschian Nimessä, Nimen, jonka takia laitoksensa
sulkee ulos jokaisen meistä joka Nimeensä toivonsa laittaa. Tai heittää ulos täysin hallitsemastaan
lutter yms kirkoistaan josko haluamme kasteen Herramme Jeesuksen Nimeen.

"Silloin Paavali vastasi ja sanoi: ...minä olen valmis, en ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan
myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen Nimen tähden." Apt.21

Portto = Äitikirkko: "Ja Hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan
helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja
kymmenen sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja
Jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen
haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan
porttojen ja kauhistuksien äiti."  Ilm.17

Porttokirkon kansaa raateleva kööri Sefanjan kuvaamana; Lions Club

"Sen päämiehet sen keskellä ovat ärjyviä leijonia. Sen tuomarit ovat kuin sudet illalla, jotka eivät
säästä mitään aamuksi. Sen profeetat ovat huikentelijoita, uskottomia miehiä.
Sen papit saastuttavat pyhän ja tekevät väkivaltaa laille.

Herra on vanhurskas sen keskellä, Hän ei tee väärin.

Äiti = her, punahamepukuiset prinssit, papit, tuomarit: "Her princes within her are roaring lions;
her judges are evening wolves; they gnaw not the bones till the morrow. Her prophets are light and
treacherous persons: her priests have polluted the sanctuary, they have done violence to the law.
The just LORD is in the midst thereof; He will not do iniquity: every morning doth he bring His
judgment to light, He faileth not; but the unjust knoweth no shame. Zef.3



Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. He sotivat Karitsaa
vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä Hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja
kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."

Ylistetty olkoon Vanhaikäinen ja Ihmisen Poika - joka meille valmisti Pelastuksen Tien
valtakuntaansa.

PS. Lisäyksiä tähän tulee jos tulee.

1. versio oli 12.12.2014

LOPPU

Paavisi halusi vielä wiimeisen sanasensa lisätä:



Paavin EUkkulan Ihmisoikeustuomioistuin erhettyi antamaan julkilausuman - se oli silloin sitä
aikaa kun Euroopan  27 kansakunnan Perustuslakien jesuiittakavalluksensa ei ollut vielä mennyt

lävitse.



Päivitetty 20.03.2017
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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
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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 :
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- Wordpress -tilillä osa uusimmaista dokumenteista on .pdf -muodossa.
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- 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:
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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.
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kirjautumalla. ...mediafire.com tai jumpshare.com -sivusto ei vaadi kirjautumista. :
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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

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

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

tai

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

tai

http://tinyurl.com/gnpfal9



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

Surmattuna Summa Mutikassa

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

Joulun Evankeliumi:
- pahan sanoma

- Pelastuksen viesti

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

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



Berijan Tarhat

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

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

Haagin Kenguruoikeus - Milosevic

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

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



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

Commission http://www.nrc.gov/

NRC Kokouspöytäkirja  512

–  Plutoniumtehtaiden viritellyt reaktorit

Uutisia terror -ismin peilisaleista 9/11

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



Radioaktiivisuus

K.Fajans 1927

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

löytynee jostain kirjastosta jopa on-line)

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

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

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



Ydinvoima - säteilyttäjäsi

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

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

...paavin poliisiborreolooshin anarkian alle alistettuna.

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

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



Sky Sky Sky – Cry Cry Cry

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

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

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

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

- ERROR 404= deleted by
MSoft/slideshare.com

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

-or goto-

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

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



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

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

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

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

NOBEL: sahtivaari ym mustat huumeritarit



Ne Tulivat Yöllä
...kuin pimeyden ruhtinaat.

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

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

Tämäkö Oli Elämäsi

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

Sateenkaarihuijarit paljastuvat!

Chick.com sarjakuvasuomennos.



PAHAN PIETARIN BASILLI
Vatikaanin salat julki: Pietarin 'kirkko'

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

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

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

.

Paavin Salaseurat, Ritarit ja
Vapaamuurarit

GADinpalvojain G-kirous:

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

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

ylhäisemmät heitä molempia."

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

Gadille pöydän..." Jes.65



Vapaamuurari, Ei-toivottu Vieras

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

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

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

Jenin Jenin: Globaali aivopesukone
hävisi mediasodan

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



Lue kaikki

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

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

Israel uutiset:

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

Israelin Arkeologia
Katsaus Paavin huijaushuvipuistoista todellisiin
Arkeologian helmiin.

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



Öljy, Luonnontuote

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

Chernobyl Raporttivuoto

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

Fukushiman Taustat.

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

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



Alla ylläoleva  litania käännettynä Englanniksi.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

News of the papal terror -ism 9/11

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

(in Finnish; english resource linkys)



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

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

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

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

http://tinyurl.com/gnpfal9

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
Army Photos.

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



Evakkotie (=Evacuee route 1939/1944)

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

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

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

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



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

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

Censored Fibromyalgy

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

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

CENSORED Again , now by MS-slideshare.net:
CENSORED www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia

GO TO

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

http://tinyurl.com/gnpfal9



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

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

Summary Killing Fields; still
CCCP occupied Karelia

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

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

- Miracle being saved

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



Beria's Gardens

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

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

Hague Kangaroo Court - Milosevic

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

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



Suomi Finland - Orwellian Nation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



30.000 EU rockets to israel (before 2010)

Facts Hidden uder MSM

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

Obummer, Who are u?

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



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

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

Kempiläinen
Catholy jesuit monk Tuomas Hamerken books is

used by the Lutheran incest crowd.

This Was u Life?

Rainbow Crowd expose !

Chick.com cartoons



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

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

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

.

Papal Knights, Masonry
Kabbala G-worshippers Curse:

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

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

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



Mason, Unwanted Guest

chick.com cartoons.

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

Jenin Jenin News 2002:

How GlobalMSM lost its propaganda war



Israel News [shh]

Forbidden News which MSM keeps hiding.

(Finnish; english with resource linkys)

Israel uutiset:

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

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

New Archeological gems.



OIL. Natural resource from Nature

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

Chernobyl Report Leak

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

Fukushima Facts.

Collection of original news
immediately after it happened.



Following documents fully translated:

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

(Psst: Resources needed in translation)

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

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

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

-

Wordpress.com:
www.erilainen.wordpress.com

(hae "Virallisen Totuuden Kaato Paikka")

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



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

www.mediafire.com/folder/u9xa5k9d0z9rxst
www.mediafire.com/folder/5nxo1esn2khyg3x
www.mediafire.com/folder/ekb3mj51vdxkb02
www.mediafire.com/folder/yanjsyeplqsylsy
www.mediafire.com/folder/1mxb83qkh26r84a
www.mediafire.com/folder/bp6x5j1aeehpn7w
www.mediafire.com/folder/vfay8cb86afe0ca
www.mediafire.com/folder/1d14gby121666ss
www.mediafire.com/folder/11a6f95l2hcvg55
www.mediafire.com/folder/rb92de8o3l0a1v9
www.mediafire.com/folder/9hcv9ndp3gt2nun
www.mediafire.com/folder/b8cxpc934ndx04h
www.mediafire.com/folder/jtsqij1llbvobm3
www.mediafire.com/folder/52cwcb7x7lbc51f
www.mediafire.com/folder/zvqi68b9ln9dakj
www.mediafire.com/folder/ocn3fesfc5pzmfw
www.mediafire.com/folder/4ozfw4uum5zfpfw
www.mediafire.com/folder/8nbmwffoz2bcpl5
www.mediafire.com/folder/us2as1sjdr42edi
www.mediafire.com/folder/l1kidb9uje8127n
www.mediafire.com/folder/na4ohlh05o04e4l
www.mediafire.com/folder/esgtveghzeu6my4
www.mediafire.com/folder/bgx14fa331kjplg
www.mediafire.com/folder/ktjloymb5kj2b1d
www.mediafire.com/folder/t7meqz2t23447rm
www.mediafire.com/folder/7bh9zsqbo5n7hd8
www.mediafire.com/folder/38zzfdvv2ok8eo1
www.mediafire.com/folder/w6gn8zh9jknocx3
www.mediafire.com/folder/b5bzl55nagfojb2
www.mediafire.com/folder/f08m6kedkf051cf
www.mediafire.com/folder/6pb3z5fzqjgzif9
www.mediafire.com/folder/h4ipr4sv1h3ot2f
www.mediafire.com/folder/72sz47da7zu48t0
www.mediafire.com/folder/u449ibhns3un8di
www.mediafire.com/folder/99xsx8go6odra11
www.mediafire.com/folder/1a6qi847a69qbeh
www.mediafire.com/folder/on73y8broakh76z
www.mediafire.com/folder/9131ktazygjocdw
www.mediafire.com/folder/mutgzrm82m33zmf
www.mediafire.com/folder/d9d42d6mbaff5t2
www.mediafire.com/folder/8a05e1uvs1fpf7j
www.mediafire.com/folder/l8w3ocj99a2048d
www.mediafire.com/folder/4we3n8bup9rworf
www.mediafire.com/folder/cft45h6elwlmcny
www.mediafire.com/folder/eztcvzrtrun4j3z/shared



LIITE 11. Säteilyhaittojen tutkimuksista 'lyhyt lista':

Source: Autism Speaks (autismspeaks com)

Other studies which have shown harmful effects of non-ionising electromagnetic radiation include
(this is not comprehensive):

TITLE AUTHORS DATE (shortened)

“Mobile phone related-hazards and subjective hearing and vision symptoms in the Saudi population” Meo SA, Al-Drees AM 2005
“Cellular phone effects on otoacoustic emissions” Grisanti G, Parlapiano C, Tamburello CC, Tine G, Zanforlin L 1998
“Assessment of Potential Effects of Electromagnetic Fields of Mobile Phones on Hearing” Uloziene, Uloza, Gradauskien...2005
“Hearing level and intensive use of mobile phones” Sebastian Gil E, Marco Algarra J. 2005
“Vestibular schwannoma, tinitus and cellular telephones” Hardell L, Mild KH, Sandstrom M, Carlberg M, Hallquist ...2003
“Mobile phone use and acoustic neuroma risk in Japan” T. Takebayashi, S. Akiba, Y. Kikuchi, et al. 2007
“Mobile Phone Use and Acoustic Neuroma Risk in Japan”  Takebayashi, Akiba, Kikuchi, Taki, et al. 2006
“Mobile phone use and risk of acoustic neuroma: results of the Interphone case-control study in five North European countries”

Schoemaker M. J., Swerdlow A. J., Ahlbom A., et al. 2005
“Mobile Phone Use and the Risk of Acoustic Neuroma” Lonn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M 2004
“Mobile Phone Use and the Risk of Acoustic Neuroma”Lonn, Ahlbom, Hall, Fetching, et al. 2004
“Cellular Telephone Use and the Risk of Acoustic Neuroma”Christensen,Schuz,Kosteljanetz,et al. 2004
“Case-Control Study on Cellular and Cordless Telephones and the Risk for Acoustic Neuroma or Meningioma”

Hardell L, Carlberg M, Hansson 2005
“A Study of the Effects of Cellular Telephone Microwave Radiation on the Auditory System in Healthy Men” Mora,
Crippa, Mora, Dellep.2006
“Experimental study and mechanism analysis on bioeffects by nanosecond electromagnetic pulses”Wang BY, Yang JB, Guo QG, Xu
RM, Liu CJ, Zhang H, Zou FD, Wang ZS 1997
“Bioeffects induced by exposure to microwaves are mitigated by superposition of ELF noise” Litovitz TA, Penafiel
LM, Farrel JM, Krause D, Meister R, Mullins JM 1997
“The modification of the effect of microwave radiation on the biochemical processes in anaphylactic shock by using exposure to a
weak and perturbed geomagnetic field” Podkovkin VG 1993
“Development and form of shortwave thermal zones in an agar body” ALBRECHT, W. 1935
“Repeated exposure to low-level extremely low frequency-modulated microwaves”Vorobyov V, Pesic V, Janac B, Prolic Z. 2004
“Working with Visual Display Units” Robinette et al. 1980
“Children’s Health and Environment: A Review of Evidence: A Joint Report from the European Environmental Agency and The
World Health Organization”World Health Organization 2002
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