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Tässä esitellyt tutkimukset, kuten kaikki 35.000 tutkimusta Chernobylin seurauksista on
haluttu lääketieteen tutkijoiden avustuksellakin salata tarkasti. Erityisesti Suomi on
kunnostautunut kaiken salailussa omien tutkijoiden ollessa kaksin käsin murhissa mukana.
Turvallisuuttamme ‘vartioiva’ STUK hallinnoi ‘lähes’ kaikkia säteilymittareita keväällä 1986: sen
mahtikäskyllä kaikki geigermittarit kerättiin kentältä pois… näin Chernobylin säteily saatiin
‘pomppaamaan ydinvoideltujen sanomalehtien otsikoista ruotsiin’. Sen koomin mitään oikeata
tietoa suomen 100% saastuneista järvistä ym ympäristöstä ei ole kansalle jaettu.

On vain yksi sana kuvaamaan sitä: Kansanmurha. Montako sataa tuhatta murhattua
suomalaista oikeasti tilastoihimme onkaan kätketty? Viimeinkin viran omais rikolliset on saatettava
vastuuseen teoistaan! Uusien voimalaitoksiksi kutsuttujen säteilyttimien rakentamisella uhkailu
alistettava rikosoikeudelliseen käsittelyyn, Ydinpetosten valvonta sisäänpäinlämpiävältä
lahjontapaljulta otettava pois, STUK lakkautettava kokonaan.

Chernobyl Reaktori 4 räjäytettiin 26.04.1986 – Jotkut väittävät että saman kuukauden alussa,
4. Huhtikuuta 1986 räjähtänyt (vaiko sekin räjäytetty) ydinvoimala olisi koko saastumisen
takana. Saksalainen Hamm-Uentrop (300MWe) uraanipelletti ydinvoimala räjähti
polttoainepelletin jumituttua syöttölaitteeseen… Sen päästöiksi väitetään 0.1 GBq Co-60, Cs-137,
Pa-233. Se suljettiin vasta 1991; 9.7.1991 jolloin se purettiin räjäyttämällä palasiksi. Ilmeisen
salasaastainen puuhastelu on tämäkin koska netissä ei tietoa juurikaan ole…

HUOM. Mitään takeita ei huomisesta ole: tämäkin materiaali varmaan pian katoaa. Kopioi se
siis NYT talteen ja levitä. Se on Velvollisuutesi.

Tänään ladattavissa myös scribd com/syottovasikka
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C H E R N O B Y L
Pujo - Koiruoho - Mugwort - Artemisia vulgaris

Ukrainan 'murteeella' Chornobylnik = paikka missä pujo kasvaa.

Ahneen Ihmisen Toiminnan Tulos, Ennustettuna 2000 vuotta sitten:

"Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se
putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin.

Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli
vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt". Ilmestyskirja 8.



1.1. Vuoto No. 1.
Chernobyl; Ydinkatastrofin seuraukset Ihmisille ja Ympäristölle:
Chernobyl, Consequences of the Catastrophe for People and the Environment. Alexey V.
YABLOKOV, Vassily B. NESTERENKO, Alexey V. NESTERENKO (2006)
Tällä hetkellä (luulen että pian katoaa) hae alkup täältä: www s t r a h l e n t e l e
x .de/Yablokov%20Chernobyl%20book.pdf

Alla käännösotteita.

Naarattaako veliseni? Viimein on STUK ydinvoideltujen aika päättynyt!

.
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Alkusanat:
.

PROF.  M. GRODZINSKY:

“Enemmän kuin 22v on kulunut siitä kun Chernobyl räjähti saastuttaen muutamissa päivissä
ilman, vesistöt, puut, metsät, joet, järvet, meret. Koko pohjoinen pallonpuolisko saastui. Kun tuli
mahdottomaksi peittää ja salata säteilyn seuraukset, kaikki yritettiin selittää pois: perusasiat kuten
soluvauriot pienten hiukkasten aiheuttamasta säteilystä haluttiin/halutaan yhä kieltää (jos nk. ‘alle
raja-arvojen’). Jotkut alkoivat jopa selittää että pienet annokset ovat terveellisiä… (satu jatkuu
tänäänkin suomilehdistössä ydinvoideltujen suusta)

Vuonna 2006 Kiev’issä pidettiin kaksi kilpailevaa 20-v. muistoseminaaria: toinen
ydinlobbareiden rahoittama kaikenkaunisteleva raportti – jota Ukraina ei tänä päivänä hyväksy.
Toinen asiasta huolta kantavien järjestöjen seminaari joka haluaa estää koko maailman saastumisen.
Chernobyl on selvästi lisännyt syöpää Euroopan maissa. (Fukushiman jo puoli vuotta avoinna olleet
ja yhäti aukipidettävät corium-sulaa maailman tuuliin syöksevät reaktorit todistavat sen ikävä kyllä
täydelliseti epäonnistuneen… Pohdintaa Fukushiman 4reaktorista, katso: above top secret
com/forum/thread672665/pg1170  ... Mustan Meren pitoisuudet 1986 olivat suurimmillaan 1.000
Bq/m3, Fukushiman korkeimpien päästöjen aikaan 100.000 Bq/m3)

Venäjän/Ukrainan salaiset nyt paljastuneet dokumentit todistavat (saman mitä fukushimassa):
todelliset luvut ovat ainakin kaksi dekadia (lisää 2 nollaa) suuremmat kuin kansalle kerrotut.
(Suomaliset ovat tässäkohden ‘onnellisessa’ asemassa = STUK on salannut kaiken.). Monet tiesivät
heti ensimmäisen 10 päivän jälkeen että nenätiehytsairaudet olivat levinneet. Emme tiedä määrää tai
annosta näille kuumille hiukkasille jotka tälläiset sairaudet aiheuttavat.

Jotta Chernobylin säteilymääriä voitaisiin arvioida, on tärkeää tutkia saastepäästön kaikkia
radioaktiivisia hiukkasia. Vuonna 1987 monet hiukkassäteilijät ylittivät mitattujen Cs-137
(Cesium) ja Sr-90 (Strontium) määrän. Kun säteilyssä keskityttiin näihin, saatiin (tietenkin halutut)
pienemmät arvot kuin todellisuudessa. Tästä seurasi se, että esim Ukrainan Puolan alueilla paljon
käytettyjen sienien (kuin Suomi) säteilymääristä ei kukaan välittänyt kertoa.

Cytogeniset vaikutukset solukossa riippuvat täysin siitä pääseekö säteilylähde soluun (eli
ihmisen sisässä) vai pysyykö säteilylähde ‘ulkoisena’. Tämäkin fakta (tahallisesti) jätettiin
huomiotta. Tästä johtuu että säteilymäärät on arvioitu väärin, erityisesti onnettomuuden
alkuvaiheessa. Kuolleisuuden lisäys ja lasten imusolmukesyöpämäärien kasvua eivät nk.
asiantuntijatkaan enää kiistä…

Kiev, Ukraina: ennen ydinvoimalan räjäytystä 90% lapsista oli terveitä, nyt luku on alle 20%.
Joillain Ukrainian Puolan alueilla ei ole ainoatakaan tervettä lasta ja kuolleisuus on lisääntynyt
kaikissa ryhmissä. Verisuonitaudit, sydänkohtaukset nousivat selvästi. Elinikä vastaavasti laskenut.
Silmien ongelmat, erityisesti kaihi on lisääntynyt. Keskushermoston sairaudet sekä aikuisilla että
lapsilla ovat huolestuttavia. Raskausajan komplikaatiot.



Ydinalan voideltu järjestelmä kiistää kaiken ja on kokoajan pyrkinyt pienentämään
tutkimuksen määrärahoja ja ovat saaneet lopetettua valtion elimiä joilla oli vastuullaan
Chernobylin jälkihoito. Chrenobylin seuraukset eivät ole suinkaan vähenemässä – ne kasvavat.
Chernobyliä ei voida unohtaa.”

PROF. DR. BIOL. DIMITRO M. GRODZINSKY
Chairman, Department of General Biology, Ukrainian National Academy of Sciences,

Chairman, Ukrainian National Commission on Radiation Protection

.

.

Mittausverkosto ja sijainti - STUK supersalaisuus vuoteen 2011 -asti. Säteilytyksen levinneisyys on
yhä salaisuus 5/2012.



STUK Säteilyturvakeskuksen Mittarit (kelt pisteet) huusivat kuin palosireenit: mitä varten tämä
laitos on olemassa ellei varoittaakseen? Sama tilanne keväällä 2011: kansa jätettiin
tarkoituksellisesti säteilytykseen...

.

Raportin sivulla 31 kerrotaan Suomen olleen erityisen pahan säteilylaskeumana alla
maanantaina 28.04.86 – turvallisuuttamme vartioiva STUK vaikeni kaikesta tästä. Kuka
tahansa tuolloin ulkona ollut on saanut pysyviä vammoja tai jopa kuollut syöpään – ja omaisensa
voivat nostaa oikeusjutun STUK kansamurhaajia vastaan vaikka tänään. Murha näet ei vanhene
rikoksena ikinä – poikkeus tietenkin Kataisen sukutilan porstuan alta kaivetuissa luurangoissa.

Tämän jälkeen vaikenemisesta on pitänyt huolen myös sairas sairaanhoitomme, media jne:
vastuulliset on saatettava oikeuden eteen. Eikä tilannetta yhtään auta se, että AREVAn tukijalka
Ranskassa teki raportin mukaan aivan samoin: säteilytti koko kansa vaikenemalla. Tai USAn,
Japanin 100% vaikeneminen Chernobylin laskeumista.

Puhumattakaan Fukushiman säteilylaskeumista Suomeen – ovatko samat murhamiehet yhä
remmissä?

Dr. Rockwell, The American Spectator 6.12.2011: …”Kerrataanpa taas: säteilyn pelko tekee
enemmän vahinkoa kuin itse säteily. Vaikka jotkut ihmiset Fukushiman asuinalueella pitävät
yllään hankalia säteilysuojapukuja, kaasunaamareita, käsineitä ja saappaita – ja pukevat jopa
lapsensa päivittäin tällä tavoin, muut huolettomat ihmiset paikoissa kuten Norja, Brasilia, Iran,
siellä ihmiset ovat eläneet sukupolvien ajan sata kertaa kovemmassa säteilyssä kuin kielletty
Fukushima…“
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1.2. Vuoto No. 2.
.

.

Suomilaiset Koekaniinit – BMJ /STUK -raporttivuoto
.

Löysimpä maailmalta tämmöisen  siis rahoittamasi salaSTUKkimuksen:

.



SÄTEILYTYS-ALUEITTESI RAJAT, SALATTU KARTTA:
.

BMJ British Medical Journal'issa julkaistu Chernobylin Säteilykartta Suomi: säteilytettyjen lasten
leukemiatarkkailutulokset eri 'koealueilla' 1976-92. Tämä kartta on epätarkka- tarkoituksellisesti.
Lisäsin karttaan muutamia suurempia kaupunkeja, tarkkuus on huono. Vaadi SINÄ JO paremman
kartan julkaisua suomessa suomeksi, olemmehan ne veroissa ja sairaalakuluissa maksaneet.

.

Keskimääräinen kahden vuoden maksimisäteilytys on tuon mukaan noin yksi millisievertti,
kymmenen vuoden annoksesi yli viisi millisevertiä – mikäli asut parhaimmilla koealueella.
Keskimäärin näin: Mitä se onkaan Suomen pahimmissa katuosoitteissa? Kymmenkertainen? Olipa
mitä tahansa, sinä olet mielenkiintoinen tapaus saapuessasi tarkkaamon mittauksiin viitosalueelta…
YABLOKOV &al -Chernobyl raportista: Kymmenen miljoonaa Eurooppalaista ihmistä



CCCP:n ulkopuolella elää Cs-137 säteilyssä joka ylittää 40.000 Bq/m2 (>1.08 Ci/km2) s.231.
Lienee kuvan viitosryhmäläis liitoravia?

.

Yläpuolella olevan kuvan raportin pikakäännöstä vrheineen, suluissa omat kommentit:

“(Kartan) Mittausarviot perustuvat laskeumien kartoitukseen (STUK?) ajoneuvoilla
Chernobyl räjäytyksen jälkeen. Jatkuvamittaus tehtiin germanium spektrometrillä
mittausajoneuvon liikkuessa. Ajetut reitit olivat yhteensä 19.000km toukokuun 1986 (autot oli ?
siis hankittu, varustettu etukäteen) ja elokuun 1987 välissä. Tällä testisarjalla kartoitettiin cesium-
137, zirconium-95, ja ruthenium-106 hiukkassäteilyä (eli suurin osa jäi mittaamatta tahi ei kerrota
sinulle). Väestölle jaettu säteilyannos oli pääosin Cesium-137 peräistä (- sitähän ei kenellekään
kerrottu eihän, ei vain tarkkailtiin ja yhä tarkkaillaan näitä mielenkiintoisia efektejä.)

Analysoimme raskausajan epänormaaleja tapahtumia seuraten kussakin kunnassa
mielenkiintoisia tapahtumia, käyttäen hyväksi henkilötietorekistereitä. Henkilöitäkin
mittasimme tarkkailtavan väestön sisäisten ja ulkoisten säteilyannosten keskimäärä
säteilytysannosten määrittämiseksi.” Rakennusten aiheuttamat säteilysuojat ‘shielding factor’
laskimme yleiskertoimilla taataksemme luotettavat annostulokset 8x8km käyttäen TOPOS
software’1″. Tuolloin kuntia oli 455 joissa tarkkailtavia 500 – 500,000 henkilöä. Laskimme
annosmäärät kullekin kuukaudelle… (mittaus tehtiin sinun rahoillasi ja kaikki salattiin 100%:
tässäkin tämä ulkomaisista kansojen säteilytysanalyysistä vuotanut karttakuva on vain murto-osan
tarkkuudella arkistoissa säilytettävästä salasäteilytys versiostasi).

Raportti jatkaa: “Suomi on eräs saastuneimpia alueita neuvostoliiton ulkopuolella, kuvan
kartassa säteilytys on jaoteltu karkeasti viiteen eri säteilytyskategoriaan (tottahan tieto on
katuosoitteen tarkkudella, sitä ei tutkimussyistä voitane kertoa, tarkkailu menisi pilalle jos
väestö alkaisi paeta kesken testien koealueiltansa…). Alueet on jaettu suunnileen viiteen
yhtäsuureen populaatioon ja säteilytysluokkaan. Pystyimme hyödyntämään kuukausittaiset
kuntakohtaiset annosmäärät säteilytyksen määrän tarkentamisessa. Sen lisäksi aiemmat
mittaustuloksemme ilmakehässä tehtyjen (yli 2700kpl) ydinpommikokeiden ilmansaastelaskeumista
1950-1960 -luku (jotka olivatkin hehe ainakin 20 kertaiset tähän kokeeseen nähden) pystyimme
hyödyntämään ja arvoimaan ne ja vähentämään näistä mittauksista.” (Minkähänlainen katukartasto
tästä ydinpommilaskeumista onkaan kerättynä salatuissa STUK säteilytysarkistoissasi?). Tarkempi
mittausten menettelyraportti on julkistettu (heh) erikseen. Mallinnuksessa käytetyt menetelmät
mixed-effects models SAS PROC MIXED; SAS Institute, Cary, NC, USA.

Koekaniinien hyväksyntää ei tarkkaitavilta tarvittu koska yksilöitä ei tuoda julki…

Parasta tässä kaikessa on tietenkin että suuremmat säteilylaskeumat ovat yhä salassa:
parhaillaan menossa oleva Fukushiman, jopa tuhatkertainen, laskeuma kylvää tuhoaan STUK
säteilytysautojen mittaillessa pihoja. Miltä tuo koko leikin maksavain rottain säteilytysmalli näyttää
kun siihen lisätään CBTO sivulta löytyvät 2700 ydinkoelaskeumaa sekä Chernoby, Algecircas
jnejnej ja kaikki maailman Talvivaarat? Silkkaa Luonnon Taustasäteilyä?

Olisiko palautteen aika? Miten olisi muutama oikeusjuttu salailun lopettamiseksi, syyllisten
laittamiseksi vastuuseen? Ennen sitä tulee toki natsisaksa Konstantinus ritareillemme säätää laki:
olisko kuolemantuomio säteilyttämällä -lakialoite tarpeen? Ylläolevasta löydät muutaman
palauteosoitteen, koko jutun haltija löytyy tästä:



Asiasi STUK-radiation ajaja luuraa täällä, anna verorahoillasi mässääjille kauniisti
kansalaispalautetta.

.

.

Tarkkailtavien suomilaisrottien säteilytyksen annosmäärät Chernobyl räjäytyksen jälkeen... Tässä
taas säteilytyksesi korkein juhlapiste, 28.04.1986 tietenkin salataan. Sehän on tämän blogisivun
vasemmassa ylänurkassa.

.



Keskimääräinen suomirotan säteilytysannos Toukouussa 1986 em. koe-alueiden jakauman 1-5
mukaan: Ulkoinen/Sisäinen/Yht. Huippua ei tässä tietenkään näy...

.

.

.
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1.3.  Otteita Yakovlevin Chernobyl Raportista:
.

.

Chernobyl; Consequences of the Catastrophe for People and the Environment
Alexey V. YABLOKOV, Vassily B. NESTERENKO, Alexey V. NESTERENKO
VOLUME 1181, Annals of the New York Academy of Sciences

Raportista käännösotteita; Chernobylin Laskeumaa: Saksan saastumisesta kertoo Afrikan
maitojauhelähetysten palauttaminen – säteilyn vuoksi. s.32 Kreikka ilmoitti Ag-110 m, Cs-137,
and Sb-125 laskeumista – missä muiden maiden vastaavat? Puolan pahin laskeuma toukokuun 30,
1986, Te-122, Ru-103 ja Ru-106: kesäkuussa 87, 1600t maitojauhelähetys Bangladeshiin
palautettiin takaisin säteilyn vuoksi. Skotlanti. 03.05.1986, Te-132, I-132, ja I-131. Ruotsin
Cesiumpitoisuus ilmassa oli suurimmillaan 28.05.1986, mutta 99% saastuttavista hiukkasista satoi
08.05.1986; Cs-137 I-131 ja Te-132.

Englannissa todellist laskeumat ylittivät 40x maatalusministeriön ilmoituksen. (no siellä oli
edes ‘ilmoitus’). Kanadassa mitattiin toukokuun alussa Be-7, Fe-59, Nb-95, Zr-95, Ru-103, Ru-106,
I-131, La-140, Ce-141, Ce-144, Mn-54, Co-60, Zn-65, Ba-140, ja Cs-137 laskeuma. USAssa Ru-
103, Ru-106, Ba-140, La-140,Zr-95, Mo-95, Ce-141, Ce-144, Cs-134, Cs-136, Cs-137, I-132, and
Zr-95 laskeumat; Oregonissa jopa AP(!) varoitti sadeveden käytöstä. Racomitrium sammal
arktisessa Franz Josefin maassa sisälsi 630 Bq/kg Cs-137 josta 548 Bq/kg (87%) tuli Chernobylistä
(Rissanen et al., 1999)… HALOO, siis Rissanen. Egyptissä Niilin sedimentissä löytyy Cs-137 to
Pu-239/Pu-240.

Tärkeintä laskeumien määrityksessä on tietenkin arvio kuinka paljon uraania levisi ulos
reaktorista. Köykäisimmät arvioivat sen olleen 3% eli 5tonnia, toiset 30% jne. Myöskään
kaksikymmentä vuotta ei näytä riittävän aineiden toteamiseen: Cl-36 ja Te-99 leviämisestä ja
vaikutuksista on vasta nyt alettu mittaamaan. Myöskään leviämisen pilkkumaisuus eli epätasainen
leviäminen on jätetty huomiotta: ylimalkaiset laskeumakartat eivät huomioi kuumia pisteitä ja
hiukkasia (hot particles) ja niiden vaarallisuutta väestölle lainkaan. (Katso Youtube DUGA3
www.youtube.com/watch?v=vqX6bXYnNFA) Tyypillinen kuuma piste alue on kooltaan
kymmenistä satoihin metreihin.

Ranskan Vosges’issa terveysviranomaiset raportoivat metsästäjien ampumasta villisiasta joka
loisti pimeässä. He tutkivat asiaa ja kertovat että käytännössä koko vuorialue siellä oli erittäin



pahasti radioaktiivinen: 12,000 to 24,000 Bq/m2. Keskimääräinen Euroopan taso on nykyisin 600
Bq/m2. Sieltä poimituissa kanttarelli, boleros ja stalks -sienissä Cs-137 pitoisuudet olivat 40x.

Kuumat hiukkaset: Alueita Saksassa, Suomessa, Puolassa, Bulgariassa jne saivat annoksen
kuumia hiukkasia kooltaan 15 mikrometriä (15 μm). (Nämä voidaan suodattaa huoneilmasta
ilmapuhdistimeen tai vedenpuhdistimeen, yleensä ne puhdistavat 2 μm suuremmat hiukkaset.) Näitä
on mm Zr-95, La-140 ja Ce-144 . Jotkut hiukkasista olivat betasäteilijöitä kuten Ru-103 ja Ru-106
ja Ba-140. I-131, Te-132, Cs-137, ja Sb-126 levisivät tuhansien kilometrien päähän. Nestemäiset
kuumat pisarat syntyivät sateen osuessa tälläiseen pilveen. Hiukkasten säteilymäärä ylitti jopa
10.000 Bq. Hienommat hiukkaset, alle yhden mikrometrin (1 μm) kokoiset joita
normaalisuodatinkaan ei suodata, pääsevät helposti keuhkoihin sisään, isompien jäädessä
hengitystiehyeihin. s.45

.

800.000 Liquedators: Kaikki venäläiset liquidaattoorit, nuoret miehet olivat terveitä. 5vuotta
myöhemmin 30% heistä oli sairaita. 16vuotta myöhemmin vain 2% oli terveitä. Liettualaisista
liquidaattoreista (LOL ‘KGB pistooli-vapaaehtoisia’ ) vain 1808 miestä selvisi hengissä, eniten
keski ikäisiä miehiä…

FINLAND: Ennenaikaisten synnytysten määrä kasvoi heti onnettomuuden jälkeen – eikö
olekin mielenkiintoista – julkaistu VAIN englantilaisessa lääketieteellisessä julkaisussa.
Salailussa ovat mukana siis sairaan hoitomme ritaritkin… “mielenkiintoisten tapausten
tarkkailijoina”. (

Harjulehto, T., Aro, T., Rita, H., Rytomaa, T. & Saxen, L. (1989). The accident at Chernobyl and
pregnancy outcomes in Finland. Brit. Med. J. 298: 995–997.)

MITÄ MUUTA TÄMÄ ‘TUTKIMUS’ YHÄ SAIRAASTI
SALAILEE?

.

Ruotsissa (salaa ?tehdyn tutkimuksen mukaan) Down syndrooma -lasten taudit lisääntyivät 30%
Ruotsin Chernobyl-radioaktiivisilla hiukkasten saastuttamilla alueilla (Ericson and Kallen, 1994).

Yhteenvetona tämä kooste osoittaa Chernobyl laskeumien kovat vaikutukset
immunisysteemiin ja sen toimintaan. Vaikutusten laajuus on selvä. Poikkeuksetta
hiukkaslaskeumat vaikuttivat kaikkiin yksilöihin…

Liquidators: Näille kehittyi hengitysvaikeuksia kun keuhkokudos menetti elastisuutensa. ;
Kuznetsova et al., 2004) (Liquidaattorit, 800.000 pakkotyössä olleista väkisin kodeistaan
vietyjä miehiä jotka kottikärryllä saappaat jalassa kärräsivät täytettä reaktorin kitaan. Näitä
tämä sairas systeemi valvoo vieläkin erityisen tarkasti – että Chernobyl säteilykokeen seuraukset
olisi arvioitavissa myöhempää tarvetta varten.)

.



“Maat jotka saivat erityisen pahan laskeuman olivat Tanska,
Suomi, Saksa, Unkari…”
.

Maat jotka saivat erityisen pahan laskeuman – ja joiden lasten/väestön sukupuolirakenne
vääristyi rajusti, olivat Tanska, Suomi, Saksa, Unkari, Norja, Puola, Ruotsi. Näitä tutkittiin
erityisesti – ja salaa – vuosina 1982-1992. Vääristymä riippuu säteilyannoksista… (Frentzel-Beyme
and Scherb, 2007).

Osteoporoosi lisääntyi liquidaattoreilla 30-88% (Nykytyna, 2002; Shkrobot et al., 2003; Kirkae,
2002; Druzhynyna, 2004). Onkin selvää että luusairaudet kuten hiushalkemat yms lisääntyivät
kovemman laskeuma-alueen asukkailla ja liquidaattoreilla. Em. kartan mukaan puoli suomea…
(osteopenia, osteoporosis, and fractures)

Epilepsiatapaukset lisääntyivät huomattavasti ensimmäisen 10 vuoden kuluessa Chernobylin
räjäytyksestä. (Tsymlyakova and Lavrent’eva, 1996). p.105

CFS: 26% sattumanvaraisesti valitusta sadasta liquidaattoreista täytti kaikki
väsymysoireyhtymaän merkit (CFS). (Loganovsky, 2000b, 2003).

Virossa suurin syy liquidaattorin kuolemaan oli itsemurha. (Rahu et al., 2006). p.132 (Osan
näistä nuorista vei KGB väkisin kotoaan, yöllä, aseella uhaten)

Ruotsissa tehtiin (tietenkin salaa) kattava tutkimus… otoksessa 562,637 yksilöä: 1983-1988
syntyneistä ja todettiin että koulussa menestyvät huonoiten ne jotka olivat kohdussa Cherno
säteilytyksen aikana. (Almond et al., 2007).

Yhteenveto: Aivan pienetkin säteilylisät joita nykyisin vähätellään, ovat aiheuttaneet
organismeissa selkeitä vaurioita. Kaikilla laskeuma-alueilla (kuten Suomessa) on havaittavissa
lukematon määrä ihmisiä joilla on tästä syystä keskushermostovaurioita.

Norjan piilossa tehty tutkimus: Vastasyntyneiden silmäsairaudet (Cataract)
kaksinkertaistuivat vuosi Chernobyl säteilytyksen jälkeen. (Irgens et al., 1991). p.135

Hammaskaries lisääntyi selkeästi 1033 tutkitulla lapsella, suun happojen vastustuskyky huononi
hammaskiilteessä. (Mel’nichenko and Cheshko, 1997). …
Strontium-90 hajoaa Betasäteilyssä Yttrium-90 aineeksi. Tämä on kehittyville hampaille vaarallinen
ja hammasluu haurastuu.

Infektiot ja loiset. Ionisoiva säteily on voimakas mutageeninen tekijä. Chernobyl
säteilylaskeumat toivat vahvoja säteilypartikkeleita koko pohjoiselle pallonpuoliskolle. (Kuten
Aukipidettävät Fukushiman 100x pahemmat sulaa suitsuttavat reaktorit yhä tänään 9/2011). Kaikki
kasvillisuus kärsii laskeumista ja muutti/muuttaa kokoajan mikrobiologista ympäristöä. …
radionuclide contamination impact(ed) microbial flora and fauna and other of our symbionts
(parasites and commensals) and changed our biological community

On selvät todisteet lisääntyneestä ja vaikeammista tulehdustaudeista, vatsa, bakteeri, virus,
hengitystie yms sairauksista johtuen Chrenobylistä – ja Fukushimasta. Puhumattakaan



lukuisista muista lähteistä; NATO_USA jne Balkanin, Libyan, Irakin jne uraania ilmakehään
jatkuvastai kylvävät DU-pommit … intestinal toxicoses, gastroenteritis, bacterial sepsis, viral
hepatitis, and respiratory viruses (Batyan and Kozharskaya, 1993; Kapytonova and Kryvitskaya,
1994; Nesterenko et al., 1993; Busuet at al., 2002; and others).

Geneettiinen sairaalloisuus lisääntyi/lisääntyy lisäten kaikentyyppisiä infektioita (Vorobtsova
et al., 1995).

Herpes virus aktivoitui saastuneilla alueilla: Gomel’in maakunnassa tappoi vastasyntyneitä ja
syntymättömiä (Matveev et al., 1995). 2. Mato nimeltä whipworm lisääntyi (Trichocephalus
trichiurus) infestation (trichocephalosis) saastuneilla alueilla.

Tuberkuloosi paheni sitä enemmän mitä pahempi laskeuma. (Chernetsky and Osynovsky, 1993;
Belookaya, 1993). s.143

Ukraina Vuonna 1995 tulehdukset ja parasiitit viisinkertaistuivat. Kun taas aeimmin, vuonna
1988 ei ollut mitään eroa muihin alueisiin verraten. (Baida and Zhirnosekova, 1998).

Nuorten munuaissairaudet lisääntyivät ja luvut korreloivat laskeuma-alueiden kanssa. (Karpenko
et al., 2003).

Yhteenveto: Koko koottu data koskien infektioita ja parasiitteja peilaa suoraan
saastelaskumien määrää ja kovuutta. Josko se riippuu mutageenisistä muutoksista tahi siitä että
vastustuskyky alenee, sitä ei voida osoittaa tarkasti. On selvä että rajusti lisääntynyttä infektio ja
parasiitti -tautiepidemiaa säteilytetyssä väestössä tulee seurata… s.145/349 (kokeesi siis jatkuu)

.

.

Tanskassa syntyi selkeästi enemmän keskushermostovammaisia (CM) lapsia Chernobylin
jälkeen (Hoffmann, 2001; Schmitz-Feuerhake, 2002).

Suomessa CM-tapaukset lisääntyivät selvästi – niin lievästi saastuneilla kuin voimakkaasti
saastuneilla alueilla: näillä oli kasvaimia ja lihasmuutoksia. (Harjuletho-Mervaala et al., 1989,
1991). s.151

.

Huom. Samanlaisia geenivaurioita aiheuttaa ydin 'voimalan' suora säteily, mm. kaikesta
läpimenevä K-säteily: A rto L aurin mukaan 0lkilu0d0n henkilöstö on 'lapsentekokiellossa'
geneettisten vaurioiden takia. Nykyisistä lapsista 30% on epämuodostunaita ja pidetään hoitoloissa
poissa näkyvistä. Tervetuloa uudet säteilyttäjä voimalat…

Alla tyypillisiä Cherno-säteilytysalueiden lapsien epämuodostumia





Chernobylin mirrit - (ei sisälly raportin kuviin)

SUOMI JAETTU SALAISIIN SÄTEILYSEKTOREIHIN

JOISSA SÄTEILYTETTÄVIÄ vain tarkkaillaan…
.

.

—> HUOM: Edelläolevasta voi peilata että Suomessa on terveydenhuollonkin salaisissa
arkistoissa luokiteltuja eritasoisia saastelaskeuma alueita. Näiden asukkaita tarkkaillaan salaa,
sairauksien syitä ei kerrota eikä asukkaita varoiteta asuinalueensa säteilyistä. Tarkkaillaan. Sairas
‘hoitolaistos’ on kaksin käsin mukana Himmler-ritariemme kansamurhassa KELAten itselleen
rahaa ja korvauksia … Tähän liittyy sekin että potilailla on oikeus saada omat potilastietonsa
keskussairaalan rekisteristä – ja nämä toimitetaankin – eräässäkin näkemässäni tapauksessa 3½
ensimmäistä sairaskertomussivua ritarillisesti täysin peitettynä – läpimustattuna! Rikollista.
Puuttuko siihen kukaan? LOL.



.

Puuttuko kukaan tämänpäivän Fukushiman tuhatkertaisiin
laskeumiin,

… menossa olevaan väestönvähennykseen? LOL.
.

Raskausajan keskenmenoja yms on myös tutkittu Suomessakin – monesti ja tarkkaan – vaan
kaikki ritarillisesti salaten:
Chernobyl onnettomuuden raskausajan vaikutukset Suomessa. Harjuletho, T., Aro, T. & Rita,
H. (1989) Med. J. 298: 995–997. Harjuletho, T., Rahola, T., Suomela, M., Arvela, H. & Sax´en,
L. (1991) Biomed. Pharmacother. 45: 263–266. Harjuletho-Mervaala, T., Salonen, R. & Aro, T.
(1992). The accident at Chernobyl and trisomy 21 in Finland. Mutat. Res. 275: 81–86.

Keskenmenot ja lapsikuolleisuus kasvavat jo yli 5 mSv säteilyannoksista (Loganovsky, 2005)

Normaalisti spontaanit abortit eli keskenmenot eivät näy tilastoissa joten niiden syytkin
saadaan pysymään piilossa. Jo kauan ennen Chernobylin räjäytystä kohdunsisäinen kuolleisuus
lisääntyi ilmakehän säteilylaskeumien seurauksena. (Näiden yli 2700 ilmakehässä tehdyn
ydinräjäytyksen laskeumien määrä onkin monikymmenkertainen Chernobyliin verraten) (Sternglass,
1972; Whyte, 1992; Playford et al., 1992; Tchasnikov, 1996; Tkachev et al., 1996; C. Busby, 1995;
A. Yablokov, 2002; A. Durakoviˇc, 2003; and A. K¨orblein, 2004b).

.

Suomi 1986 Kesä-Joulukuu: Cesium-137:n voimakkaasti
saastuttamissa kohteissa

keskenmenot lisääntyivät 20%
.

Suomessa 1986 Kesä-Joulukuussa, Cesium-137:n voimakkaasti saastuttamissa kohteissa
(SINULLE ei ‘Auvinen &al’ vieläkään kerro missä säteilytys jatkuu!), keskenmenot
lisääntyivät 20% (Auvinen et al., 2001, Frentzel-Beyme and Scherb, 2007) Taulukko 7.1, s.219
Suomessa kuolleena syntyneiden määrä nousi hieman Joulu-86 – Tammi-87 (Auvinen et al.,
2001). Keskenmenojen lisäys oli merkittävä niissä tapauksissa joissa raskaus säteilytyksen aikaan
oli 1-3kk vaiheessa. (Harjulehto et al.,1989). s.216.

Taulukko 7.2: Kuolleena syntyneiden määrä, vauvakuolleisuus ja alhainen syntymäpaino
liittyy kohdussa olleen Chernobylin säteilytykseen. (mostly by I. Schmitz-Feuerhake, 2006,
Harjulehto et al., 1989, 1991; Scherb and Weigelt, 2003; Frentzel-Beyme and Scherb, 2007)

Vuoden 1986 jälkeen kohdun vajaatoiminta – pääsyy keskenmenoon – lisääntyi jyrkästi eli 2.9
kertaisesti. sanoo (Auvinen et al., 2001) eli suomessa? s.214



.

.

Taulukko 5.77. Liquidaattorien sairauksien lisääntyminen 1986 -1993:
Sairaudet/Lisäys: Verisolut yms 14x lisäys, Verenkierto 23x lisäys, Sisäelin 45x lisäys,
Hengitystie 11x lisäys, Virtsatie 41x lisäys, Hermosto 42x lisäys, Psychologia 8x lisäys,
Ruoansulatus 74x lisäys, Iho 16x lisäys, Infectiot ja parasites 11x lisäys, Syöpä 31x lisäys,
Kasvaimet 14x lisäys (Pflugbeil et al., 2006) Huom: tässä ei prosentteja näy; ne luvut olisivat
pöyristyttäviä…

Liquidaattoreita seurataan tarkkaan: Karjalasta [väkisin KGB:n yöllä kotoaan viemistä] 1204
nuoresta 644 oli kuollut [yli 50%] v. 2008 (Stolitsa on Onego, 2008). s.226

.

Ranska ei saastunut – sanoo Ranskan säteilytys-turvalaitos

Ranskan Iodine-131 laskeumat 1986

.



Ranskan imusolmukesyöpä viisinkertaistui 1975 – 1995 – yhteys Chernobyliin tietenkin
kiistetään. Katsopa yläp Ranskan karttaa… (Verger et al., 2003) s.193

Keskimääräinen elinikä on 8v pienempi alueilla joissa Cs-137 saaste ylittää 555 kBq/m2 (15
Ci/km2) (Antypova and Babichevskaya, 2001).

Saastuneen Gomel’in provinssin äkillisesti kuolleilla (98%) mitattiin kohonneita
radioaktiivisia hiukkaspitoisuuksia sydämessä, munuaisissa ja maksassa. (Bandazhevsky,
1999). s.227

Ruotsissa on tehty hyvin monialainen tutkimussarja perustuen eritasoisiin Pohjois-Ruotsin
Chernobyl Cs-137 laskeuma-alueen – korjaan koekaniineihin. Nämä osoittavat selvästi
erilaisten epämuodostumien lisääntymisen. Rivinvälistä paljastuu myöskin että viran omais ritareilla
on sielläkin tarkka tieto saastepisteistä ja alueet on tarkkaan luokiteltu – mutta sitähän ei
säteilytettäville kerrota eller hur. (Tondel, 2007). Yli tuhat syöpäkuolemaa voidaan laittaa tähän
piikkiin pelkästään Norrlannissa 1986-1999. (Abdelrahman, 2007). s.164

Kääntäjän kommentti: Asian ympäriltä hajua saaneena olen vakuuttunut että samalla tavoin
Suomessakin kaikkien säteilytettäväin koululaisten älykkyysosamäärää yms sairaskertomuksia
seulotaan em. tapahtuman vuosilukua – sekä kotiosoitteesi tarkasti tiedettyä saastumista vasten
peilaten. (Vrt edellä mainittu 10-100m kokoiset kuumat DUGA3 -pisteet… ) Todisteita minulla ei
ole kenellekään jakaa – pitäköön kukin tätä vain ilkeämielisenä huhuna – mutta lukekoon kukin em.
‘tihutyö’ -raportin huolella läpi. Mitä saastuneemmassa oravanpyörässä sinua/lapsiasi pyöritetään,
sitä ‘mielenkiintoisempi tutkimuskohde’ olet operaatiolle. Jos G00Gle johtajansa Schmidtin suulla
väittää tietävänsä jopa mitä ajattelet, kuinka paljon enemmän kaikki elämäsi tiedot arkistoinut
isoveli?

Säteilytys Testi alkoi vuonna 1986...

UNITED STATES. Vuonna 1988 alkoi jyrkkä imusolmukesyöpä nousu – papillary thyroid
cancer – naisissa. Seuraus suoraan Chernobylistä. USAssa oli vain kaksi eri laskeumaa
Toukokuussa ja Kesäkuussa … senjälkeen Reaktori olikin peitetty – TOISIN KUIN
FUKUSHIMASSA … jossa kolme sulanutta reaktoria pidetään auki jo 7 kk (10/2011). Maidossa
Iodine-131 lisäys oli vain 28x eli 2800% – eikä sitä tietenkään kerrottu tarkkailussa olevalle



säteilytettävälle kansalle – kuten ei täälläkään tänään sinulle, siemaillessasi Fuku-kyllästettyä
Cesium maitoasi…. (Figure 6.17).

.

Ohjelmoijasi aina muistaa kertoa että syöpä hoidetaan onnistuneesti leikkauksella –
kiistetään kaikki haitat. Todellisuus on toisenlainen: syöpä palaa hyvin usein ja joka tapauksessa
henkilö todennäköisesti rampautuu loppuiäkseen – ja mikä parasta koko ohjelmassa – joutuu
lääketehtaan orjaksi... ja saa 24/7 jatkuvan migreenin. (Chernobyl Forum, 2006).

'Tutkimukset' jatkuvat: "Ruokatorven syöpä lisääntynyt - epidemiaksi. Uuden Karolinska
Institutet ja Harvard University -tutkimuksen mukaan ruokatorven syöpä on lisääntynyt 1950
luvulta räjähdysmäisesti." (Kuinka ollakaan, 50-luvulla räjäytettiin yli KAKSI TUHATTA
ydinlatausta ilmakehässä... kokonaismäärä paisuu jatkuvasti, nyt jo 12.000 kuoleman Plutonium
'koetta' - jossa sinä toimit råttana...) Thestar .com,  August 27, 2012 by Theresa Boyle.

.

.

STUK Salasi: Maitosi 1000-kertainen Strontium
säteily
- no tässähän selvis syy kansakoulukkaiden raivoisaan pakkomaitoon 60 luvulla: jokaisen oli
juotava tätä säteilylientä 2dl pullo päivässä tai joutui tunnin jälki-istuntoon. Ikäväkseen teurastajat
eivät päässeet tavoitteisiinsa - onneksi sentään saatiin sairas sairaanhoitobiznez kukoistamaan.

Chernobylin säteily näet on aivan mitätöin paukku 1945-1963 ilmakehän ydinräjäytyksille, 'nk
kokeille' joita oli yli 2700 kpl. Ja mikä ihanampaa, pelkästään yksi olkiluodon reaktori vuotaa
ympäristöön suoraan pöntön lävitse yli 2 tonnia uuraania/plutoniumia.

Ja väestönvähennyksen merkeissä näitä plutonium keittolaitoksia - voideltu lehdistö kutsuu niitä
voima laitoksiksi -  on toiminnassa yhä 450kpl, suomilaisille pitää väksin saada lisää kun eivät vaan
tunnu mitenkään vähenevän... Yksinkertaisen yksinkertainen yhteenlasku tuottaa säteilytyksesi
tulokseksi 1350 chernobyliä vuodessa maapallosen ilmakehään. Vedä syvään henkeä...

Katsopas juutuubista pari rauhallista Virallisen Totuuden taustoja paljastavaa asiantuntijain tarinaa.

www.youtube.com/watch?v=a1j-Dsi9Tis

Jontti Lähiradio; paneelikeskustelu



Raportti jatkaa: “Monissa Euroopan maissa I-131, Cs-134/137, Sr-90 ja muiden
säteilypartikkelien määrä maitotuotteissa ja kaikissa eri ruokatuotteissa nousi räjähdysmäisesti,
jossain jopa 1000 kertaisesti heti Chernobylin räjäytyksen jälkeen. … Keskimääräiset pitoisuudet
eivät suinkaan laskeneet vaan lisääntyivät vielä vuonna 2005 (oliko silloin viimeinen ? mittaus) .
s.310

Maitoallergiat: Allergia maidon proteiineille on sitä pahempi mitä enemmän siinä on
Strontiumia Sr-90 (Bandazhevsky et al., 1995; Bandazhevsky, 1999). Sivu. 109 … Strontium ja
Cesium Alppimaidossa, tutkimus Lettner, H., Hubmer, A., Bossew, P. & Strebl, B. (2007).

Puolassa Maito on ruokavalion suurin Cesium-lähde, 40%. (Tämä luku lienee kaikkialla samaa
suuruusluokkaa – jos maidon määrä jaetaan asukasluvulla. Kun maidonjuojat jätetään pois laskuista,
mitä tapahtuu? Todennäköisesti luku maidonjuojilla on ‘tuplasti’ isompi…) Grabowski, D.;
Kurowski, W.; Muszynski, W.; Rubel, B.; Smagala, G.; Swietochowska, J.; Wilgos, J. [Centralne
Lab. Ochrony Radiologicznej, Warsaw (Poland)] 1995-12-31

Tänäänkin 10/2011 Nurmijärvi ja sata muuta kustantamaasi STUK mitta-asemaa tietää
säteilytyksesi tason tarkalleen - salaten kai ken

Cesium-137 poistuu ekologisesta ruokaketjusta huomattavasti hitaammin kuin oletettiin.
Kuumat partikkelit ovat hajonneet nopeammin, levittäytyen, ja seurauksena on uusia säteilypisteitä.
Strontium ja Americum Sr-90 / Am-241 liikkuvat ekosysteemissä nopeasti koska ne ovat veteen
liukenevia. Vesistöt ja pohjavedet ovat saastuttaneet ympäristön erittäin pahasti. (Smith et al., 2000;
and others) (Konoplya, 2006; Konoplya et al., 2006; and many others) s.242

Tänään 10/2011 säteilytyksesi tilanne on pahempi: kaikki tuhat kertaa pahemmat Fukushiman
yhä jatkuvat lisääntyvät laskeumat ja vaikutukset tiedetään – vaan rotille ei kerrota. Raportti kertoo
että Chernobyliä ennen jo STUK jne vain tarkkailivat – ydinkoekaniinien eli sinun ympäristöäsi ja



ruokaa… CBTO sivulla näkyy yli 2700 ydinkoetta ilmakehässä: Chernobyl oli vain sadasosan
pikkupaukku näihin verraten.

.

Suomi: Havunneulaset Ce-141 40,000 Bq/kg
.

Kun lapselle annetaan sama ruoka kuin aikuiselle, hänelle säteilyannos on 3-5 kertaa
suurempi kuin aikuiselle. Koska 90% säteilysaasteesta tulee ruuan kautta Cs-137 jonka
puoliintumisaika on 30 vuotta, säteilykuorma siltäosin jatkuu kolme vuosisataa. (Tämä vaarallinen
säteilytaso on lähinnä witsi Fukushimaan verraten) s. 321

Suomi: Havunneulasissa Ce-141 40,000 Bq/kg (Lang et al.), Ru-103 35,000 Bq/kg (Lang et al.)
1988, Yrteissä Te-132 Herbs 730 Bq/kg, Valkohäntäpeuran liha 1,954 Bq/kg, Lapin jänis 1,888
Bq/kgArctic (Lepus timidus), Hirvi 1,610 Bq/kg (Alces alces) Finland Rantavaara et al., 1987
sivu.277

Suomi: Sammal 3500Bq/kg Strontium-89 (Japani hälisee tässä ‘vitamiinista jo arvost 90Bq/kg;
Ilus et al., 1987 p.260) … Paremmaksi pistää taulukko 8.7 11.000Bq/kg Strontium arvollaan.

Englanti: Toukokuussa 1986 huippu, I-131 ja Cs-137 1000 kertainen edelliseen vuoteen
verraten, Sr-90 nelinkertainen (Jackson et al., 1987). Vuonna 1999 369 maatilaa ja 190.000
lammasta vaarallisen saastuneita Chernobyl Cs-137 cesiumista (Macalister and Carter, 2009). sivu
312

‘Toisen kierroksen’ pohjaveden järvien, jokien yms lisäsaastuminen seuraa kevättulvien
huuhtoessa vesiliukoiset Cs-137 and Sr-90 partikkelit maastosta, sivu 244 …

Syötkö 7000 Bekkerellin STUKSalakkasoppaa: Ohjelmointiisi kuuluu varoittaa syömästä
kaloja. Syyksi mainitaan aina liian suuri elohopeapitoisuus.

Tiesitkö että tämä “elohopeasi” onkin nimeltään Cesium-137 ?



Kaloista en tiedä muuta kuin että hyviä ovat. Nämäkin Bekkerellit tulee sinulta Virallisen Totuuden
Säilyttämiseksi ja säteilytyksesi ylläpidon sekä tieteellisen tutkimuksen takia STUKsalata.

.

Säteilytys annoksesi järvissä, puroissa - tänäänkin. Onneksi (?) tässä paljastui vain pienemmät,
menneet salatut...

.



Taulukko 14.2. sekä 14.4.Miten puhdistaa ruokasi kasvu ympäristö? Tietenkin kaikki alkaa siitä että
ensin kuulet säteilytyksestäsi. ... Psst: Mineraalisuola peinentää Sr sekä -Cs säteilytyksesi lähes
tehottomaksi. (siksi se on ruoassa niiiin vaarallinen)

.

…. Seuraa pitkä henkinen taistelu, viimein kirjoitat blogipalstalle. Silloin saat kuulla olevasi
tinahattupelle, viherpipoydinvastustaja, ja sinulle ehdotetaan pillereitä ja hoitolaitosta. Ydinvoiman
maksetut palstamoderaattoribloggarit kysyvät: “syötkö sieniä”, uhkailevat ja deletoivat tekstisi
jnejne terrorisoiden sinua ja ystäviäsi sähköpostimurtojensa avulla Paavilliseen tapaan… Valitatko
rikoksistaan Poliisillekin? hehe, klikkaa katso näitä rikosveljeksiä. No sitten lopetat hyödyttömän
kirjoittelun näille jessuiittalehtien kontrolloimille palstoille, alat tutkia asioita itse. Ja viimein uskot.
No uskottuasi alat toimia. Josko olet tässä tilanteessa, Tuosta löytyy ehdotelmia mitä tehdä…

… eli Tässäkin raportti murskaa STUKsalaisuuksia.
Ilmankos ne ovat salaisia. Sairaan hoidon koko tuotanto hyytyisi jos sairaat paranisivat, alkaisi
maankattava laman lama.

.

.

.(käännöslisäys 4.11.2011)

Tuhansissa raporteissa todettuja Chernobylin aiheuttamia
säteilysairauksia ovat mm.



(s.342)

• Verenkierron sairaudet (endothelium, verisolujen seinämien vauriot)
• Sisäelinsairaudet, kilpirauhasmuutokset (Endocrine system, thyroid pathology).
• Vastustuskyvyn romahdus (“Chernobyl AIDS,” lisää kaikkia infektioita jne).
• Hengityselimet
• Virtsatie ja sukuelin epänormaalit muutokset
• Lihaksistomuutokset (myös luuston patologiset rakennemuutokset osteopenia and osteoporosis).
• Keskushermostohäiriöt, älyykkyystason romahdus (changes in frontal, temporal, and
occipitoparietal lobes of the brain,).
• Silmäsairaudet (cataracts, vitreous destruction, refraction anomalies, and conjunctive disorders).
• Ruoansulatuskanavat.
• Synnynnäiset epämuodostumat (aiemmin tuntemattomat monivauriot lihaksissa ja päässä)
• Imusolmukesyöpä ( Kaikki ennusteet tässä ovat olleet vääriä. Leikkaus johtaa jatkuvaan
lääkeriippuvuuteen ja monesti sen sivuvaikutuksina mm. debilitoiva jatkuva aina jyskyttävä
päänsärky – sivuvaikutuksista kirurgit vaikenevat, ‘hoidon’ onnistuu jos potilas ei kuollutkaan –
elävä raato ei enää ketään kiinnosta…)
• Leukemia yleistynyt koko väestössä
• Muut pahat kasvaimet.

Muihin Säteilysairauksien ilmentymiseen kuuluu
• Muutokset ruumiin biologisssa tasapainossa johtaa lisääntyvässä määrin myrkytystiloihin,
bakteritulehduksiin ja sepsis
• Rajummat tulehdus ja loistartunnat (e.g., viral hepatitis, hengitystievirukset).
• Lisääntynyt määrä lapsia jotka ovat syntyessään sairaita kaikkialta, myös geneettissti –
säteilytetyillä vanhemmilla
• Katastrofaalinen Liquidaattorien terveydentila
• Premature Ennenaikainen vanheneminen sekä lapsilla että aikuisilla
• Lisääntyneet geneettiset ja somaattiset mutaatiot

Chernobyl on lisännyt sairaanhoidon terminologian väriloistoa uusilla ennenäkemättömän
mielenkiintoisilla termeillä:
• “Vegetovascular dystonia”— keskushermoston hallintavaurio johon kuuluu verisuonisto ja muut
organismit, autonomisen keskushermoston oireet.
• “Incorporated long-life radionuclides”— ruumiin sisäiset hiukkassäteilylähteet jotka aiheuttavat
jatkuvasti uusia ongelmia saastuttamissaan elimissä
• “Acute inhalation lesions of the upper respiratory tract”— ylähengitystiehyiden
vammakoosteet;  rhinitis, kurkun kutina, kuiva yskä, hapensaantivaikeus johtuen radioaktiivisten
partikkelien hengittämisestä ( mm. hot particles).

Yleisön terveys, erityisesti lapsilla Chernobylin saastuttamilla alueilla ei johdu stressistä tms –
vaan suoraan Chernobylin matalan tason jatkuvasta säteilystä. (nyttemmin Fukushiman kolme
sulanutta aukipidettävää reaktoria lisää tätä eksponentiaalisti; massiiviset ilmastointitorvet
syöksevät rajusti saastunutta ilmaa leviämään ympäri maapallon; 10kpl 3m halkaisijan 140m
piippua pumppaa tätä 24/7..)

.

.



Chernobyl -räjäytyksen kokomaailman  yhteisuhrimäärä 2004
Säteilytykseen Tapettuja v. 2004 oli yhteensä 824.000.

Tarkat tilastotieteelliset vertailut pahasti saastuneiden ja lievästi saastuneiden alueiden
kuolleisuudessa osoittivat Venäjän ja Ukrainan kuolleisuuden nousseen 3.75% – 4% ensimmäisen
17 vuoden aikana. Kuolleitten määrä nousi 237.000:n. 1987-2004  kuoli 417.000 ihmistä muualla
Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa, Pohjois-Amerikassa 170.000 ja maailmanlaajuisesti yhteensä
824.000. (Sairastuneiden määrän arvioimiseksi lisättävä muutama nolla.).

Vuonna 2006 Bertell arvioi radionukleidien surmaamiksi yhteensä välille 899,310–1,786,657 –
Bertell (2006) For all time, all radionuclides, entire world s.229 (Sama arvio NRC/USA on 14.000)

Uhrien määrä nousee sukupolvesta toiseen. ‘Lisänä’ Fukushima 1000x … s.343.

.

Radioaktiivisten partikkelien jatkuva migraatio Chernobylistä lisää jatkuvasti toissijaista
säteilyannosta tuhansien kilometrien päässä tuulien ja eläinten kuljettamana. Kaikki aiemmat
ennusteet säteilyn nopeasta väistymisestä ja alueiden puhdistumisesta itsestään ovat osoittautuneet
vääriksi: säteilyn pieneminen vie paljon pidempään koska partikkelit kiertävät luonnossa. Ilman ja
vesistöjen yleinen saastuminen näyttää vaihtelevan suuresti. Sr-90, Cs-137, Pu, sekä Am -
saastuminen tuo jatkuvasti esiin uusia yllätyksiä. Näiden säteilypartikkelien lisääntyminen kasveissa
on yllättävää: kasvien käyttämän saastuneen pohjaveden nukleidit siirtyvät juurista lehvästöön –
aiemmin puhtaissa kasveissa. Se johtaa syötävien kasvien tuomaan säteilymyrkytykseen väestössä.
Bioaccumulation – luonnon radionukleidi saostumat voivat lisääntyä joissain kasveissa, sienissä ja
eläimissä tuhatkertaisiksi verrattuna alueen maan ja veden saastumiseen. Alueen säteilytasosta ei
voida suoraan päätellä vuodenaikojenkin mukaan vaihtelevaa syöntikelpoisuutta: vain suora mittaus
sattaa osoittaa todellisen säteilytason.

Vuonna 1986 kasvien ja luonnon saastuminen oli paikoin tuhatkertaisia normaalin verraten
Pohjoisella pallonpuoliskolla, Länsieuroopassa, Pohjoisamerikassa, Aasian itäosissa.
Alkusaastumisen jälkeen matalan tason säteily on lisännyt tautien määrää kaikissa tutkituissa
elävissä organismeissa: kasvit, eläimet, linnut, vesieläimet, selkärangattomat, bakteerit, virukset.

Riista on yhä Chernobylin radionukleidien saastuttamaa Itävallassa, Ruotsissa, Suomessa,
Saksassa, Sveitsissä, Norjassa ja monissa muissa maissa. On mahdollista yhä saada vaarallisesti
saastunutta riistaa… Epämuodostumat joita ei aiemmin tavattu ollenkaan lisääntyivät saastuneilla
alueilla. Chernobylin mustassa aukossa näyttää joskus eläinkunnan kukoistavan: se pysyy osin
kuitenkin yllä vain muualta tulleen kannan kautta.
.s.344

Kesäkuussa 1963 presidentti John F Kennedy lipesi linjasta ja julkisesti puhui ilmakehän
ydinkokeita vastaan: “syöpä ja leukemia lapsissamme ja lastenlapsissa voi joistakin tuntua
tilastollisesti pieneltä luonnollisten kuolematapauksien rinnalla – mutta syöpä ja leukemia -
kuolema ei ole luonnollinen eikä tilastollinen.” Elokuussa 1963 syntyi ilmakehäkokeet kieltävä
sopimus. Tuli Kuuban ohjuskriisi jossa hän piti päänsä eikä noudattanut taaskaan hänelle annettuja
ohjeita. Marraskuussa 22.11.1963 hänet murhattiin. Liittynevätkö toisiinsa, ken tietää sen… Tuohon
mennessä ilmakehässä oli tehty yli 2700 kpl ydinräjähdyksiä, yhteenlasketut säteilylaskeumat olivat
pahemmat kuin Chernobylissä.



…jatkuu…

Kun Fukushiman ylläpidetyn ja jatkuvain säteilylaskeumien väitetään olevan tuhatkertainen
edelliseen (kokeeseen) verraten, päästäänkin parin seuraavan vuosikymmenen aikana jo
Rooman Klubin tavoitteeseen eli 90% väestönvähennykseen ?

NILUn Fukushiman laskeuman 'simulaatio' 27.3.2011 - vasemmalla rahvaan versio, oikealla
salattu. Tämän vuodettua julkisuuteen, NILU sai r00masta (?) lähetystön joka sulki koko yliopiston
simulaatio-ohjelman kehityksen...

.



Liquidaattoreita turbiinihallin katolla lyijyasusteissa siivoamassa säteilevää jätettä.
'Mielenkiintoisina kohteina' heitä seurataankin tarkkaan: Karjalasta väkisin KGB:n yöllä kotoaan
ryöstämistä 1204 nuoresta 644 oli kuollut [yli 50%] v. 2008...



1.4.  Vertailun vuoksi – Chernobyl tänään

.

.

Jos mittarin näyttöön mahtuisivat kaikki nollat se näyttäisi mittarin oik puolelle muokatun
‘näytön’ kaltaiselta. Sen alla näkyy muokattuna ‘näytössä’ välittömästi tappavan säteilyannoksen
määrä. Tarinan kertoja on tässä kuvassa mittaamassa Chernobylin säteilymäärää vuonna 2008…

Chernobylissä keskimäärin tänään säteilee vähemmän kuin Fukushimassa; siellähän
vuotavan reaktorin jäänteet onkin koteloitu sarkofagin sisään. Mittaustulokset v. 2008 olivat
väliltä 0.12 – 11.42 ; toimistorakennusten luona 0.12 , Reaktorin vieressä 4.53 .



Heathrown lentokentällä Lontoossa mittaustulos oli 0.07 eli yksi kahdeksasosa ylläolevasta
NKH videon kotipihan 0.58 -näyttämästä. Chernobylissä löytyy toki paikkoja joissa tunnin annos (6
Sievert) tappaa: yksi gramma Cesiumia taskussa riittää, tahi gramman miljoonasosa Plutoniumia).
STUK-suomen höpökartassa vastaava lukema on maksimissaan nelinkertainen silloisen Hathronw
säteilyyn = 0.30 (eli 300 nano Sievertiä).

Lentokoneessa vuonna 2008 mitattu arvo oli normaalin hälyttävä = 2.22 … tässä luvussa näkyy
Ydinvoimalaitosten saastesäteilypumppaus ilmakehään; kts. Mitä se nyt onkaan, ilmakehän
Fukushima-läpisaastumisen jälkeen? Lue Betaflare -ilmiöstä täältä. … ilmankos sukulaistyttö,
Finnairin lentoemo kuolikin syöpään 56 vuotiaana.

Koko mittausmenetelmä – Sievert – on suuren luokan huijaus. Se ilmoittaa numeroita joista
tavan ihminen ei juurikaan hyödy: vertaillen nuotion lämpösäteilyä tyyliin että aivan sama,
seisoitpa sen vieressä tai söit sen. Ensimmäinen tuntuu miellyttävältä, Jälkimmäinen annos tappaa
heti ja varmasti. Eikä tässä mitenkään käsitellä (turvallisen saasteettoman räjähtämättömän
ydinvoimaraäjähdyssarjan Fukushimasta meillekin tuottamia) nano/mikrogramman leijuvia
Plutoniumhiukkasia, miljoonakertaisine säteilyarvoineen Cesiumiin verraten… Ilmankos kaikki
taulukot kieltäytyvät ilmaisemasta Plutoniumin päästömääriä/säteilyä. Kaikkein hulluinta on, että
Ydinvoima tuottaa lähes 50 eri tyyppistä säteilyä, vain neljää eri tyyppiä yleensä halutaan mitata…

.

1.5 Kommentteja Suo-mesta? Uskomatonta! Kestikin vain 25
vuotta…

- “Huhtikuun 26. päivänä 1986 tapahtui Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuus. Olin silloin työssä
Yleisradiossa ja saatoin seurata, miten itsepäinen Ylen pääjohtaja Sakari Kiuru sai turvattua
tiedonvälityksen, vaikka sekoilevat viranomaiset yrittivät ottaa sen kontrolliinsa.”

- “Niin tapahtui, mutta kenenkään vastuulla ei ollut asiantunteva kansalaisten informointi. Olisi
edes säätiedotus ilmoittanut, että valtava saastepilvi kulkee lounaasta yli maan ja matalapaineen
takia saaste putoaa sateen mukana maahan. Lounais-Suomesta alkaen Koillis-Suomeen asti
ulottuvalla noin 200-300 km leveällä vyöhykkeellä on ihmisten hakeuduttava suojaan ja pysyttävä
sisätiloissa. Sellaista informaatioita ei ajoissa tullut. Todettiin vain jälkikäteen, että älkää syökö
kaloja.
Olin silloin Pyhämaan kirkkoherra ja jouduin jälkien siivoajaksi. Nimittäin 700 asukkaan
seurakunnassa kuoli sinä ja seuraavana vuonna kolme kertaa enemmän ihmisiä pitkän aikavälin
keskiarvoon verrattuna. Syynä useimmilla oli akuutti leukemia. Kaikki loppuvuoden lapset syntyivät
kuolleina tai vaurioituneina (esim. sydämen ja keuhkojen välillä ei ollut mitään yhteyttä).” by Atso
Eerikäinen

- “Valtion eri instansseissa ja tehtailla oli lukuisa määrä geiger-mittareita. Chrenobyl räjäytyksen
jälkeen, kaikki mittarit kerättiin pois varikolle hyllyyn” kertoo erään mittarin ‘haltija’. Ettei kukaan
tietäisi kansamurhaa, osaisi suojautua. Joitakin vuosia sitten oli kaupoissa halpoja säteilymittareita.
Nyt kaikki myyvät eioota. Tosipimeä, kaikenkattava laaja ‘Kiuru-ilmiö’. Ettei kukaan tietäisi
kansamurhaa, osaisi suojautua.

.



1.6 Pripyat – väestönvähennystesti
Chernobyylin annoskokeen ‘prosessin hallinnassa’ jessuiittain etuna oli tseka-KGB
vasallivaltioista yöllä keräämät kuuliaiset nuoret miehet: ovi potkastiin sisään ja pian löysit
itsesi kottikärryn kahvasta Pripyatin ‘raksalta’ . Näille säteilytetyille miehille keksittiin hyvä
nimike: Liquidators…

Cherno kuplii vieläkin; EU maksoi meidän verotaalereilla sille juuri miljardin maksavan uuden
kopan … näitä kuolematappaaksia ei tietenkään dokumentoitu. Montako kymmentä tuhatta siinä
meni… Monet lähteet puhuvat yli miljoonasta. Nou hätä, tunnustava jessuiittaGorbachow pitää
omaa showta ja kiertää luennoimassa rauhansäteilysäätiönsä piikkiin.

.

“Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta <kreik. ouraneos-uraani> suuri tähti,
palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin. Ja tähden
nimi oli Koiruoho <Chernobyl>. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli
vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. “ Ilmestyskirja 8:n ennustus 2000 vuotta sitten.

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

Chernobyl, pikkutesti siihen verraten mitä on menossa, tulossa, jo suunniteltuna... Ylläolevaan
kuvaan olen itse lisännyt kaiken punaisesta viivasta oikealle. Oikeaa tietoa ei anneta; tässä
tiedonmuruista tehty suuntaa antava 'taiteellinen' näkemys. Fukushiman sulaneet reaktorit ovat yhä
auki, tilanne pahenee jatkuvasti.

YDINSOTA oli jo - 2700 kertaa...



Psst. Onko sinulle jo kerrottu? Kertoiko historianopettajasi? Kertoiko ydinvoideltu lehdistö?
kertoiko kukaan ... vai salattiinko koko maailman väestöltä että ydinsota oli - ja on parhaillaan.
Ennen vuotta 1963 se tehtiin räjäyttämällä ydinpommeja - YLI 2700 pommia - ilmakehässä. Niiden
laskeumat puoliintuvat piakkoin, 100.000 vuoden päästä. Kaikki tehtiin ohi valtionrajojen kylmän
sotakuplan ohjelmointikääreeseen käärittynä: Malthusialais-veljesyhteistyössä rooman
väestönvähennystieteen takia, ydinkokeiksi nimettyinä.

Ydinsäteilytyssota jatkuu kokoajan, salaa, kuten ennekin. Nyt säteilytyksesi nimike on
'voimala'.  Kaikki Malthusialais-veljesyhteistyössä rooman väestönvähennystieteen takia. Rooman
klubin tavoite, 90% väestönvähennys, on saavutettava hintaan millä tahansa. Lue Lisää...

Näitä ydinsäteleviä räjäytyksiä tehtiin ilmakeässä YLI 2700kpl. Senjälkeen niitä on tehtailtu 'tieteen
nimessä' maan-alla yli 12.000kpl. Maan, pohjavedet saastuttava ja sieltä nouseva säteilymäärä on
mittaamaton. (kts. lisätiedot linkeistä alempaa).

Ylläoleva kuva kertoo kuinka 1950 oli jo mahtava mittausverkosto. Ja kuinka säteilytys laskeumasi
etenee - viikossa ympäri maailman. Mitä muuta siitä paljastuukaan?



Vertailutaulukko Fukupaukuttelusta. Katso linkistä hyvä video Cherno/Fukuseminaarista joka
sisältää kaikki rahvaan ohjelmointiin tarvittavat valheet.



1.7 Kanadan Salatut Saastat
Suomennoksia; http://forum.stopthehogs.com/phpBB2/viewtopic.php?t=777...
Original by Pat McNamara

1.7.1 "Sotkeennuin ydinpolitiikan taustoihin vuonna 2004
...kun sain selville että tyttäreni Port Hope Ontarion peruskoulu oli rakennettu radioktiivisen jätteen
päälle. (Siis käytännössä sama kuin Talvivaaran ympäri ämpäri levitelty [salainen] kaivosmurske...)
Jo vuonna 1978 Kanadan hallinto tiesi että radonin taso oli 125x yli sallitun. (Jäte oli tullut 1932
avatun Port Radium -kaivoksesta. Silloin Radium, uusi ihmeaine 'paransi' kai ken; sitä käytettiin
mm. itseloistavissa kellotauluissa yms).

Tuhansia tonneja kaivosmursketta prosessoitiin (vrt Talvivvarain luontoon lortetut Happojärvet)
jotta saatiin yksi gramma radiumia. Delinen alueen intiaanit toimivat kaivoksessa. Yhtäkkiä 60
luvulla kaivosmiehet alkoivat kuolla pois - syöpään. Alue sai leskienkylä nimityksen... Asukkailla
ei ollut mitään mahdollisuutta asettaa tekijöitä vastuuseen. He salasivat sen, ja lapsia (lue: tulevia
säteilyhoitokeskuksen maksajia) kasvatettiin säteilyttäen 28 vuotta..."

Kellotauluja maalasivat naiset. Vaara tiedettiin, kellekään ei kerrottu. Kunnes naisten leuat
käytännössä hajosivat: he käyttivät pensseleitä kellotaulujen radon-maalamisessa, suussa kostutettu
pensseli saatiin oikean muotoiseksi... Kaivosmiehille ei kerrottu vaaroista senkään vertaa:
mittamiehet tiesivät ja viranomaiset osasivat pysyä poissa kalmakaivoksista...

Nyt muutama vuosi sitten nämä samat ritarisiat saapuivat Suomeen, tulevat täällä
tekemään aivan samat kansamurhat samalla keinoin kuin täyssaastutetussa Kanadassa.
Ja Ranskassa - jossa on 210 kaivosta. Olisi syytä herkkusienien seurata minne
Talvivaaran ja uusien avattavien saastekaivojen myrkkymurske pimeässä kuskataan.

Elliot järvellä avattiin 12 uuraanikaivosta. Kaikki niiden jätteet dumpattiin Talvivaarasta
tuttuun tapaan järviin ja Kyyjokeen - joka täysin saastui 90 km matkalta. Vähitellen asukkaat
kuolivat eri syöpälajeihin, mm. keuhkosyöpään ... Rio Algom ja Denison Uranium Mining
raportoivat yli 30 eri patomurtumaa vedenjakajalla (Haloo, Talvivaara) sijaitsevilta kaivoksilta.
Täten ne vihellelen dumppasivat ympäristöön hapot, raskasmetallit ja säteilysaasteet levittäen ne
mahdollismman laajalle. Ritarilliseen tapaan naureskellen syöpään kuoletettaville joutaville
orjilleen.

Kaikki mainarien talot ja paikallistiet, hehe, tietenkin tehtiin kaivoksen säteilyjätekivestä.
(Kuten siilinjärven 5-tie tänään?) Port Hopen kaupunkiin rakennettiin uraanioxidin käsittelylaitos
sekä polttoainesauvojen valmistus: IAEA minimivaatimus kilometrin suojavyöhykkeele nauratti
ritareitä. Hehhee: 'suojavyökkeen' muodostavatkin intiaani-orjat - 20m tuotantolaitoksen säteilystä...

Onhan toki muistettava että em. tapahtumat loiskivat Windsorin brittikuningashuoneen - eli SM0M
- omistamilla mailla. Siitä lisää esim. www.slideshare.net/syottovasikka/pahan-pietarin-
basillisensuroitu sivusto



1.7.2  Blind River: Rapparit ovat seminaareissaan innoissaan keksiessään
tuholaispisteille kuvaavia nimiä: Blind river, sokea joki...

Cameco’s Blind River Refinery uraanioksidi jalostamo yellowcake -> UO3 avattiin 1983. heh.
Ympäri stömini steriö testaili ja yllättäin totesi että maaperä sielläpäin oli alkanut 'hiukka' säteillä.
Tuotannon ohjeiden mukaan näet uraania oli lorotettu sinne sun tänne toukokuun 1990 aikana.
Cameco itse arvioi että 182 kg uraania laskettiin ympäristöön.

"182 kg uraania lorautettiin ympäristöön 1990"

Noin vaan ja suunnitellun vahingossa huvin vuoksi! Tämä päästö huolestutti alajuoksun Blind
River Cityn takia. Entäpä ritarijalon jalostamon vieressä asuvat orja-intiaanit? hehe... Jatkuvia
Varoituksia 50 vuotta = Talvivaarassa vielä 48v jäljellä... ... eikä mitään tehty. Ei tietenkään,
joutoporukan väestönvähennys projekti etenee suunnitelmain mukaan.

Kanadan hallitus sai säännöllisesti varoitukset USAsta ja tarkastajilta - 50 vuoden ajan - eikä
koskaan varoittanut ketään ympäristön asukasta, tahi laitosten työntekijää, mistään seurauksista.
Onkos fataalimpaa kuultu? Tämä sama omistaja pelaa Talvivaaraa, avaa kymmenen uutta
uraanisaastelämpärettä suomeen. Suunnitelman mukaan

1.7.3 Chalk River ZEEP reaktori aloitti in 1945.
ZEEP (Zero Energy Experimental Pile) Se oli ensimmäinen USAn ulkopuolella. NRX Reactor
aloitti siellä 1947, tuotti plutoniumia kuten kaikki plutoniumtehtaat aka voimalat. Se suljettiin (!?)
1993. Vuonna 1952 se räjähti saastuttaen maapallosen ilmakehän. Se haudattiin. Ottawa Journal
julkaisi siitä kakkossivulla pikkujutun... No voi toki, KANADA on Puhdas kuin Talvivaara!

NRU reaktori rakennettiin 1957. Se tuottaa yhä 50% maailman lääketieteen radioaktiivissta
isotoopeista. Sielläkin tapahtui heti 1958 raju onnettomuus. Reaktori suli ja sulaa uraania valui
rakennuksen monttuun, ilmastointi puhalsi kaiken taivaille. (Näinhän on Fukushimassa: kuusi
räjähtänyttä reaktoria pumppaa 24/7/365 pinkkitaivaalle saastetta tälläkin hetkellä, meillekin siitä
riittää.) Mistään näistä onnettomuuksista et löydä kanadan ydinviranomaisten mainintaa, saatikka
laskuma aluiden karttoja. Ne ovat salaisia, kukaan ei tiedä missä.

Voi toki, aivan varmasti tiedetään, erityisesti sairaassa 'terveydenhuollossa' jossa
jokainen kansalainen on arkistoitu 1-5 kategorioihin mielenkiintoisuuden eli säteily-
ympäristötason mukaan... Näin Suomessakin: siksi germanium mittarein varustetu
STUK autot seisoivat huollettuina, kiillotettuina Espoon tallissa odottaen Chernobyl
räjäytyskoetta 26.04.1986 - ja lähtivätkin välittömästi kartoittamaan ympäristöä
väestönvähennysoperaation tilastotieteilijöitä varten...

1.7.4. Heinäkuu 30 1997 Ontario Hydro Pickering paljasti
että se oli laskenut laittomasti tritiumit järviin viimeiset 20 vuotta salaten faktat. (Kuten 0lkilu0to
laski ne mereen - asia jonka Arto Lauri paljasti). Mittaus näytti pohjavedessä 1979 2,150,000
becquerels per litre (Bq/L) tritiumia. 1994 löytyi 700,000 Bq/L. Nyt tavoite on 7,000 Bq/L ... kun



vielä vuonna 1994 se oli 20 Bq/L. Nyt Pickerin 2008 tarkastusten jälkeen on havaittu laitosten
heikko kunto.

Mitäkö Kanadassa silloin tehdään?

Suositellaan hätävyöhykkeen laajennusta 30km:iin!
Auttaako se meitä kun Pickering Fukupinkkisäteilyt repivät keuhkomme?

1.7.5. Bruce Power

Bruce Power neljä ensimmäsitä (raskasvesi) reaktoria eli plutoniumtehdasta käynnistyi 1978
(yht 3400megawattia), neljä lisää 1986. Ensimmäinen "A" reaktori suljettiin 1995, seuraava 1997 ...
(säteilyn läpisyövyttämien höyry-aikakauden pannujen) korjauskustannukset suuremmat kuin
laitoksen rakentaminen. (Huom. Kyseessä raskavesireaktori, ei suomessa käytetty
kevytvesireaktorimalli. Erilainen, mutta yhtä säteilevän tuhoisa...)

Bruce Power käytti hydrogen(vety) sulphide (sour gas) saadakseen prosessiinsa raskasta vettä
järvestä. Erittäin syövyttävä ja räjähdysherkkä kaasu. Ilmaa raskaampana kerääntyy matalammalla
oleviin ympäristön painaumiin. Voimakas tuuletus laitoksissa on pakollista - eli ympäristön
kaasutus - jo katolis Adolp jesuiitan rakastama kansain myrkkykaasutus... Vaikka kaasu on ensin
pistävä, se turruttaa aistit nopeasti eikä sitä senjälkeen havaitse. Uhrit kuolevat ilman että tajuavat
mikä iski - siis varsin jesuiittamainen tuote. Tätä kaasua päästeli iloisesti ympäristöön 1973-1997.
Annoksina 10 parts per million (ppm) aiheuttaa silmäin ärsystystä, noutaja tuloo 300 ppm.

.
Bruce Power omistaja eli Ontario Hydro tietenkin kielsi kaiken
Bourgeoisin perhe joka asui Bruce Powerin 'varjossa', kärsi pahoja vammoja samoin kuin
karjaa kuoli merkillisesti. Perheeltä kuoli 25% lampaita vuodessa - selitystä ei ollut. Määrä
nelinkertainen muihin lammasfarmeihin... Bruce Power omistaja eli Ontario Hydro tietenkin kielsi
kaiken - Talvivaarallisesti STUK-menoin uraanikauppapaavin Hesarien säestyksellä... Syynä ei
tietenkään ollut heidän raskasvesilaitoksensa.

Bourgeoisin perhe joutui itse etsimään alan asiantutijat apuun. "Mysteeri" ratkesi 1991:
tiettynä vuodenaikana ilmakerroksen inversion aiheuttamana ilmaa raskaampi vetysulfidi kerääntyy
mataliin kohtiin tälle farmille. (Inversio ilmiötä esiintyy suomessakin, siksi esim. taistelukaasujen
käyttö olisi sodassa vaarallista käyttäjällekin. Tämä ja "asiantuntijoiden" maksettu ammattivalehtelu
tuleekin huomioida 0lkiluoto-L0viisa 'huolto' 0ireista kärsivien. 'Huollon' eli revision aikana
säteilyttimet ovat auki, 10-100.000x päästöt pumpataan 140m korkeista , 'rekalla ajettavista'
piipuista keuhkoihisi...)

Kerkeääkö oikeus ne hirtättää ennen säteilykuolemaansa ?
Myöhemmin löytyi Ontario Hydro dokumentit jossa sen jesuiittajohdon kiistämät asiat olikin
kuvattu tarkasti: samoin ne vielä paljastuvat 0lkilu0t0-L0viisa murhaajilta. Kerkeääkö oikeus ne
hirtättää ennen säteilykuolemaansa, se onkin toinen juttu... Artolle erityiskiitos tähänastisista. Eipä



ihme että ovat monesti yrittäneet ansoittamalla päivänsä päättää...

.

"Väestöä On Liikaa! Vähennettävä!" jesuiitta Giovanni Botero 1560,
Rooma

Perustamisajankohdan dokumentit vuodelta 1970 jo osoittivat että tämä ilmakehän inversio tuli
huomioida vaaratekijänä Ontario Hydron raskavesilaitosta rakennettaessa!. Eikö ole hävyttömyyden
huippu. Vain 50 vuotta varoituksia, mitään ei tehdä, sitten iitat kantavat samat murhasysteemit
semmoisenaan suomeen! Tässäpä paistaa koko STUK suomioperaation kyynisyys: sehän on
tarkoituskin että väestö vähenee - koska jesuiitat opettivat toisillensa jo 1500 (giovanni botero)
luvun roomassa maailmassa olevan 'rappariLinkolan' liikakansoitusta.

Ontario Hydro teetti haitoista tutkimuksenkin vuonna 1984. Hassua, eikövaikka: kukaan ei
kertonut Bourgeois'ille.” (April 10, 2004, Kate Harries, Toronto Star)

Ei Bruce Power eikä sikäläinen 'STUK' ottanut kuullakseenkaan vetysulfidin haitoista, eivät
edes varoittaisi avatessaan venttillit (esim. 50$ pilli), eivät lupaa tehdä asialle mitään - korvauksista
puhumattakaan. Mr. Bourgeois tuli samaan tulokseen kuin muutkin: ydintekniikkaa säätelevät olivat
läpeensä korruptoituneita. (Eugene Bourgeois, 2004) Tässä valvoja saa sitä enemmän mitä
enemmän haittaa kansalle tehdään. Tämä GLOBAALIN korruptiokerhon salat avautuvat tälläkin
blogisivustolla, osaltani alk sivu 105 pv-foorumi org/viewtopic.php?f=1&t=3863&start=1456 ja
täällä: www.slideshare.net/syottovasikka

Mr. Bourgeois'in perhe ei ole yllättäin kokenut mitään harmeja sitten vuoden 1997. Olisiko
jotain tekemistä sillä, että laitos suljettiin vuoden alussa? Ja sillä että kissan nosti pöydälle Toronto
Star lehtimies Kate Harries... 2004.

Lisälukemista: Bourgeois family and animals, read Kate Harries article: “Sickness, Depression and
a Smell of Rotten Eggs” from April 10, 2004 in the Toronto Star. Kate Harries also authored an
excellent article on Port Hope for Walrus magazine titled:Nuclear Reaction.

1.7.6.  Plutonium Kansanmurha Kanadassa.

Plutonium Kansanmurha Kanadassa Nuclear Genocide in Canada Part 5 by Pat Mcnamara

Navajo uranium mainarit ovat nyt 70 - 80 ikäisiä. Heitä varten on säädetty sätily
kompensaatiolaki, Congress' Radiation Compensation Exposure Act. sen perusteella (jotkut ) näistä
syöpään kuolevista saa 100.000$ korvauksen. (Jim Snyder, The Daily Times)

USA hallitus myönsi että tuhannet kansalaiset kärsivät säteilyn haitoista. Viimeiset
tutkimukset murentavat myöskin Kanadan viranomaisten vähättelevää asennetta. Uraanikaivosten
mainarien, Plutonium tehtaiden ("voimala") työntekijöiden, ihmisten jotka asuvat lähellä näitä,
terveystutkimukset eivät jätä mitään epäselvää säteilyaltistuksien ja koko isotooppispektrin
vaaroista.

NIRS (Nuclear Information and Resource Service): julkaisi 700-sivuisen raportin ionisoivan
säteilyn vaaroista. BEIR VII or seventh Biological Effects of Ionizing Radiation report -
terveysriskit matalantason ionisoivassa säteilyssä - vahvistavat jo aiemmin tiedossa olleen faktan: ei



ole olemassa niin pientä säteilyä etteikö se olsisi vaarallista syöpää aiheuttaen. Nämä riskit ovat
suuremmat kuin on oletettu aiemmin. Raportti tutki myös uusia säteilyhaittojen ilmenemismuotoja.

Raportin mukaan taustasäteilykin aiheuttaa syöpää joillekin. Lisäsäteily lisää aina riskiä. Se
aiheuttaa mm. sydänkohtauksia. Se lisää lasten mahdollista sydänkohtausriskiä - jos vanhemmat
ovat altistuneet matalalle taustasäteilylle. (NIRS, Washington, DC July 30, 2005)

Kanadan näkyvin virhe on siinä että Kanada ei tunnusta kuin murto-osan säteilysairauksista
- vain neljä sairautta siinä missä USA 36kpl.

USA liittää seuraavat sairaudet säteilyyn - näin siis kymmenisen vuotta sitten.
Tänään voi tilanne olla jo fukusensuroitu...
1. leukemia, lymphoid (except chronic lymphatic leukemia) leukemia
2. leukemia, myeloid
3. leukemia, monocytic
4. leukemia, hairy cell
5. leukemia, other
6. leukemia, unspecified cell type
7. thyroid cancer thyroid
8. breast cancer breast
9. lung cancer (trachea, bronchus and lung) lung
10. bone cancer
11. liver cancer, primary
12. skin cancer
13. esophageal cancer
14. stomach cancer
15. colon cancer
16. pancreatic cancer
17. kidney cancer
18. urinary bladder cancer
19. salivary gland cancer
20. multiple myeloma
21. posterior subcapsular cataracts
22. non-malignant thyroid nodular disease
23. ovarian cancer
24. parathyroid adenoma
25. malignant tumours, brain and central nervous system
26, lymphomas other than hodgkins disease
27. cancer, rectum
28. cancer, small intestine
29. cancer, pharynx
30. cancer, bile duct
31. cancer, gall bladder
32. cancer, renal pelves, ureters, urethra
33. cancer, prostate
34. brochio-alveolar carcinoma
35. benign neoplasms, brain and central nervous system
36. other malignancies not listed in the preceding diagnoses

Kanada:



1. leukemia
2. lung cancer
3. breast cancer
4. thyroid cancer

Jatkuvat Waroitukset Vuodesta 1932

Kanadan hallitusta varoitettiin mainareille - uraanikaivosmiehille syntyvistä säteilyvaaroista
1932 ja joka vuosi sen jälkeen, useasti ja jatkuvasti. Yhtään pienintäkään varoitusta ei orjille annettu.
Kanada omisti kaivokset - Kanada taaseen kuuluu 100% Englannin SM0M-kuningattaren maihin...
'Botero' väestövähennyspolitiikan linjausten mukaan ("500milj olisi hyvä määrä"; sanoi jesuiitta
Ted Turner, CNN) pääomistaja eli Vatikaani halusi hiljaisuutta -> Talvivaara, haloonen. Ja siks
toisekseen, hengityssuojaimet maksavat monta dollaria...

Vuoden pilottitutkimus Port Radium -kaivoksilla osoitti että 20% mainareista kuoli
keuhkosyöpään 1953-1979. Mukaan otettiin osa vain yli 5v työskennelleistä: 76 mainaria/10
kuollutta. Seuraava raportti 1987 by Howe, Nair, Newcombe, Miller, Burch and Abbott olikin
onneksi jo huolellisemmin valmistettu: 57 keuhkosyöpätapausta 2103 mainarissa eli 2.4x yli
odotetun.

Vuonna 1942, Wilhelm C. Hueper, U.S. National Cancer Institute, tutki 300 vuoden radon dataa EU
mainareilla: Radonkaasu tappoi yli puolet EU:n mainareista 10-20vuodessa.

Radiumin eräs ilmenemismuoto: radon-säteilevä ilma. Joka suomessakin paikoin on vakava
ongelma - kertoen allaolevista uraaniesiintymistä. Radon on uraanin eräs hajoamisen isotooppi.
(Andrew Nikiforuk, 1998)

- Ontarion Työministeriö sai 1995 tutkimuksessan työstetty kauniit luvut: 21,346 mainaria, 152
keuhkosyöpäkuolemaa. (psst. kuoliko sairastuneista - ne joista ei mainintaa - 5000 lisää seuraavana
vuonna?)
- Elliott Lake kaivos suljettiin. Kymmene vuotta myöhemmin tuli mainareilta yksi
keuhkosyöpäilmoitus viikossa lisää.
- Shiprock New Mexico - congenital deformities epämuodostumat perheillä 83% korkeampi kuin
verrokkiryhmässä.
- The American Journal of Epidemiology tutki Atomic Energy of Canada Limited työläisiä 1988.
Vuodesta 1950 - 1980, 13,570 työntekijästä kuoli 946.



Uraanikaivoksen vaikutus väestöön -
- suurin koskaan tehty tutkimus

Jadugoda, India Uranium Mines Tutkimus. Tämä on laajin ja tarkin tutkimus joka on tehty
koskien uraanikaivosten vaikutusta asukkaisiin. Intiassa tutkittiin viiden kylän 9511 asukasta.
Etäisyys kaivoksiin alle 5km. Referenssiryhmänä yli 25km päässä 8490 hlö.

- 27% enemmän kuolleita ennen 62 ikävuotta.
- kuolinsyy syöpä, 52%
- epämuodostuneet lapset, 84% lisäys ... 4.49% versus verrokkiryhmän 2.49%
- steriili - ei saa lapsia: 58% lisäys

Port Hope Tutkimus by Health Canada.

Tarkasti rajattu tutkimus (ettei karmea totuut tulisi julki) tehtiin 1998, 2000 Port Hope'ssa.
Valittiin sanahelinään kaunis sydämiähyväilevä: 'kuin odotettiin' -klisee.
- 13% enemmän kuolemaa 'kuin odotettiin' 1986-1997.
- 48% lisäys lasten syöpäkuolemiin 'kuin odotettiin'
- 41% leukemia lisäys lapsille 26v aikana - enemmän 'kuin odotettiin'
- 38% lisäys enemmänsuolisyöpää naisilla colorectal cancer) 1986-1996 'kuin odotettiin'
- Keuhkosyöpä vain lisääntyi, prosentteja ei uskalleta kertoa - enemmän 'kuin odotettiin' 1986-1996.
Erityisesti naisilla.
- aivosyöpä 2x 1986-1997
- 50% enemmän lasten aivosyöpätäpauksia 'kuin odotettiin' 1971-1985 4x enemmän 'kuin odotettiin'
- Non-Hodgkins lymphoma nousi lapsilla (luvut salaisia)
- Nenäsyöpä 5x enemmän 'kuin odotettiin', 1971-1985.
- kurkkusyöpä Esophageal cancer 2x 1971-1985. Naisilla 50%enemmän 'kuin odotettiin'.
- Harvinaiset syöpälajit kohonneet (luku salainen). lip/nose, sinuses/bone
- 15% enemmän verisuoni sairaus kuolemantapauksia 'kuin odotettiin'
- Naistensairaudet nousivat dramaattiseti (luvut toki ERITTÄIN salaisia) 1976-1985 - 1986-1997

Health Canada painottaa että mikään näistä ei ole merkittävää eikä suostu uusiin tutkimuksiin -
kuten 1978 lupasivat.

1.7.7. Leukemiatutkimuset Laitosten Vieressä

Saksalainen Leukemiatutkimus: Epidemiologist-Professori Joerg Michaelis tutkimuksessa
havaittiin että 5km etäisyydellä plutonium tehtaasta (nk voimala) lasten leukemia esiintymiä oli
+117% - kuin yleensä. Syöpätapauksia 60% enemmän. Tutkimuksessa tilastoista poimittiin
tapaukset 1980-2003 plutonium tehtaiden läheltä, toiminnassa tahi sitten ei... Tutkimus julkistettiin
11/97 jälkeen... Heinz Juergen-Peters: Tämä tutkimus arvioitiin heti uudestaan Saksan
ympäristöministerin käskystä. Kaksitoistahenkinen ammattilaiskomitea totesi tutkimuksen
korkealaatuiseksi ja virheettömäksi.



Syöpätapauksia 60% enemmän 5km säteellä
Lasten Leukemia Reaktorien läheisyydessä: "Lasten leukemiakuolleisuus Plutoniumtehtaiden
vieressä nousi nopeasti viimeisen 20v aikana. Suurin kuolleisuus vanhojen laitosten läheisyydessä.
Kuolleisuus kääntyi laskuun suljettujen laitosten läheisyydessä. (Tätä on hyvä verrata AL
selvitykssin säteilyt suoraan läpivuotavista - vanhoista - reaktoripöntöistä.) Materiaalimäärä (1292)
tekee tulokset merkittäviksi tilastollisesti. Syöpä-efektit ovatkin merkittävimpiä vastasyntyneillä
sekä lapsilla. Lasten leukemiatapausten määrä on noussut USAssa CDC tilaston mukaan 28.7%
1975-2004.

Rancho Secon reaktorin sulkemisen jälkeen tuulen alapuolella neljän kunnan alueella tutkittu
leukemia, syöpä, epämuodostuma -tapaukset romahtivat 15-24%. Laskua tapahtui vielä seitsämän
vuotta 1989 sulkemisen jälkeen. Vastakkainen ilmiö oli lapsikuolleisuuden selvä kasvu vuoden
1974 jälkeen, kun laitos avattiin.

South Carolinan Yliopiston Leukemiatutkimus:
Tutkimus jossa kartoitettiin 136 eri Plutoniumtehtaan tilastollisia leukemiatapauksia ympäri
maailman:
- 0-9 vuotiaiden leukemia kuolema 5-24% koholla. Suora yhteys etäisyyteen. (+14-21% todettu
leukemia)
- 9-25 vuotiailla leukemiakuolema 2-18% nousu (+7-10% todettu leukemia)
"Jos altistuksen määrä ei olisi riski, emme voisi huomata mitään eroa verrattaessa
(Plutoniumtehtaan) käynnistyksen jälkeistä tilannetta ennen käynnistystä vallinneeseen tilanteeseen.
Meta-analyysi osoitti johdonmukaisesti aina kohonneet kuolematapaus ja sairastapausmäärät
laitosten läheisyydessä." Baker; The Medical University of South Caroline. (Kokonaan eri asia
sitten on että minkälaiset tapaukset pääsivät aikoinaan ao. -tilastoihin: Fukushiman viralliset eli
ydinkeitetyt luvut vaatinevat näihinkin satuihin pari nollaa lisää...

Tritiumpäästöt ilmakehään 1977, Pickering Nuclear Generating Station: Provinssissa
raportoitiin 24kpl Down’s Syndrome sairastapausta kun keskimääräinen arvo on 12.9 eli 87% nousu.

34% nousu lasten leukemiasurmissa - 25km säteellä
Pickering Leukemiatutkimus:
- 34% nousu lasten leukemiasurmissa - 25km säteellä Pickering Plutoniumtehtaista.
...Hmm. Lukemat 100% enemmän kuin muissa - joten tässä täytyy olla jotain vikaa! Tietenkin,
tutkimusalue oli liian iso, paljastaen koko karmeuden... eli TUTKIMUSTA PIDETÄÄN
'HUONONA'.

Tilatut Pilatut 'Tutkimukset' = korruptio
David McArthur of Conception Research -raportin mukaan AECB tritiumintutkimukset -
vaikutukset lasten leukemiaan, ja niiden heikko taso, selvästi peittelevät säteilyvaaran laajuutta.
Uusia tutkimuksia tarvitaan. McArthurin raportti paljastaakin AECB 'tutkimusten' surkean tilan.
(siinähän tutkija tutkii 'omaa napaansa ja kehuu itse itseään'.)

Pöyristyttävä Port Hope - "ei koske kanadaa"



Bio-Testing by UMRC Port Hope'n komitea tutki 9 asukasta. Kaikilla koehenkilöillä löytyi
uraania, 14v lapsella 3x normaali. Entinen Cameco työntekijällä 8x - vaikka ei ollut 23 vuoteen
ollut laitoksessa töissä. 'Yllättäin' Dr. Jack Cornett, Health Canada CNSC , kertoi Port Hope
kaupunginvaltuustolle että löydökset eivät ole merkittäviä". (Eipä tietenkään, ritarit rikastuvat aika
vähän köyhdyttämäinsä orjien perintöveroista.) "Tyypillinen löydös; Kaikilla muillakin löytyisi
sama määrä radioaktiivista materiaali kropasta" hänen mukaansa.

UMRC johtaja Tedd Weyman myöntää että löydökset ovat tyypillisiä - mutta vain Port
Hope'n saastutetuille asukeille. Ei ole näet missään olemassa julkaisua joka olisi linjassa Jack
Cornett'in lausuman kanssa siinä että väestöstä löytyy runsaasti reaktorin sisäisiä istooppeja 234U.
Tulokset osoittavat kroonista jatkuvaa altistusta ilmassa leijuville Plutonium tehtaiden tuotteena
syntyville radioaktiivisille myrkyille. CNSC mukaan kyseessä oli vain luonnosta löytyviä
hiukkaselementtejä; Natural uranium of U234 (.0054%), U235 (.71%) and U238 (99.28%).

Aito VALHE - ydinmafia vauhdissa
CNSC lausunnon mukaan kaikilla Kanadalaisilla löytyy uraania ruumiistaan. Tottahan niin,
mutta valhetta silti. Port Hopen utkimuksen löydökset olivat ainoastaan reaktorituotteita, U236 ja
U234. Lisäksi tämä todistaa että Cameco oli täysin lupaehtojen vastaisesti prosessoinut käytettyä
reaktoripolttoainetta - SALAA, ydinaseisiin Plutoniumia - jonka pölyt kaupunkilaiset nielivät
tietämättään.

Ydinhuijarien Lisäväärennös, kuin puukon pyöräytys uhrissa, Kanadan ydinlobbari eli ritarien
terveyshallinto CNSC selitti rahvaalle että Port Hopen (U234) löydösmäärä ei eroa muista Kanadan
kansalaisista (U238). Eipä tietenkään, jos ei puhuta säteilyannoksista: U234 löydös on säteilyltään
'vain' 18500 kertaa suurempi kuin yleinen U238.

Faye More, Port Hope Community Health Concerns Committee -puhemies sanoo laimeasti
että (ei , ei toki kansamurha) CNSC lausunto on epätarkka ja vastuita pakoileva. Liekö Faye More
myös kansainvälisen SM0M ydinmafian palveluksessa?

.
1.7.7. -Lähteet, by Pat McNamara:
- Epidemiologist Joseph Mangano, toxicologist Janette Sherman. on Nov. 11, 2008 USA, European
Journal of Cancer Care
- Tooth Fairy Project press conference April 25, 2008, study author Mangano. For further
information on this study, please contact: Scott Cullen, Counsel Radiation and Public Health Project
East Hampton, NY 11937 scott@noradiation.org http://www.noradiation.org Jerry Brown, Ph.D.,
National Coordinator Standing for Truth About Radiation (STAR) Miami Beach, Florida 33140
jbbrown@gate.net http://www.radiation.org 516 324-0655 fax (305) 321-5612
- Atomic Energy Control Board study: "Tritium Releases from the Pickering Nuclear Generating
Station and Birth Defects and Infant Mortality in Nearby Communities 1971-1988" a 1991 report
by Health and Welfare Canada (HWC).
- Childhood Leukemia Around Canadian Nuclear Facilities", 1991 report by the Ontario Cancer
Treatment and Research Foundation (OCTRF) and the University of British Columbia (UBC).
- McArthur's report: "Birth Defects and Genetic Disease Due to Tritium Emissions from the
Pickering Nuclear Station Suggested by Two AECB; Atomic Energy Control Board Health Studies".
- Bio-Testing by Uranium Medical Research Centre (UMRC)

.



1.7.8 Sotapoikain Säteilytykset - K A N A D A

Kuten tavallista, seuraavat paljastukset saavat olla luettevissa vain - ettet tajuisi kuinka
minua/sinua ja ympäristöämme on tämän jesuiittain Tiedejumalan alttarilla 'kokeiltu'. Kiire onkin
syyllistää aina adolph, ohjelmoija aivopesijän tuleekin pitää yleisönsä aina tiukasti Adolph-
otteessaan. Se että katolisista vanhemmista kasvanut katolinen Adolph oli suorassa vatikaanin
ohjauksessa aina - siitä ei saa kertoa. Eikä siitä, että teurastajansa Himmler - koepäällikkö - teki
kaiken L0y0lan oppien mukaan. Ainakin itse kertoo tälleesti... Ja kuinka tämä klaani kuuluu
Konstantinus-looshiin. Kirkkolaitoksemme sivut pullistelevatkin retriitti hymistelyjä ja
hiljentymistä - ei tietnkään Jeesuksen nimessä vaan Ig naziuksen L0Y0LAN -nimessä! Tämä
massamurhaaja - rooman pyhimys - jesuiitta järjestön perustaja. Tutkipas huvikses näitä
'ignatiaanisia' hiljentymisiä ja messuja. Ja historiallinen yhteys ig naziuksella onkin erääseen
tiettyyn liikkeeseen...

Konstantinus, ensimmäinen maailman paavi ja rooman keisari. Ja kuka ei EUkatolis kerhoonsa
kuulu, ei pääse neljännesruhtinaaksikaan... Niinpä Kalevimmekin päätti Tarjan esimerkistä liittyä
tähän EUkerhoon.

Atomic 'Testing' - vapaata suomennosta

Vuoden 2007 raportti puolustusministeri Gordon O’Connor'ille kertoo kuinka 689 Kanadan
armeijan henkilökuntaan kuuluvaa altistettiin ydinasekokeiden säteilylle. Säteilytyksen suoritti USA
ja Englanti. Viitisenkymmentä vuotta sitten Nevadassa tehtyjen "Kokeiden" päiväystä ei tämä tarina
kerro... Tämä raportti toimitettiin ministerille kokeissa säteilytyksen saaneiden sotaveteraanien
puolesta, he hakivat tahallisesti aiheutettuihin vammoihinsa korvausta.

Tutkimuksessa ei edes yritetä selvittää kuinka moni veteraani sairastui säteilytyksen johdosta.
Mutta se tuo ilmi kuinka miesten suojaus oli kyseenalaista. Joku osa henkilökunnasta joutui jopa
asumaan kuukausia säteilevällä ydinkoealueella. (The Ottawa Citizen, June 18, 2007, David
Pugliese, ). (Kuulostaa aivan Suomen Armeijan sadevarustukselta eli taikaviitalta: upseeri esittivät
vakavalla naamalla että ydinräjähdyksesn jälkeen tulee pistää sadeviitta päälle, pyyhkiä se sitten
myöhemmin havunoksalla...)

Bill Kaufman kirjoitti Sun Media:ssa seuraavan kuvauksen:

"Ydinpommi räjäytettiin kilometrin päässä. Vallihaudat sortuivat päällemme.
Ympärillemme oli levinny sulaa savuavaa mössöä. Joitan amerikkalaisia piti kaivaa
esiin. Pian räjähdyksen jälkeen sotilaat pakattiin helikoptereihin ja ne lennettiin
räjätyspaikan päälle - säteilytyksen maksimoimiseksi. Ei ole epäilystäkään etteikö
Kanadan hallitus olisi lähettänyt juuri näitä sotilaita säteilytettäväksi - niin paljon kuin
mahdollista. Yksikään sotilaista ei koskaan saanut tietää miksi heidät lähetettiin USAn
puolelle Nevadaan.

Kirjoittajan mukaan Kanadan hallitus ei koskaan seurannut kokeensa terveysvaikutuksia.
Usko huvikses: kaikki miesten tiedot seuraavat sosiaalirebekoiden arkistoissa ja nämä olivat
perheineen isonveljen erikoistarkkailussa. Tämä sama terveydenhuollon jesuiittain tarkkailu on
paljastunut STUK massamurhaajien omista lääketieteellisistä artikkeleista. Kaikki Adolph-



Himmler-Konstantinus kerhojen kokeet ja raportit tietenkin tehdään Tiedejumalan alttarille - sitä ja
sen CO2-satuja ei kukaan missään saa kyseenalaistaa.

USAssa on näille säteilytetyille ohjelmakin: syöpää sairastavat keohenkilöt saavat 76.000$ per
syöpäläinen. SM0M-Brittikuningattaren mailla Kanadassa ei roskajoukoille moisia rahoja tuhlata.

"Robert Henderson oli 'tarkkailijana' viidessä eri plutoniumpommi räjäytyksessä - siis
Tieteellisessä kokeessa - vatikaani-murhamessut eivät onnistuisikaan ilman näitä 'kokeita'. Hän
sanoo että veteraanit kuolevat pois ennenkuin Harperin hallitus (jaa mites ? kaksikymmentä
edellistä) toimii. Vielä 50vuotta myöhemmin 10% porukasta kukkuu, omituista eikövaikka.
Veteraanien korvauksia vastustaville lakimiehille projekti sensijaan on Bonanza: verorahoista
syydetään minkälaisia summia tahansa - korvauksia vastustaville hyväveliverkoston lakimiehille,
ydinkoerotat kuolkoot pois. Mitä enemmän valittavat, sitä isommat huvijahdit kelluvat lakimiesten
lomasatamissa Caymansaarilla. aiheesta kirjoitti David Pugliese, The Ottawa Citizen, April 05,
2008.

.



1.7.8.2. KANADA - Englannin Alusmaa. Englanti, Vatikaanin vasalli.

Tässä yhteydessä on hyvä teroittaa lukijoille SM0M-kuningattaren omistusoikeuksista:
käytännössä Kanada on historiallisista syistä Englannin alusmaa. (Oikeastaan alue on 'pelkkä'
kuningatar SM0M uraanikaivos...) Tätä ei näytetä juurikaan ulkopuolisille, mutta montaa minuuttia
ei tarvita Kanadan rapparimedian lukemista, kunnes kuka tahansa - kommareita lukuunottamatta -
on 100% vakuuttunut. Kuningatarta ja sen hovia juhlitaan jatkuvasti kaikin keinoin juhlakolikoista
alkaen. Kaikki valtion laitokset ovat kuninkaallista juurta, nimeä myöten: Royal se ja se ... Royal
Mounted Canadian Police RMCP - elikkäs kuningattaren ratsupoliisi Kanadassa... Elikkä SM0M
istuu kanadan Lainkin yläpuolella - kuten kaikkialla. Tämäkin kytkös avautuu selaamalla, lukemalla
tämän blogisivun artikkeli vatikaanista: "pahan pietarin basilli" www.slideshare.net/syottovasikka

Pari kolikonkokoista SM0M esimerkkiä...

...keräiljöille, Royal-mummun sukujuurien piilottamiseksi. Tässäkin kuvassa näkyy Josephuksen
juonet - selaapa taaksepäin ja arvele miten.

Kanadan 25c kolikossakin löytyy tuo Dei Gratia Regina - Jumalan Armosta Kuningatar. ... ja
onpas hassua, Paavi on moniasti jo julistanut olevansa jumala.

Vielä 50 vuotta sitten painettiin Kanadan ja kaikkien britti imperiumin kolikot (shh. rooman)
"kuninkaalle ja keisarille" saatesanoin: D:G REX IMPERATOR



2.  STUK  tietovuodot
.

.

.

SUOMEN STUKMAFIA VAPISEE!
Kansamurha-Rikokset paljastuvat…

.

STUK – verorahoillasi luotu maailman paras
säteilyilmaisinverkosto
Eräiden tietojen mukaan Suomessa STUKilla on aina ollut eräs maailman moderneimmista
säteilyn mittauksen (8o-luvulla jo) reaaliaikaisista järjestelmistä. Kaikki mahdollinen
informaatio ilmassa leijuvasta Japanin Cesium, Strontium yms säteilypäästöistä on tiedossa ja olisi
jaettavissa Suomen kansalaisten suojelemiseksi. Verorahoillamme nämä yhteiskunnan
rappariviran omais syöpä-läiset ovat rakentaneet turvajärjestelmän – itsellensä! Eivät salli näitä
julkaistavan vaan se tahtoo  murhata sinut ja sukusi, saastuttaa geenisi, omaisesi maailman loppuun
asti … yksinkertaisesti salaamalla kaiken tiedon.

Mikäli tällekin salaamiselle on olemassa pätevä syy, kerro ihmeessä...

Onneksi päivä tulee jollain tämän tarkkaamon pomon pomon rapparimafian valta romahtaa
ja jokainen joutuu teoistaan vastuuseen: tulen kannattamaan silloin rehellisen kansanäänestyksen
valinnoissa kuolemanrangaistuksen käyttöönottoa. Näille oikeudessa tuomittaville STUK-
mafiosoille se on tehtävä elinkautiskopissa johon laitetaan “turvallisista” olkiluodon
polttoinesauvoista rakennettu sänky pehmusteineen – vesi ja leipä samasta materiaalista
rakennetulla pöydällä pysynee lämpimänä – robottivartijain huppu-pää kamerain tarkkailessa
korventumista. Tätä web-kamera teatterin linkkiä ei enää yllättäen sensuroidakaan säteilyttämänsä
kuolevan kansan silmiltä.

.

.

2.2. Olkiluodosta ikuisuuteen,
YLE-TV2 dokumentti 2009, osat 1-3 (onko tätä koskaan aeiemmin esitetty?)

Prof Matti Saarnisto, Suomalainen Tiedeakatemia, arvosteli Posivan tekemän ‘Expected
evolution of a spent Nuclear Fuel Repository at Olkiluoto POSIVA 2005-06′ -
tutkimusraportin tasoa … HALOO – VASTA NYT, Arto Laurin vuosien työn jälkeen:



“Posivan teettämä kallioperätutkimus on sulaa huijausta: Ikiroudasta saadut ‘tulokset’ poikkevat
merkittävästi samalaiselta alueelta mm Kanadassa saaduista tuloksista.Se sanoo iloisin
väridiagrammein kuvitetussa teksteissään että ikirouta tunkeutuu 60.000 vuoden päästä 182 m
syvyyteen. Samoja parametrejä käyttäen mm. kanadalaiset tulokset osoittavat 680 metrin syvyyttä.”
Arto Lauri: “Jokin aika sitten Posivan johto ilmoitti että kallioperä oli murskaantunut satojen
metrien syvyydeltä aiemmista roudista johtuen. Järkyttävää.”

Huijausraportin rikollisesti manipuloiduista ennustuksista vastuussa oleva Posivan tekn
johtaja Timo Äikäs – EROA! Äijä seliselittää: “He voivat olla oikeassa, tämmöistä on
mahdotonta ennustaa…” – HALOO! Montako voitelumiljoonaa verovarojamme siihen
ennustukseesi sitten sinä käytit!? PALJONKO SINUN TILILLÄSI on ylimääräistä? … Tutkijan
mukaan STUKin vaaroista vaikenemisen eli lahjusvetoisen salailun ja Posivan taloudellisten
hyötyjen kautta Eurajoen kunta on ottanut jätteiden sijoituksen alueelleen – sekä voimalan –
tunnetusti Geologisen Tutkimuskeskuksen tietämän ja karoissaan (nyt salainen) näkyvän
suomen huonoimman kallioperän alueelle (tästä TV-ohjelma tietty vaikenee.).

Suomen kansan säteilyttämisestä – nk sarjamurha – vastaava Tero Varjoranta, STUK
salailurikollismafian johtaja, seliselittelee pelosta vapisten kaikenlaista soopaa asian tultua
julki: “me pidämme jatkotutkimuksia selvästi tarpeellisena tässä asiassa blablablaa” … OL
välivarasto, jonka katon romahtamisenkin Äikäs yms ydinmafia onnistuneesti salasi vuonna 2002,
oli johtaa Fukushiman kaltaiseen katastrofiin. Sisälle mahtuu 12.000tonnia eli 6800 nippua
äärettömän vaarallisesti säteilevää jopa 20% Plutonium jätettä … se on jo lähes täynnä…
“Alunperin sijoituspaikan hyväksynnän edellytys oli ettei mitään jätettä jää Eurajoelle” sanoo
systeemiä lahjonnasta syyttävä aktivisti jolle Posiva jo olisi kustantanut yhdensuuntaiset lentoliput
toiselle puolelle maapalloa.

Loppusijoituspaikan, Olkiluodon Onkalon kallio on rakennusmateriaaliksi kelpaamatonta
rapautuvaa ‘mursketta’; Loppusijoituksen kuparikapselit eivät kestäkään, toteea ruåtsin
tiedeakatemia. Peter Szakalos, Kungliga Teknsika Högskolan: “Kuparikapselin teoreettisen mallin
laskenta arvot Posivalla heittävät 1000-10.000 kertaisesti. Katastrofaalinen korroosiohajoaminen
tapahtuu jopa täysin puhtaassa vedessä. Pahimmillaan jo 50-100vuodessa.” Arto Laurin esittämän
kanavaeroosio -mallin mukaan jopa muutamassa vuodessa…

Video on selvästi ainakin pari vuotta vanha (?) ja tullut esitykseen ilmeisen pitkän mafiosien
viivytystaistelun jälkeen; Nina Leskinen, projektinvetäjähurri, SKB: “Olemme niin pitkällä että
katsomme voivamme jättää anomuksen 2010…” HYVÄ ARTO!
http://www.youtube.com/watch?v=xSSRkddjieI

.

Pohjanlahden 20 metrin Tsunami

… Olkiluodon Pommit sijaitsevat…

maanjäristysvyöhykkeen päällä!
.



Geologi Mörner Arto laurin kanssa tutkimusmatkalla: “Olkiluodon ydinjäteluola tulee
romahtamaan varmasti” Mörner: “olen tallettanut historiasta 59kpl yli 7 richterin järistystä
skandinavian geologisesta historiasta – se merkitsee tuhat miljardia kertaa enemmän seismistä
energiaa kuin POSIVAN surullisen ruusuisissa laskelmissa. …

Edellinen kova maanjäristys oli Ruotsissa 2000 vuotta sitten Hudiksvallissa; se aiheutti 20 metrin
tsunamin Pohjanlahdelle … Onkalon eli Olkiluodon tulevan maailman suurimman ydinpommin
kohdalla havaitaan maanjäristyssirtymiä luokkaa 6-8 metriä – Posivan ydinra$valla voideltu
raportti puhuu maksimissaan 6 senttimetristä! Kas siinäpä eroa simulaation ja havaintojen
välillä…” kts youtube Bad geology at Olkiluoto nuclear deposition site (Paha geologia – tekstitetty
Suomeksi) http://www.youtube.com/watch?v=O34JJxc2JF0

.

.

.

2.3. STUK Jesuiittain Kruununjalokivet Kavallettu
.

Säteilyturvakeskuksen murhamiehet ovat koko olemassaolonsa ajan turvanneet kansamme
maximisäteilytyksen: edes mittauspisteitä ei ole julkaistu, saatikka varoituksia annettu:
kyseessä nk. sarja-kansanmurhat. Nyt EUkkula ajoi vasemmalta ohi – eikä tapahtunut
vahingossa. Alla ensimmäinen (!?) julkinen kuva säteilymittapisteistä Suomessa… mitä valtaa
STUKkeloille enää jäi? Voih. Pelkkä lukujen väärentely. Kartassa on “jopa kerrottu säteilymäärät”,
nk. Ydinvoimaluonnollinen taustasäteilytyksesi.

Älä kuitenkaan luule että mittaustulos olisi oikea, eihän mitään väärentämätöntä voi kansalle
jakaa: lisää säteilylukemiin Japanin mallin mukaan vähintään kolme nollaa… vrt Ex sisäministeri
(Minister for Internal Affairs) Haraguchi Kazuhiro 22.07.2011 : “säteilymittauksien arvot
olivat todellisuudessa 1000 kertaa suurempia kuin julkisuuteen annetut arvot.” Säteilyarvot eivät
ainakaan täsmää Chernobyl laskeumakarttojen kanssa.

Maailman ja myös suomalis säteilykarttasovellus; allaolevassa näytekuva, tuntiannokset
mittapisteissä. Ehken kartta kertoo yleistilanteen jakaumasta suomess jotain; mittarin viereisestä
tilanteesta se ei anna kuin aavistuksen… Taustasäteily taas ei kuvaa sateen pudottamia ‘kuumia’
lätäkkö-ydinjäte-saostumia, eikä ilmassa leijuvia supervaarallisia hiukkaspartikkeleita: toki se tieto
on yhä täysin salaista. Luvut lienevät yhtä viilattuja kuin paawillinen veroCO2-tiede.

Suomen Ydinvoimalat -kartta eli säteilymittauskartta, ydinvoimaloiden välittömät
neutronisäteilytyksesi -alueet, STUKsalatut mittauspisteet:



Kuva: Oik/alhaalla kartta nykyisten aiheuttamasta suorasta säteilystä (kelt rinki). Rakenteilla oleva
OL3 lahjuskeittolaitos lisää tätä 'LUONNON' säteilytystäsi yli 10%. Annettuihin arvoihin kannattaa
lisätä noin kolme nollaa, 'Japanin mallin' mukaan... (Klikkaa/Suurenna)

Veljesten valtionsalaisuus on nyt murtunut: Suomessa on kuin onkin säteilymittareita - mutta äh,
kaikki STUKkeloiden virittämiä - ja tieto suojautumisesta jaetaan vain ylemmän asteen
jesurappareille. Lisäsin karttaan ydinvoideltujen ajamat obamao-GE Ydintuplapommit; vanhaa
Espoo - TRIGA Mark II VTT 'tutkimusreaktoria' unhoittamatta...  Kts lisää alempana.

P.S. Tämän verorahoilla rakennetun sivuston yllättävä julkistus perustuu (?) Englannissa
nostettuun oikeuskanteeseen CO2-huijauksen yhteydessä: juttu kävi läpi kaikki oikeusasteet ja
julkisuuspykälä voitti. Kanne koski mm. salattuja ja tahallisesti virheellistä mittausaineistoa tekeviä
lämpötilojen mittausasemia joille EUkkulan lait ja kansain kyykytys alistetaan; nyt näemmä viimein
repesi tässä myös STUKkeloiden valta. Huijaus tietty jatkuu silti vaikka tämän taistelun
hävisivätkin…

Katso ja kokeile käyttää linkkiä
eurdep .jrc.ec.europa.eu/Basic/Pages/Public/Disclaimer/default.aspx …

MUSTA TUNTUU ::: TUNTUUKO SUSTA? Että petosten
STUKsarjat eivät lopu tähän:



Miksikö kartassa Suomen RANNIKKO ON MUSTA!? Siksi että sinä et alkuperäiskartasta
erottaisi mustavalkoisia ydinvoimalamerkkejä. Tuohon kuvaan olen muokannut kuvaa ja laittanut
merkit + voimaloiden nimet näkyvästi esiin – sinua varten. Mutta voi STUKKELOT! Nyt 11/2011
kartasta on jo poistettu nuo ydinvoimaloiden sijainnit, kartastani on tullut siis aivan exclusive VIP-
versio jollaista ei missään muualla näy. Ilmeisesti kansanmurhaaja säteilyttäjätkin jo lukevat
ahkerasti tätä palstaani… Mutta pojat, teill on vielä yksi virhe: zuumatessa Suomeen, 0lkilu0d0ssa
näkyy ydinhaudan merkki – joka onneksi kylläkin tarkimmissa kuvissa katoaa. Kuten koko
[ SALAINEN ] 0lkilu0t0: EI YHTÄÄN SÄTEILY MITTARIA!?

Kannattaa huomioda että kyseinen Suomen säteilykartta päivittyy joka päivä. Suomen kartan
lukemat kuitenkin pidetään tasaisen turvallisesti kokoajan joka päivä samoina. (Kuvan kevät 2011
lukemat ovat identtisiä 12.11.2011 -lukemiin.) Samalla Suomen 30 päivän säteilyarvo on aivan
EU:n huipulla, vain Saksa/Ranska ylittää tämän: Meteo Measurements T-GAMMA-A5 30vrk
keskiarvo säteilyarvo 184654 nSv/h eli 184 µSv/h ;

katso http:// eurdepweb .jrc.ec.europa.eu/PublicEurdepMap/NetworkDataTypesSummary.aspx

.

Tämä 12.11.2011 keskiarvolukema on 1000x (tuhatkertainen)

STUK karttaan,

‘normaaliin jokapäiväiseen säteilytykseesi’ verraten…
.

Tilanne on samanlainen 13.5.2012... Keskiarvona tuhat tarkoittaa myös miljoonakertaisia
huippuarvoja… Jopa iltasatusanomatkin kertoo “Tsekkien” iodine-131 päästöjen olleen ‘koholla’ jo
kolmatta viikkoa. Haloo. Suomenkin säteilyarvot tuhatkertaisia -ja- kolme viikon päästä ilmoitus
“Tsekeistä!?” Chernobyl ‘tiedottajien’ joutavain suiden eli porukanpudotus projekti jatkuu…

Alla lista neljästä pahimmasta, muut yllämainitun taulukon luvut matalia ja aivan eri tasolla
– joka tekee tämänkin taulukon numerohuijauksesta epäluotettavan:

.

Meteo T-GAMMA-A5 -Mittaukset / 30 vrk: 11.11 —> 19.11 —> 24.11 —> 03.12.2011—>
10.12.2011

250.443 —> 250.247 —> 250.193 —> 250.396 —> 250.036 µSv/h Itävalta
184.688 —> 184.496 —> 184.428 —> 184.514 —> 183.882 µSv/h Suomi
305.654 —> 300.473 —> 299.539 —> 303.791 —> 308.050 µSv/h Ranska
294.395 —> 291.660 —> 292.291 —> 293.727 —> 292.729 µSv/h Saksa

Huom. säteilytyksemme ‘normaaliarvo’ on n. 000.200 µSv/h

.



EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform) kertoo sivullaan olevansa EU
säteilymittaustiedon keräyspiste. Sen ajantasaisiin tietoihin pääsee käsiksi vain viran omainen
salasanansa avulla; yleisölle sieltä tarjotaan vain nk. kansanhuvia. EURDEP välittää tunnin välein
kunkin maan viranomaiselle päivitetyt mittaustiedot. Yleisölle tiedot välitetään viiveellä. Viiveen
herkkusienilleen jokainen alusmaa määrittää erikseen. Suomalisille tuo viive näyttää olevan 50
vuotta… Kas, oliko yllätys, tämänkin (malthusialais-linkolalaisen eli paawin) väestön
vähennysoperaatiota valvovan instanssin keskus on tietenkin Italiassa, EC DG-JRC, Ispra, Italy.

IAEA on ‘saanut tietoa’ Unkarista, Hungarian Atomic Energy Authority (HAEA), että 11.10-
16.11.2011 -säteilypäästöjen takana on ehkä the Institute of Isotopes Ltd., Budapest. (Psst:
Päävalhe: se on ohi. Toinen valhe: Mitään vaaraa säteilytettäville ei tietenkään ole missään.)
19.11.2011 Press Release 2011/27, Source of Iodine-131 in Europe Identified; the release occurred
from September 8 to November 16, 2011, iaea .org/newscenter/pressreleases/2011/prn201127.html

Klikkaa suuremmaksi ja katso: punainen EUrooppa, Vatikaanin unelma on täyttynyt!
Kaikkialla paawin mailla tiede 'unohtaa' poliittiset raja-aidat. Tokihan, johto, rahoitus on kaikilla
yhteinen... CCCP raja-asemamme salakähmäisesti myytiin, Suomea tai sen itärajaa ei
yksinkertaisesti enää ole! Tämän kartan valkoinen alue, adolph-africa corps, on vielä työn allah:
'Arabikevät' jyllää. Lue se Israel Uutisista

Nyt kannattaisi valvovien kansalaisten vaatia samalla perusteella suomalisten SALAISET
lämpö-huijari-mitta-asemien sijainnit ja alkaa tarkastaa kuinka meidän ilma “tieteen” eli
huijauslaitoksen mittarit on sijoitettu hallien jätelämpövirtauksiin, keskelle lentokenttien kuumia
asfalttikenttiä Ivalosta alkaen jne… (kts. Foxnews-katolinen junksCience .com … mutta älä eksy
tahallaan viereen rakennetulle väärennys-CO2-propagandasivulle junkSience .com)



Nöyryytetty STUK Antautuu:
Tänään 5.Toukokuuta sinulle on jo jaossa tietoa - ilmeisesti Japanin TEPCO-tietoa jossa
perään tulee lisätä kolme nollaa, en tiedä. ...

Eurdep-taulukon 12/2011 mukaiset Suomen 185µS/h säteilyarvot edelleen etsivät referenssiä...

Olkootpa mitävalhetta tahansa, nämä valheet ovat ainakin elossa ja muuttuvat kellon mukaan...
ehkäpä jonain päivänä saamme jo ensimmäisen varoituksen?

Mielenkiintoista eikövaikka, tilastoja on ilmestynyt takautuvasti taaksepäin vuoteen 2008 alkuun
asti. Koko saastaisen ydinhistorian mittaustilastoja rahvaalle ei sovikaan näyttää, siitähän seuraisi
nk. ydinkapina.



'Tiede' = Datan Väärentely
Jos keksitään makea pannukakkuteoria (= hyvä rahastuskeino), mittauksia suoritetaan niinkauan
että teoria tulee todistetuksi. Mittavälineitä ja mittaajia vaihdetaan niinkauan että löytyy riittävän
vilpillinen tekijä... Tällä tavoin kehiteltiin jessuiittain pannukakkusatu (ei löydy Raamatusta) kuin
teoria darwin-amebasta joka kiipesi puuhun, viimeisin CO2-satu onkin jessuiittain pyhä
miljardipisnetti.

Seuraavassa kuvassa STUK jää kiinni datamanipuloinnista: Pyhtään taulukosta on poispyyhitty
Fuskushimapiikki. Ja mitä todennäköisemmin kaikki STUK 'mittaukset' ovat aina väärennettyjä...

Vasen Yläreuna = EURDEP kartta kesältä 2011. STUK taulukoista otettuja Inari, Tuupovaara,
Pyhtää -mittausasemien poimintoja...

Jostain syystä Tuupovaaran mittausasemalle on väärenteliältä  'unohtunut' Fukushiman tunnettu
massiivin elokuun säteilypurkauspiikki, Pyhtään taulukossa on siihenkohti deletoitu pelkkä
osiriskuoppa. Hauska iloinen pikkuvirhe on myös Heinäkuun piikin katoaminen.



Säteilevät Kissat:
Maaliskuun 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.

Samantasoiset laitteet on STUKin käytössä – ‘löydetyistä kissoistaan’ vaan et kuule, vaan sinä
saat jäädä rauhassa kissasi aiheuttamaan säteilytykseen – tarkkailtavaksi. Tokihan
rekisterinumero ja osoite arkistoidaan sairaan hoidon seurantaasi varten, olet tilastollisesti
mielenkiintoinen kohde, opinnäytetyön osanen… (Kissa ei liity STUK-säteilytys tarkkailuusi
mitenkään – silti se on nostettava pöydälle)

.

01.08.2011 Suomisäteilytettyjen kitatessa kaljaa, seuratessa YLEnantoa, Japanilaiset ovat
alkaneet omatoimisiksi: “Kiyoko Okoshilla oli yksinkertainen suunnitelma ostaessaan $625
säteilyannosmittarin…. eikä ollut yllätys kun mittarin lukemat lähi-ojasta näyttivät hälyttävät 67
microsieverts/h säteilymäärää.” Nyt jopa aivopesulan huippu, NYTimesin on pakko kirjoittaa
säteilytettävien oloista… Doubting Assurances, Japanese Find Radioactivity on Their Own By
KEN BELSON, Published: July 31, 2011 IWAKI, Japan
nytimes .com/2011/08/01/world/asia/01radiation.html?_r=1&hp

.

.

Vai Mennäänkö TAAS 25v – STUKSalaten…
Miksikä niin? Nämä rapparit jessujohdetaan kuin pässit – itse eivät tiedä kuka vie ja minne. Ole
sinä fixumpi ja tutki taustat maallik koapurin sivuilta www maalli kko apuri .blogspot .com

.

.

.

Fysiikan Lait Tarjottuna Herkkusienille



Tämä on nk. komposiittikuva: Fukushima III räjähdyskuva on tässä laitettu STUK -sivuston
Fysiikanlakien päälle...



Piilo-Plutoniumtehtaat: Hämyinen Salailunäkymäkartta Pohjolasta, pimeys lisääntyy koko
ajan... Pori-Luvia-Eurajoki-Rauma -tekstit tässä jo karttaan vahvennettuna.

STUKsalaisuudet - nyt paljastettuna; aivan, Olkiluodon saarella on kuin onkin kolme
Plutoniumtehdasta.

Mitä tämä pimiö hyötyy ritarisairaitten johtohenkilöidensä sairaasta salailupolitiikasta? Tieto on
iitalle valtaa, joka murusesta on pidettävä kiinni, loput väärennettävä... vuosilukuakaan ei saa
näkyä...

Erityisesti on herkkusienet pidettävä pimeässä kaikesta Olkiluodon tullittoman, täysin
valvomattoman  sataman rikollisesta toiminnasta, Plutoniumin salakaupasta jne... Se ei onnistuisi
jos veromaksajien kustantamassa Olkiluodossa olisi veronmaksajien jo kustantama mittari
näyttämässä reaaliaikaista veronmkasjan-säteilytystäsi.

Lisätietoa, toistaiseksi ennen täyttä nettisensuuria, wordpress blogistani http://wp.me/px1AT-CY



3. AREVAn ydinpaljusta säteilytetään koko
suomi

.

10.04.2011 IL “Ydinvoimayhtiö Areva-Siemens korruptiotutkinta: epäillään maksaneen vuosina
2002-2005 ulkomaille miljoonien eurojen lahjukset: Toistaiseksi ei ole kerrottu, mihin maahan
mahdollisia lahjuksia on maksettu.” …

Psst.  “Suomen viidennen ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Olkiluodon ydinvoimalaitokselle
aloitettiin 12. elokuuta 2005 Suomen eduskunnan äänestettyä rakentamisen puolesta 2002.”
(Wikipedia.) Vastoin järki$yitä. Mailman suurin tuntemattomin koekappale mailman tunnetuimman
huijariryppään väsäämänä: rakennettiin Olemassaolevan Geologisen Tutkimuslaitoksen Kartan
mukaan maailman heikkolaatuisimmalle maaperälle – savikivelle joka ei kelpaa edes maanteiden
perustuksiin. Paikkaan jossa kallion koeporaus ja maansisäiset metaanivarat vuosivat aiheuttaen
valtavan metaaniräjähdyksen jo ennen rakentamista.  Sama Bilderperttien ohjaama edusmafia
kavalsi jo Perustuslakimmekin – Ei Koske Suomea?

M i k ä  on  A R E V A ?
Uusi Ranskalainen Paljastusvideo:  www. youtube .com/watch?v=oHvnmcaOnCU – suomitxti

.

Ydinsaaste AREVA – Ranskan Yucca-Mountain “onkal0t”
…..Ranskan 210 uuraanikavoksen jätteet levitetty Luontopoluille ja Stadioneille

.

AREVAn luontoon heittelemät ydinjätökset Ranskassa:
Tämmöisen puljun rakentamana nostetaan Suomitytön Luonnontaustasäteilyä yli 10% –
yhteistyö$$ä STUKKELOIDEN OL3 rakennustyömaan avulla.

Talvivaara – saman syndikaatin hoitama kuin Ranskan säteilytys. Kts http://wp.me/px1AT-CY

CRIIRAD alkoi selvittää erään Ranskalaiskylän ydinjätemalminjalostamon taustoja: Entinen
ydinjalostamon työntekijä kertoo: “Tänne tuotiin uraanimalmi joka murskattiin, jauhettiin ja
hapolla jalostettiin. Jätteet tuonne, vesi laskettiin jokeen… 225 tonnia ydinjalostamon jätettä
käytettiin täytemaana Stadionin toisen parkkipaikan alla, puolet katsomoiden alustasta on myös
täytetty uraanijalostuksen 60x ympäristöä enemmän säteilevällä jätekivellä.” Viereen olivat
viranomaisset myös rakentaneet kuntopolkuja jossa asukkaat ja stadionin käyttäjät pääsivät
sätelyttämään itsensä iloisilla kuntotelineillä. Juuri ennen kuvareportaashin tekoa, ihan sattumalta
eikä suinkaan mikään johdu mistään (älä vaan ajattele että millään olisi yhteys mihinkään),
ydinsaastutuksesta vastuussa ollut AREVA oli aidannut tämän kansansäteilytys stadion



luontopolku-kuntoilualueen… voit olla varma että rahvaan valitut istutettiin aina tietylle säteileville
stadionin reunapenkeille, parkkipaikat vapautuivat vain rekisterinumeron perusteella ydinjätteen
päälle jolloin halutut autot matkustajineen saatiin säteilemään (AREVAilosta?).

Psst. Mitä Tapahtuukaan Talvisaastevaaralta Harjavaltaan jalostettavaksi rahdatulle uraani-
malmille?

COGEMA – entinen AREVA – jakoi ilmaista kiveä kaivoksistaan teiden rakentamiseen:
“todella säteilevä onnenpotku!”. Nyt kaivosalueiden ympäristön tiet ovat siis rakennettu
uraanikivien päälle, kansa on jatkuvassa säteilytyksessä. Herää kysymys: Tehdäänkö Talvivaaran
kivestä Suomen tiet? Kuka mittaa ja varmistaa ettei näin tapahdu? STUK – LOL.

Samanlaisia jätekasoja löytyy ympäri Ranskaa, 210 uraanikaivosta on tuottanut ainakin
300miljoonaa tonnia jätettä joka on läjitetty mikä minnekin ilman mitään ilmoitusta tai
varotoimia, tavallisilla kuorma-autoilla ajettuina läjityspaikoille. Erään ydinfyysikon mukaan CEA
ja COGEMA saivat toimia aina miten asiat itselleen edullisimmaksi näkivät. Katso uusi
ranskalainen suomeksi tekstitetty dokumentti videot www.
youtube .com/watch?v=oHvnmcaOnCU

Cantalin lääni, Saint Pierre’n kylän ulkoilualue – entinen uraanikaivoksen läjitysvuori:
Espace – Saint – Pierre … puistoalue kauniine paavillisine nimineen, penkkeineen = ydinjätealue.
AREVA houkuttelee tänne omistamaansa ‘säteilypuistoon’ luontoretkeilijöitä … Rakennettu
600.000 uraanijätekivitonnin päälle. Läheisellä alueella maastossa CRIIRAD edustaja löytää
uraanirikastetta, yellow cake-massaa josta jo muutamasta tonnista voidaan valmistaa
plutoniumpommi – maassa, 10cm maisemointimultakerroksen alla. Kyläläisille AREVA rakennutti
vuokrataloja samasta kaivoksesta otetusta jätteestä; taloista mitattiin jopa 25x nykyiset jo venytetyt
normit ylittävät 5000Bq/m3 säteilymäärät (uraanikylän “normaali” taustasäteily 160Bq/m3).

Eräällä toisella AREVAn “suljetulla ” alueella, jossa yleisö käy kalastamassa säteileviä kaloja,
on 176.000 tynnyriä AREVAn Yellow-Cake uraanijalostetta – maahan haudattuna, keskellä
luontoa. Vuonna 2005 CRIIRAD nosti täsä luonnon saastutuksesta oikeusjutun AREVAa vastaan –
josta kaikkialla tietenkin käytetään paavilliseen tapaan yleisön hämäämiseksi vanhaa nimeä
COGEMA… Oikeusjuttu on tietenkin tyypillinen ulvilan-AREVAfarssi ja syytteet hylätään, vain
todistajien talot palavat…

AREVA kiertää kaikkien muiden lailla vastuunsa jättämällä tärkeimmät asiat mittaamatta:
Ydinvoimalan 50 eri säteilyistä mitataan vain neljä – joille on olemassa nk. normit. Samoin
uraanijätteessä puhutaan vain uraanin määrästä, mutta oheistuotteina syntyneet vielä vaarallisemmat
kymmenet muut isotoopit vaietaan kuoliaaksi: thorium230, radium226, polonium, radon jne.
Sitten kun mitataan, mittaajana onkin AREVAn oma laboratorio…

Katso, suomitxt: www.youtube.com/watch?v=oHvnmcaOnCU

.

.

.

.



3.2. Hiukkasten Kulkeutuminen Ilmakehässä
.

Kuinka partikkelit voisivat tulla maapallon toiselta puolelta? (Kts Talvivaara,
http://wp.me/px1AT-CY

.

- Etelä Floridaan iskee massiivinen pölypilvi – Saharan erämaasta tuulien nostattamaa
hiekkaa. Madeleine Brand speaks with dust cloud expert Dr. Joseph Prospero, a professor of
marine and atmospheric science at the University of Miami. www
npr.org/templates/story/story.php?storyId=4775192 July 28, 2005

.

- Satelliittikuva Mauritanian Saharan erämaasta nousseesta hiekkpilvestä, matkalla Atlantin
yläpuolella Cape Verde saariryhmän yllä. Senegal , Guinea Bissau, over the North Atlantic Ocean
Envisat’s Medium Resolution Imaging Spectrometer acquired this image on 1 July 2010 at a
resolution of 300 m. www esa.int/esaEO/SEM3B9HONDG_index_1.html

.

- “Joinakin vuosina miljoonia tonneja Saharan hiekkaa nousee tuulissa iläilmakerroksiin ja
ylittää Atlantin“… tai päätyy Englantiin, Lappiin tms. “Usein kauniit Puerto Ricon auringonlaksut
johtuvat Saharan hiekasta.” Pyörremyrsky asiantuntija Evan. “Sometimes during the summer,
sunsets in Puerto Rico are beautiful because of all the dust in the sky. Well, that dust comes all the
way from Africa.” Contact: Amato Evan, University of Wisconsin-Madison www
eurekalert.org/pub_releases/2006-10/uow-sdm100906.php

.

Uusi ja Ihmeellinen tutkimuspaljastus: "puolet USA:n ilmassa olevista partikkeleista on lähtöisin
muilta mantereilta" (psst. Fukumanner?)  ... eli ilmakehä on suomilaisen ja japanilaisenkin
yhteinen. ScienceDaily (Aug. 22, 2012) sciencedaily com/releases/2012/08/120822190732.htm



Envisat -kuva hiekkamyrskystä - Atlantin yllä. (muokattu) Oikealla Saharan autiomaa,
suurimman osan kuvaa täyttää meri - vasemman puolen - joka osin hiekkapölyn värittämä.
Yläilmakerroksiin noustuaan, hiekka voi vaikka kiertää maapallon... Lapin hangilla tätä löytyykin
'kerran vuosikymmenessä'.

.

Hiukkasia ja niiden kulkeutumista mietittäessä tulee pitää mielessä että esimerkin hiekka ei ole
reaktiivista. Hiekka – lasi – toimii eristeenä eikä juuri reagoi minkään kanssa. Erityisesti se on
sähköisesti varauksetonta. Tästä onkin tehty havaintoja: kun Saharasta tulee paljon hiekkapölyä,
pyörremysrkyjen voimakkuus ja määrä näyttäisi olevan pienempi.

Saman asian negatiivinen puoli: ydinsaasteen hiukkaset ovat ‘aggressivisen’ varautuneita
monin tavoin, myös sähköisesti. Kun muistetaan minkälaisen magneettisen ‘sähkömoottorin’ päällä
elämme, on itsestään selvää että sähköisesti varatut hiukkaset ovat näiden energiakenttien
ohjattavissa ja kuljetettavissa – puhumattakaan muusta radiotaajuisesta säteilysta ja ohjatuista
säteistä. (Kts juutuube DUGA3). Yhdestä maapallon sijaintipaikasta ilmakehään noussut säteily voi
siten ilmaantua ‘mihin tahansa’ paikkaan laimeampana – tai ‘väkevöitynä.’ Magneettikentistä ja
niiden ao. -ominaisuuksista katso lisää tämän sivun lopusta, hae "Valtion Virallisen Totuuden
Kaato paikka" ja klikkaa Öljy Ei Lopukaan



NASAn Satelliittikuva välimereltä: Sahara/Egyptin painava hiekka nousee taivaan tuuliin -
sataen alas milloin Lapissa milloin Floridassa... Oik reunassa Israel - jossa DU-uraanipoksuttelujen
jatkuva jihad rakettisota kätevästi vastaa vati kaanin GloBaalin väestönvähennysprojektin
vaatimuksiin... partikkeleiden saastutus mitattu/todettu (salainen) Pohjolassakin.

Alla NASAn 3/2015 3D viipalekuva ilmakehästä jossa Saharan hiekka leijuu Amazonin ylle.



.

23.03.2011 18:00 Ensimmäinen näyte tulevasta: Fukushiman säteilypilvi laskeutuu
Suomeen, vallitsee luoteismyrsky Islannin suunnasta. Islannissa mitattiin säteilyä jo eilen…



4.  Mitä Minun Tulisi Tehdä?
.

.

Ottaako Jodipilleri?
Sulaneista reaktoreista nousee taivaalle monenlaista myrkkyä. Eräs niistä aineista on Iodine-
131. Jodipilleri on tarkoitettu Iodine-131-aineen ‘vastamyrkyksi’ eli ehkäisemään sen kerääntymistä
kilpirauhaseen. Kun Jodipillereitä nautitaan, sen on tarkoitus on täyttää kilpirauhanen jodilla jolloin
sinne ei enää ‘mahdu’ radioktiivista Iodine-131-ainetta. Tämä on tärkeä asia erityisesti kasvaville
lapsille.

Iodine-131 säteily puoliintuu 8 vuorokaudessa. Kaukaa Japanista sen tultua viikkojen päästä
ilmavirtojen kuljettamana tänne, se on siis jo hyvin laimeaa. (Huom. Iodine -aineita päästöissä on
useita. Esim Iodine-129 puoliintumisaika on 15,700,000 vuotta)

EI – jodipillereille – täällä, tänään.

Tilanne muuttuu heti kun ‘Loviisa tai 0lkilu0t0′ räjähtää … Tutki asiat muualta – en ole lääkäri,
toistan vain lehdistön ulkomailla jakamia tietoja.

Joulukuun Myrskyissä 2011 oli Loviisan voimaloissa 5h sähkökatko. Käytiin lähellä Fukushiman
sulamispistettä...

.

.

.

Käytännön Säteilyntorjuntaa Kotona:
.

Hyödylliseen taloudenpitoon kuuluu se, että kaikille on puhdasta juomavettä tarjolla. Lähes
kaikki radioaktiiviset hiukkaset ? jäävät aktiivihiilisuotimeen. Hanki sellainen, 20-50€ perusmalli
ja/tai parempi koko talon vesisuodatus patruuna tahi vesikannu. Tärkeintä täällä hullunmyllyssä
tietenkin on etsiä Totuutta Salatuimpaan Saakka – josko Jumala sittenkin ON?

Japanilaiset käyttävät kasvo/hengityssuojainta. No mutta Suomalainen mielummin kuolee
ennekuin… eikövaikka. Sisu, juu nou? Jos haluat ‘edullisen’ paperisuotimen, kaiken, ydinsäteily
hiukkasetkin suodattava luokitusmerkintä on ffP3. ‘Paperimyyjät’ riemuitsevat kun maksat ‘sentin
palasista’ 5-10€kpl; patruunalliset puolinaamarit enemmän.



Pitkähihaiset/lahkeiset vaatteet, Kengät jäävät ulkopuolelle, Ulkovaatteet sateen jälkeen
huuhdeltava. Sateella sateenvarjo. Hengityssuojain. Käy suihkussa (edellyttäen että sinulla on
saasteeton aktiivihiili-suodatettu vesi. Sadevesi on eräs paikka mihin saasteet saostuvat, lätäköt, jne.
Sammalet, sienet, jäkälät jne pidättää ‘keskittää’ säteilyt – vältä. Maito. Ostaen säteilymittari – ai
niin, mutta nehän onkin jo loppuunmyyty puoli vuotta eteenpäin, halpojen 20€ -laitteiden myyjät
ajettu ajamalla konkkaan jo kauan ennen kansojen säteilytys operaation alkua.

Ilmansuodatin. Ellei sisäilmalle saada suodatusta, tavallinen aktiivihiili suodinkoje tilaan jossa
eniten oleskellaan, hoitaa hommaa lähes yhtä hyvin. Niitä löytynee 70€ ylöspäin, katso helposti
putsattava malli, (esim Electr0lux z 9 2 2 saa minulta arvosanan 9+, sensijaan ‘ohivuotava’
pienikokoisempi Bi0naire BAP 9 2 4 0 arvosanan 5-. vaikka kokoluokka onkin kätevä). Näihin
kannattaa ostaa leikata itse esisuodinmateriaali metritavarasta.

Ruoka: Maito on ensimmäinen joka myrkyttyy. Luuletko että sinulle siitä – tahi yhtikäs mistään
– kerrottaisiin? Rikollinen STUK-mafia haluaa säteilyttää sinut kuten se on jo 25-vuotta tehnyt
salaamalla kaiken Chernobyl-faktan. Maidon säteilytys perustuu sadeveden alas tuomiin laskeumiin
ja lehmien syömään saastuneeseen ruohoon. Se alkaa siis vasta kun pellot vihertää…

Avainsana lähes kaikessa on aktiivihiili-suodatus ja/tai partikkelin koon mukainen
suodatus (vrt ffp3-luokka).

Zeoliitti – syötynä kerää elimistön suolistosta myrkyn – kauppiaat aina valmiina, esim: www.
hankszeolite.com. Äkkiseltään näyttäisi kaupoissa olevan kahta laatua; erittäin hienoksi jauhettua
verisuonistoonkin pääsevää nestemäistä zeoliittia en ottaisi.

Ennen Chernobyli räjäytystä 4/1986 – kyllä, se oli koe – Ei sellainen mitä hesari sinulle ohjelmoi,
vaan kansain kylmäverinen säteilytyskoe. Tässä kokeessa terveydenhuollon sinustakin keräämä data
on analysoitu, tuhannen miljoonan potilatiedosto kerätty analyysiä varten. Syöpään tapettujen määrä
on tarkasti tiedossa. Kymmeniä? Satoja miljoonia? 25v kestäneessä kokeessa havaittiin että
annoksen tulee olla 1000x jotta päästään R00man Klubin tavoitteeseen, 90% väestönvähennys.

.



Tässä videossa kehutaan kuinka tuotanto alkoi jo 1985. Voit muuten olla varma että tämä
Gorbajessun rapparifirmanmainos video 'katoaa' ohjelmointituubistasi jo tänään 2.6.2011.

.

Zeoliitin tiedettiin jo kauan sitten ehkäisevän säteilysairaudet. Siksi vuotta aiemmin 1985
venäjällä aloittivat valtavat zeoliittitehtaiden verkostot tuottamaan eliitille zeoliittituotteita, eliitin
lapsille zeoliittikaramellejä jnejne.

Aamulehti /STT 7.1.04 06:21) “Tshernobyl säteilee edelleen metsän antimissa Suomalaisissa
marjoissa, sienissä ja hirvenlihassa on edelleen melko paljon radioaktiivista cesiumia, joka on
peräisin Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta. Säteilyturvakeskuksen (STUK) laboratorioon
lähetetyistä näytteistä eniten cesiumia löytyi rouskuista. Pitoisuus oli niin suuri, että se ylitti
Euroopan unionin suositukset myytäville luonnontuotteille. Syöntikieltoa näytteille ei kuitenkaan
tullut. Aamulehden teettämän pistokokeen tulokset osoittavat, että vuoden 1986
ydinvoimalaonnettomuuden jälkeisen laskeuman vaikutukset näkyvät luonnontuotteissa edelleen,
lehti kirjoittaa. Näytteet kerättiin Orivedeltä, joka kuuluu eniten Tshernobylin laskeumaa saaneisiin
alueisiin. – Yksittäisten elintarvikkeiden pitoisuudet eivät ole niin ratkaisevia kuin se, miten suuren
säteilyannoksen saa koko ruokavaliostaan. Jos syö hyvin paljon luonnontuotteita, voi miettiä
valintojaan, STUK:n Ekologia ja elintarvikkeet -laboratorion johtaja Riitta Hänninen neuvo .
Hännisen mielestä radioaktiivisten tuotteiden käyttöä voi säännöstellä esimerkiksi syömällä niitä
kerran viikossa. (STT)” – eikä tietenkään sananpuolikastakaan siitä kuinka eliitti suojaa itse
itsensä. Katso Youtube, suomitxt: D u g a 3 http://www.youtube.com/watch?v=1pjfWVhNqiQ

Savi – ‘lähes sama’ asia kuin Zeoliitti. “Savi muodostaa verkon johon suoliston myrkyt
kerääntyvät: silicon-oxygen tetrahedrons” www. magneticclay.com/eating-clay.php . Treating
Radiation Sickness with Rock Dust , Written by Joanna Campe Qua, 06 de Abril de 2011 14:07
www. remineralize.org/site/pt/blog/magazine/from-chernobyl-to-japan-treating-radiation-sickness-



with-rock-dust . www. magneticclay.com/eating-clay.php , www. hankszeolite.com , www.
keratex.com/products/keratex+zeolite

Vogelin eräänä luontaistuotteena on savi – se mainostaa että ydinvoimalan säteilytyksessä
oleva henkilökunta syö heidän saveansa 2tlk/vrk.

Samaisen tuotteen mainostuksessa käytetään myös NASAa: astronautit kärsivät osteoporoosista
rajussa säteilyssä – ilmakehän suojan puuttuessa. NASA on todennut osteoporosilääkkeet paitsi
tehottomiksi, myös vaarallisiksi. Tilalle on otettu savi…

Puhdista itsesi ja elukat, elukkain liha – Zeoliitilla -tai- Bentonitilla, puutarhasi kivipölyllä.
Saastaisen STUKin paljastus: näin Lapin poroista saatiin syömäkelpoisia... Maa puhdistuu
peittämällä se muovilla ja aiheuttamalla sienikasvustolle hyvät kasvu olosuhteet. Sienet keräävät
kaiken radioaktiivisuuden. Myöhemmin sienet keräätään pois ja heitetään menemään. Ne ovat
puhdistaneet maan…

Ihmisruumis on ihmeellinen ‘kapistus’. Se on varustettu itse itseään puhdistavalla
mekanismeilla: peräaukko on tarkoitettu vain saastan poistumisreitiksi; ikävä kyllä nykyisin se
lienee johtomme on ainoa ajattelun väline ja kunnia. No joo. Mikäli syöt kuten systeemi haluaa,
suolatointa sokerista roskaruokaa kaikkine paawin pakollisine (lue: väestönvähennys) lisä EU-
myrkkyineen, poistoreittisi on jo täynnä. Sinne ei yksinkertaisesti mahdu enää mitään lisää… kaikki
saasteet säteilyineen jäävät solukkoosi. Zeoliitti tms savi – toimii verkon tavoin imien itseensä
kaikenlaisia toksiineja. Se on yksinkertainen kuljetin johon mahtuu… mikäli sitä poistoreitissäsi on.

Pohjois Perun Manu-joen rannalla asustelee Macaw papukaijoja. Ne syövät joentörmän
maata, valiten sieltä vain hienon saven… Youtubessa on paljon videoita aiheesta, esim BBC
Macaws: www. youtube .com/watch?v=7Ljm1ZmdySo ja www.
youtube .com/watch?v=ZZRtPNSro9g jnejne
Tri Gilardi testasi papukaijojen ruokavaliota syöttäen niille lievästi myrkyllistä quinidine’a. Toinen
puoli linnuista sai annoksensa saven kanssa: verinäytteissä oli selvä ero, savea syöneillä oli vain
kolmannes myrkkymäärästä veressään. www.
highlightskids .com/Science/Stories/SS1201_parrotseatDirt.asp Perussa intiaanit keittävät
myrkyllisiä perunoita savivellissä ja vasta sitten syövät perunat. Joissain vatsalääkkeissä suurin
osa saattaa olla savea attapulgite -nime alle kätkettynä.

Eräässä dokumenttielokuvassa seurattiin norsujen käyttäytymistä, ihmeteltiin vuosittaista
vaellusta kuuman hiekka-erämaan halki tietylle suolammelle. Siellä lauma kahlasi lampeen ja
työnsi kärsän syvälle pohjamutiin – imien sieltä tietynlajista – savea… Selvästikin elukat näkivät
paljon vaivaa hyvinvointinsa eteen.

Poikkeuksetta ydinlaskeuma-alueilla suurimmat säteilypisteet löytyvät lätäköiden, rännien ja
viemärien lietteestä … oikeasti vaarallista. Mietipä hetki - Miksi liete on saastuneinta? Tässä
näkyy käänteisesti tuo saven ominaisuus: liete sisältää runsaasti näitä pienhiukkasia jotka ‘keräävät
itseensä’ radio-aktiiviset partikkelit. Tällä tavoin savilietteellä myös em. lammasfarmarit elukkansa
puhdistivat. Alempana on 5 Lokakuuta uutinen Minami Soma City Ishigami Dainin -lastentarhan
‘puhdistuksesta’ jossa asia tulee taas kerran korostetusti esille… Miksikö tätä savi-pöly-liete
ominaisuutta ei hyödynnetä saastuneiden alueiden puhdistuksessa?? ...yksinkertaisesti siksi että
uudet uljaat syöpäsairaalat tarvitsevat paljon uusia MAKSAVIA asiakkaita. (kts myös alempaa
uutinen: Hawaii 10.05.2011)



Seuraava kuva esittää teollisten zeoliittien käyttöä suodattimina. Esimerkin kuva laskee
suodattimien reikien läpi vain vesimolekyylin mutta estää muiden läpipääsyn. CO2 jää
suodattimeen jumiin… No jos tämä olisi kuva savihiukkasesta suolessa, se ottaisi tuon ei toivotun
kohteen kyytiinsä kuljettaen sen jätteen mukana pois ruumiistasi.

.

Tässä synteettinen zeoliitti on rakennettu läpäisemään vain vesimolekyyli; CO2 ei 'mahdukaan' läpi.

.

Suola. Ylen aivopiestynä et ole voinut välttyä suolan vaarallisuus ‘tiedosta’. Suurin vaara piilee
kuitenkin siinä että mineraalisuola puhdistaa elimistöstäsi Strontium-Sr90 väestönvähennys
radionukleidit eli säteilyn. Hyvin tehokkaasti. (Kts Chernobyl raportti, Yablokov al. Table14.2.).
Siinä missä zeoliitti on tehokas Cesium puhdistaja, Suola ‘toimii huonommin’ – ja zeoliitti taas ei
auta ollenkaan Strontium-90:n sitojana. Katso taulukko 14.2 alempaa . Saman raportin mukaan
Suomi, eräs pahiten Cherno-saastuneista maista, sisältää paikoin sammaleessa 3,500 Bq/kg Sr-89
(Hair moss 3,500 Finland Ilus et al., 1987 sivu.260). Lukema jonka arvosta 90Bq/kg hälistään
nyt 10/2011 japanissa Fukushiman piipun varjossa…

Säteilyvaikutusten minimointiin soveltuvat pelloissa mineraalilannoitteet, K ja
orgaanisliukeneva lignin metsämailla, jatkuva henkilökohtainen säännöllinen luonnon pektiini
(natural pectin enterosorbents). s.339; Yablokov & al.



Yleinen Juomaveden Puhdistusmenetelmä
Yksinkertainen tapa puhdistaa vettä: laita vesi 6h ajaksi auringon valoon. Vesipulloissa sen voi
tehdä kätevästi - pulloja et tietenkään välttämättä tarvitse. Sameasta vedestä tarvitsee kuitenkin
poistaa savi ym hiukkaset: auringon UV-valo puhdistaa bakteereista vain kirkkaan veden...
Bakteerit näet piiloutuvat hiukkasten alle suojaan vahingolliselta valolta.

Yllättäin pöytäsuolalla on mahdollista saostaa suurin osa sameasta vedestä, savesta (bentonite) -
lisää sitä veteen, ja nämä mössöt painuvat pohjalle ja syntyy kirkas vesi UV-käsittelyä varten.
Simple Way to Remove Mud from Drinking Water ScienceDaily (May 1, 2012) — Nearly 80
percent of disease in developing countries is linked to bad water and sanitation. Now a scientist at
Michigan Technological University has developed a simple, cheap way to make water safe to drink,
even if it's muddy. sciencedaily com/releases/2012/05/120501134315.htm

Cesium 137
Kaikki tulemme Chernobylin sienien päälle saamaan lisää cesium-137 ainetta joka aiheuttaa
ties mitä syöpää – Strontiumin jne lisänä. Tähän säteilevään radioaktiiviseen aineeseen
jodipilleristä ei ole yhtään mitään hyötyä… näet jodipilleri itsessään on jo myrkky – kuten lähes
kaikki lääketieteen tuotteet.

.

.



Säteilevät Superhiukkaset
Kaiken tuon päälle ilmassa leijuu jatkuvasti niinsanottuja radioaktiivisia superhiukkasia
joiden hengittäminen on supervaarallista. Ilmassa oleva säteilyhän on radioaktiivisen päästön pölyä;
mitä isompi ‘raekoko’, sitä vähemmän niitä kulkeutuu kauas. Superhiukkanen on yksinkertaisesti
kauas kulkeutunut muita isompi – tai muuten vaan säteilyarvoltaan pahempi, (silti silmin
näkymätön) hiukkanen. Kuinka kauan, paljonko, milloin, missä näitä agressiivisesti varautuneita
hiukkasia maan magneettikentässä leijuu ja tuulessa tulee- sen rikollis-STUK on aina salannut. Aina
kun niitä on ilmassa, silloin pitäisi olla hengityssuojain tai/ja pysyä sisällä… Laskeuman jälkeen
tulisi kaikki ulkonaollut/oleva huuhtoa vedellä, talon katosta alkaen…

“Kun hengittää mikrogramman plutoniumia, hiukkasten viereiset solut saavat äärettömän suuren
säteilyannoksen. Useimmat solut kuolevat koska plutonium on nk. alpha-säteilijä. Muut solut
vaurioituvat, syntyy mutaatioita ja soluja säätelevät geenit vaurioituvat. Vuosia myöhemmin
kehittyy syöpä. Radioaktiivinen jodi menee imusolmukkeisiin (iodine), Cesium-137 aivoihin ja
lihaksiin, Strontium-90 luuhun aiheuttaen luusyöpää ja leukemian. Kun nämä päästöt pääsevät
vesistöihin, ne keskittyvät ruokaketjussa esim. maitoon, äidinmaitoon / sikiöön joka on paljon
herkempi kuin aikuinen.“

Tässä STUK voisi auttaa säteily mittaus ja ilmavirtaustiedotuksilla MUTTA EI. Saksassa näitä
säteilytiedotuksia on ollut jo 25 vuotta, suomessa ei kertaakaan! Suomessa vain ihmetellään miksi
omainen kuoli syöpään.

Ainoa ‘apu’ laitoksen lökäpöksyistä keväällä 1986 oli se, että se keräsi kaikki GEIGER mittarit pois
kentältä pitääksen kansan Chernobyl säteilytyksessä! Nämä STUK rikollisrapparit tulisi
kiireenmiten kiikuttaa telkien taakse!

Tulevina kuukausina kansaa pelastuisi tuhansia, ehkä sinä, ehkä minä – ellei STUK olisi
valehtelijoiden pesä, hallituksemme johtamana. Sen kuuluisi varjella suomalaisia ennemin kuin
itseään… mutta maan tapa, hyvävelikerhomme johto ei piittaa sinusta/minusta, ylimääräisetä
syömäristä… Niin. Ja koko säteilytyksemme tausta, öljy ei Lopukaan… CO2 ei olekaan
myrkky vaan veropetoksen väline.
www.erilainen.wordpress.com/category/a-oljy-on-luonnontuote/

Nyt sitten tämä rikollisjoukkio “tutkii” omain tekosiensa ‘turvallisuuden’… Mitäpä luulet?
Veikkaukseni on että kun “keulavisiiri on räjäytetty pihalle”, STUK-löydöksenä on huonosti
rasvattu SARANA… Tästä hesharia ja IltaSatusanomat sitten uuti-soi niin jotta korvat menee
lukkoon. Turvallista On – Japani Ei Koske Suomea:

.

Psst. "Norja*1 kuljettaa plutoniumia tavallisilla matkustajalennoilla. Norja*1 on kuljettanut
radioaktiivista plutoniumia tavallisilla reittilennoilla ilman että matkustajilla on ollut mitään tietoa
asiasta, kirjoittaa norjalaislehti Klassekampen. Plutoniumia on käytetty tutkimustyössä Haldenin
koereaktorissa." IS 1.8.2012 8:09 (*1 = mikä tahansa valtio...)

.



Ydinvoimavoitelun argumentit vastaan Faktat:
Kun keskustelet aivopestyn herkkusienen ydinvoitelu-argumenttien kanssa, muista nämä:

-Ydin - 'voima' on energianegatiivista – sen tuottamiseen tarvitaan 10 kertaa enemmän öljyä kuin
siitä saadaan ulos. Yksi ydinenergian 1kWh tarvitsee 10kWh dieselöjyä kaivostoimintaan
jalostukseen jnejne.

- Uraanimalmi on käytännössä loppu, jäljelle jäänyt malmin hyödyntäminen mielettömän köyhää.
– siksi tänään reaktoreihin syötetään mox ydinjätettä vanhoista ydinaseista. Mielettömän
vaarallisiksi tehdyt reaktorit eivät ajoittain edes sammu! Talvivaara jalostaa myös keuhkosi: sen
uraanipäästöt kulkeutuvat vesistöjen kautta Saimaasta Itämereen. Näiden ydinvitamiinien
puoliintuminen kestää vain 100.000 vuotta...

- Voimala -sana on harhautus: päätuotanto on Plutoniumia, sivutuote energiaa. Olkiluodosta sitä
ovat rikollisemme salaa vieneet tullittoman sataman kautta jo mrd.180€ edestä. (by AL)

- Savupiiput. Niin. Miksi 140metrin 'rekalla läpiajettavat' piipustot? Eihän laitos polta öljyä,
puuta tahi turvettakaan... Likainen Salaisuus: laitoksen henkilökunta kuolisi 2min sisällä ellei
ilmanvaihto heittäisi ionisoitunutta säteilevää ulos jatkuvasti. Jokaisessa komerossakin pyörivät
sukat jalassa...

- Taustasäteily on vaaratontako. Kuinka paljon enemmän epämuodostuneita lapsia syntyy
taustasäteilyn lisääntyessä?
- Ydinvoitelulaitosten saastepäästöt verrattavissa lentokoneessa lentämiseen. Goebbels
aivopesijämestari vertaa tässä ‘polkupyörän takarengasta Espanjan tomaattiin’: Ulkoinen
auringon säteily pysyy ruumiin ulkopuolella ja sen vaarallisuus ei ole verrattavissa sisäisesti
hengitettyyn tai syötyyn säteilyyn.
- Ydinsaaste verrattuna röntgenkuvaukseen: röntgenkuvaus kestää millisekunnin –
ydinvoideltujen saastepartikkeli on ja pysyy solukossa sinne päästyään.

-Eduskuntatalon kivimateriaalissakin on Uraania: Täysin absurdia lässytystä; Kuulet varmasti
jos joku on Eduskuntatalon imaissut keuhkoihinsa…

- Kuinka ruokaan tullut ydinsaaste Potassium onkaan niin vaaratonta. ‘Banaanin’ Potassium-
40 on luonnossa esiintyvä radio-isotooppi joka on aina ollut luonnossa. Se ei kuitenkaan keräänny
eikä tuota huippuarvoja päinvastoin kuin ydinvoitelulaitosten saastat.
- Ydinvoimala – kuin palohälytin. Höpöä: kukaan ei imeskele tai hengita Americium-241
sisältävää palohälytinmursketta.
- Yksi litra maitoa maaliskuun lopussa 2011 USA (kun Fuskushima-maailmansaastutus
operaatio oli vasta laukaistu) sisälsi iodine-131 7.54 millirem -annoksen pikkulapsen
imusolmukkeille. Vuoden kulutus, 50L tuo 377 millirem lisän. www. idealist.ws/hane.php

- Ydinlaitoksen Päästöt, suuri kupla: päästöjen määrä koskee vain 'käyttöä'. Kuitenkin laitos pitää
pysäyttää vuosittain ja vaihtaa polttoinesauvat, noin 2vko seisokki. Sitä toimintaa, Revisiota, eivät
koske mitkään säännöstöt. Sen aikainen päästöt ovatkin tuhatkertaiset koko vuoden päästöihin...



- Ydintekniikka, saastaisen suuri säteilysalaisuus: Uraanin säteilylajeja on lähes viisikymmentä.
Vain neljää lajia mitataan... (allaoleva karmea revisiototuus on sitäkin kautta tuhat kertaa kerrottua
pahempi.) Japanin jokaisen Plutoniumtehtaan eli 'voimalan' säteily on havaittavissa Suomessa,
suoraan maan lävitse... Liekö pahin lajeista k-säteily eli kanavasäteily: sitä ei pidätä mikään rakenne
vaan se porautuu kaikesta lävitse haurastuttaen materian, tuhoten geeniperimää ym. Tässä paljastuu
myös kansojen ryöstöön käytetty nk. kylmän sodan kupla: ydinsukellusvene on aina 'kaikkien
näkyvissä´ mm. reaktorinsa takia.

- 0lkulu0d0n henkilökunta on geneettisesti vaurioitunut, lapsentekokiellossa. Näiden lapsista
30% on vaikeasti kehitysvammaisia, piilotettu Eurajoen hoitolaitoksiin... kaikki AL työkaverit
kuolivat n.50v iässä.  (by AL)

- Reaktorirakennus, 104m korkea. MIKSI? Plutoniumtehtaan (nk. voimalaitos) suora säteily,
mm kanavasäteily, on niin rajua että sen on päästävä 'tuulettumaan' ympäristöön. Tästä säteilystä ja
sen suorista ympäristyötuhoista kertoo mm. heti salaiseksi julistettu Turun Yliopiston
ympäristötukimus (kts otteita siitä ydinblogisuvultani). Reaktorien Cherno-sulaminen on alan
piireissä tunnustettu jo 1970 -esitelmissä tapahtuvan maailmalla 4v. välein... Kun kerran reaktorit
possahtelevat tämän tästä, miksei niitä sijoiteta valmiiksi 100m maan sisään? ...kas ei voi, maa
heijastaa säteilyn ja 'kaivoksessa' laitos grillaisi itse itsensä.

- Käytetyn polttoaineen jäteallas, tuhansien tonnien paino nostettu järistyslattiiksi 50m
korkealle. Kts. edellä. Jos sen jäähdytys pettää, se sulaa ja sytyttää kaikki kilometrin säteellä olevat
vastaavanlaiset varastot - kuin Fukushimassa. Lue em. IEAE raportti. Esim. Ingalinan suljettua
laitosta on pyöritettävä 40v jatkuvassa hälytysvalvonnassa - ettei raskaasti säteilevät käytetyt
uraanijätteet sulaisi allasvuodon tai pumppujen sammumisen takia.

- Poltoainesauvat syttyvät itsestään jos ne ovat liian lähellä toisiaan esim kuljetuksen aikana.
Tämä on Plutonium/Uraanin perusominaisuus: kuljetuksessa on erikoissäännöt kuinka lähelle
polttoainesauvat saavat tulla toisiaan lähelle, montako sauvaa per rekka... Siitähän on kyse koko
ydinlaitoksessa, sauvat kuumenevat itsestään ja höyrystävät veden. Meitä tappaa säteilyttää
höyryajan sotatekniikka, yliviritettynä, 1950 luvun helmitaulu-laskutikuilla laskettuna...

- Laitos 'ei pysähdy koskaan': Kun riittävä määrä ydinpolttoainesauvoja kerätään yhteen nippuun,
ne kuumenevat itsestään eikä sitä reaktiota voi sammuttaa. Kun 'voimala on nk. pysäytettynä', se
vaatii kokoajan massivisten jäähdytyspumppujen ja järjestelmien toimintaa 24/7/365 - taikka se
räjähtää! Pysäytystilassa polttoainesauvojen väliin on tungettu boronisauvoja jotka ainoastaan
hillitsevät reaktiota murto-osaan täydestä tehosta. Kun näiden ohjaustekniikka aikanaan pettää,
syntyy uusi ihana Fukushima.

- Ydinaseet - 'ainoa syy' PlutoniumtehtailleYdinkärjen uraani köyhtyy itsestään, säteilee ja
viidessä vuodessa 'pilaantuu' itsekseen. Jokaisesta ydin ohjuksesta uraani on poistettava ja vietävä
esim. 0lkilu0don laitosten kitaan - virkistettäväksi 5v välein. sammutettu uraani - DU -
kärkiammukset: kummasti niiden käsittelijöillä syöpäsairaudet lisääntyvät. Jokainen ammus
aktivoituu osumassa, sulaa ja saastuttaa ilmakehän ja ympäristön. Näitä ammuksia on tykinkuulissa
ja muissa EUnaton jne konetuliaiseissa... Jaa, mutta tästähän ei saanutkaan puhua...

- Lähdetiedot yms tarkemmin kotisivulta kts sis. luettelo



'REVISIO' - GloBaalin väestönvähennysprojektin
keuhkosyöpäpumppu (= plutoniumtehtaan 'tankkaus')

Psst. Rooman Klubin pöytäkirjoihin kirjattu ritarillinen
päämäärä on vähentää väestöä n. 500milj paikkeille...

Saksassa aktivistit vaativat oikeudessa oikeat luvut revision päästöistä - tässä näkyy myös
STUK likaiset salat... Tämän oikeudenkäynnin mainiot tulokset - ennennäkemättömät faktat
kuihtuvat 1/500 osaansa esitystavassa: allaolevassa kuvassa on vain YHDEN plutoniumtehtaan 2
viikkoinen päästöpiikki...

Kuvan punainen käyrä kertoo ydinvoimalan eli Plutoniumtehtaan tuhatkertaisista päästöistä
silloin kun LAITOS ON SULJETTUNA! Kyseessä on laitoksen polttoainesauvojen vaihto uusiin
eli revisio. Suomilaisille herkkusienille STUKmedia käyttää hämäystermiä "huoltotyö"...



Revisiot - SALAINEN - TOP SECRET:
Revision eli polttoineen vaihto uuteen, tuottaa massiiviset plutoniumpilvet. Näiden syöpäpilvien
liikkeet salataan rahvaalta - etteivät voisi suojautua... Tietoa tietenkin on, mutta ilmeisesti jaetaan
vain ylemmän asteen rappareille. Tässä pari pilkahdusta:

HS 12.7.2012 10:36 artikkelin mukaan Otaniemen plutonium-sätelytyslaitos
suljetaan ... kauhistuiko bättre folket tätä artikkelia ? Va menar då de där
'sulkeminen' ... "Espoon Otaniemessä sijaitseva FiR 1 -ydinreaktori ajetaan alas niin
pian kuin mahdollista. Asiasta päättivät yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriö ja VTT.
Reaktorista luovutaan lähinnä taloudellisista syistä. Sen ylläpito on ollut VTT:n
mukaan kallista". LUE: Plutonium saanti liian vähäinen. ... Toisen artikkelin mukaan
sulkeminen aiheuttaa 'pienen vaarattoman pöllähdyksen'.

Revisioiden tekemistä jokavuotisista 'pöllähdyksistä' eli tuhatkertaisista
PLUTONIUM-säteilypilvistä ei turhalle syöpähoitoon suunnitellulle rahvaalle
kerrota - että eivät voisi suojautua. Mikäli tieto jaettaisiin, pyhä ritarillinen
kansanmurhaprojekti menisi pilalle, syöpähoitolat jäisivät ilman liikevaihtoa... Tässä
nk. ohivuoto - luettavissa  irvien välistä: "Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen
kakkosyksikkö ajettiin pikasulkuun keskiviikkona. Ykkösyksiköllä tehty vuosihuoltotyö
[ =REVISIO] aiheutti kakkos-yksikön molempien turbiinien pikasulun, jonka takia
laitosyksikkö ajettiin alas. Alasajo tapahtui kello 15.23...." IS 29.8.2012 16:5

"Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa ihmisille, ympäristölle tai laitokselle. IL Ke
29.8.2012 klo 16.43"

EI VAARAA -chemtrail paniikkia ionisoidun säteilytaivaan yllä seuraavana päivänä:

Ruiskutustankkerin suora yliajo, hki 30.08.2012 18:55... pidätä hengitystäsi!



Kemikaalivanat ajetaan ristiin rastiin jolla aikaansaadaan revision aiheuttaman ionisoidun taivaan
täyttävän, räjähdysvaarallisen 'ydinsäteilyn maadoittava verkko'.

Ihana puhtoisen energilähteemme (!?) saastutuksen ehkäisyyn käytetään - myrkkyjä - kuinkas
muuten. Kas näin saadaan taskustasi varastetut veromarkat liikkeelle kemianteollisuuden
ylläpitämiseksi... Käytettyjen ruiskutusaerosolien sanotaan sisältävän 'ei-vaaraa STUKvitamiineja'
kuten: barium, aluminum salts, polymer fibers, thorium, silicon carbide... Kaikki nämä satavat
pihallesi ja joutuvat ruokakauppasi hyllylle jatkuvasti enenevässä määrin. Saadaan syöpähoitolat
käyttöön.

Kts Chemtrail ydinblogi sivuilta

Kun kaikki maailman laitokset otetaan huomioon, uusia Reviso-megapäästöjä ja niiden ilmakehän
ionisointihaittojen torjuntalentoja tapahtuu päivittäin...Allaolevaan kuvaan lisäsin tähän samaan
näkymään  GLOBAALIN REVISION: joka päivä alkaa jossainpäin huippupäästö - myrkyttäen
yhteistä hengitys- ilmakehäämme.

Aktivistien päästökuvasta tuleekin 500x pahempi: siihen tulee lisätä kaikki ilmakehäämme
vaikuttavien viidensadan Plutoniumtehtaan päästöt - eli Glo-Baalin paawimedian aivopesulaulu
Luonnon Taustasäteilystä...



Päivitetty aktivistien Glo-Baali näkymä: Joka päivä jossain alkaa uusi tuhatkertainen
salasäteilytys. Sekin leviää kaikkialle maailmaan tuuliin ... jokainen elollinen saa osansa, tahtoi tai
ei. Ydinmafioso onkin tämän joukon tyhmin: vedätettynä 'hirttää' itse itsensä Plutoniumiinsa ja
tekee jälkeläisistään mongoloideja.

Tässä TVO:n oma taulukko ajalta kun kaikki ei vielä olluta salattua: Tässäkin tosin revisiota
kaunistellaan vähentämällä seisokkipäästöistä kaksi nollaa...

Lisää Ydinvoimaa, kaikki yhdessä, uudestaan kuorossa: LISÄÄ YDINVOIMAA!



Betasoihdut = ionisoituneet happiatomit loistavat pinkkinä. Laitos säteilee aina - joskus 'vain' 1000x
enemmän ... sitä ei huomioida päästöihin. Tälläisia lauhduttimia on monessa paikassa missä joen
tms jäähdytysvesimäärä ei riitä.

"Näin lintuparven lentävän 0lkiluodon piipun yli ... ne
putosivat savuavina haisevina kökköinä maahan, 100%
grillattuina. Vartijat kielsivät koskemaan..." A rto L auri kuvailee
revisionaikaista 'huolto-pöllähdystä'...



Säteilytettyjen Itsenäisyys
...sekin haihtunut kuin ohjelmoiduille markkinoitu kapitalismin kangastus?

Radioaktiiviset partikkeleita ruumiissasi kutsutaan sisäiseksi säteilijöiksi. Ne ovat paljon
vaarallisempia kuin ulkopuolella oleva säteily. Radioaktiivinen materiaali pääsee ruumiiseesi
hengittämällä, syömällä eli ruoan välityksellä, joissain tapauksessa ihon lävitse. Esimerkiksi
rahvaan terveyskylpylöissä - uimarannoilla 0lkilu0d0n maisemissa. Keuhkoihin sitä taas saavat
rikkaatikin ja ilmaiseksi - vedä henkeä - kas noin, uusi annos sisässäsi... Tritium, esim Canadan
CANDU reaktorien runsain säteilylähde, pääsee ruumiiseesi kaikkia kolmea reittiä.

Yhden vuoden aikana yksi milligramma säteilee 390 alpha-partikkelia, 780 miljoonaa beta-
partikkelia ja gammasätilyä. Tämä on yli miljardi korkean energian ionisoivia radioaktiivisia
partikkeleita joista voi seurata merkittävää biologista tuhoa. Jo yksi alpha partikkelin energia ylittää
energian jolla voidaan vaurioittaa solun DNA, RNA, entsyymejä ja proteiineja. (Uranium Medical
Research Centre)

Plutoniumtehdas - hesarien ydinvoimala.
Luonnosta löytyvän ja louhittava uraanin isotooppi U238 säteilymäärä on vähäisempi kuin
Plutoniumtehtaan (nk. voimala) tuottamissa isotoopeissa. Esimerkiksi Uraanin isotooppi U234 -
jota luonnossa ei koskaan ole ellei sitä ole sinne 'kipattu' - on säteilyltään 18500 kertaa suurempi
(kuin U238). Luonnontilassa esiintyvän uraanin koostumus on U234 (.0054%), U235 (.71%) ja
U238 (99.28%).

Tritium on Plutonium teollisuuden eräs pahimmista jätteistä, sitä syntyy runsaasti ja on kallis
hävitettävä - koska sitä ei edes voida hävittää (tokihan suodatus saostus onnistuu, jollain tasolla).
Höyrykauden hulluuden, hehkuvien plutonium pötkylöitä jäähdyttävän veden eli syntyvän höyryn
'raaka-aineen' ja turbiinien hyödyntämän höyryn lauhdeveteen sitoutunut Tritium pitäisi ainakin
kalliisti varastoida: niinpä nämä pimeät Plutoniumtehtaat hulauttavat tämänkin säteilyjätteensä
kaikkien sääntöjen vastaisesti suoraan luontoon, jokiin, mereen...

Polttoainevaihdon yhteydessä joudutaan tämä plutoniumpötkylöiden 'jäähdytysvesi' -
tritiumilla vähin erin yhä myrkyllisemmäksi muodostunut höyrypannu-energian kiertovesi,
laskemaan pois. Muutoin ei kyetä nostamaan tuotannon päätuotetta eli Plutoniumia - ydinaseisiin
prosessissa kypsytettyä raaka-ainetta - 'pannusta' pois, uusia plutoniumkärkien aihioita tilalle.

Kätevintä ja halvinta aina onkin luonnon saastutus.

.



Plutoniumtehdas General Electric Mark 1:
Alla kuvattuna rajusti yksinkertaistettuna "0lkilu0don" General Electric G.E. Mark 1
Plutoniumtehdas 'revisiossa'; sen 104m korkea reaktorihalli ja piippu ovat mittakaavassa, 4.3m
polttoainesauvat "suurennettuna"mm. höyrypannussa. Siniset ovat aina 24/7/365 jatkuvan
jäähdytyksen tarpeessa (sulamisvaara) olevia jäähdytysvesialtaita... Kaiken tässä olevan olen
poiminut ja puzannut kurasta, ydintumpelopappien 'kadulle pudottamista sala-arkistojen kopioista'.
Enhän tietenkään ole saanut käsiini 0lkilu0d0n mittapiirustuksia - alla kyseessä vain identtinen G.E.

KAAVIOKUVA. Mark I:n -mittapiirustuskopio 'riisuttuna'.

Tämän plutoniumtehtaan tankkauksesta (huolto, revisio yms harhautusnimikkeet)
toiminnallinen animaatio VIMEO.com -videolla, kts linkki alempaa...



'Ydinvoimala' kaaviokuva. Ydinreaktori, Revisiossa. 'Huoltotyö' ... satua säteilytetyille.

Rakennus 104m. Piippu on 140 metriä, yli 3m halkaisija, synnyttäen itsessään valtavan imun...
Joka ikisestä 'kopista kanavistoa myöten (vihr.) imetty säteilevä ilma syöksyy taivaille ja sitä tietä
keuhkoihisi. Sairas sairaanhoito saa lisärahoitusta potilasmäärän paisuessa. Hauska nyanssi on
turbiinihallin ja jätevaraston osittaiset pressukatot - alfa ja beettasäteilyn 'tuulettamiseksi'
sinunkin lastesi keuhkoihin.

Laitoksen tuottama massiivinen suora säteily sanelee rakenteen: säteily on tuuletettava
ympäristöön mahdollisimman korkealta. Järjen mukaan tälläinen supersäteilevä laitos tulisikin
sijoittaa maan sisään ... muttamutta: siellä sen säteilyn heijasteet käristäisi sen -  itse itsensä.

OUT (kts kuva): osa raskaasta säteilystä ohjataan punaista höyryputkikanavaa myöten
turbiinihallin lävitse sähköverkkoon ja siten levitetään maakunnan lehemille. Näin häivytetään
plutonium tehtaan  kammottavat kokonaissäteilymäärät ja toteutetaan väestönvähennys-agendaa...

Tekemässäni kaaviokuvassa mafian Plutoniumtehtaasta - eikunsiis ydinvoimalastasi - näkyy
myös hilpeä varasto - jonka kattokin jo kertaalleen romahti [SALAINEN] ja seurauksena läheltäpiti
fukusima. Läheltäpiti tapauksia onkin tämän tästä [SALAINEN] - sen voi kertoa maailman
viidelläsadalla julkisella, sekä tietenkin salaisilla - ydinase-plutonium-tehtaiden määrällä.

Ilmanvaihtohormiston (vihreä) kautta tuuletetaan aina laitoksen kaikki tilat. Koko laitoksessa
ilmanvaihto on aina rajua, sukat pyörivät jalassa -luokkaa. Ellei näin olisi, Arton tuolla aiemmin
tarkasti selvittämä säteilyn rei'ittämän, vuotavan pannun läpitunkevan plutoniumin säteilyttävä
ionisoitu supervaarallinen pinkki-ilma tappaisi kaikki sisälläolijat 2minuutissa. Tämä selviää Arton
artikkeleista - sekä tieteellisen tarkasti salatuista tiedejumalan riittisaloista - white papers.

Kaaviokuvassa näkyy kuinka 104m korkeassa 0lkilu0d0n ydinase raaka-ainetehtaassa on
menossa on "huoltotyöt". Höyrypannun kansirakennelma on jo auki, höyrypaineastian kantta
nostetaan. Seuraavaksi ennen kansien avausta lorotetaan jäähdytys eli tritiumkyllästynyt vesi pois
reaktorista. (koska tämä tiedejumalanpalvelus on salainen, yksityiskohtainen prosessikuvaus on
maallikolle mahdotonta.)

LOVIISA REAKTORIHALLI, yläkerros:



Loviisa.Ydinvoimala. Ydinreaktori. Keskellä näkyy kaaviokuvassakin olevan 'höyrypannun' eli
paineastian punainen kansi. Viereisen vaal.sinisen kansiston alla on käytetyn polttoaineen ja
ydinsotakalustoon myytävän supervaarallisen plutoniumin 'jäteallas': avausta eli 'huoltoa' varten
reaktorihallin lattiaan on sinisellä merkitty ylösnostettavien kansiosien sijoituspaikat.



'Maikkia' hymyilyttää. Ilmeisesti hänelle ei vielä ole kerrottu että jälkeläisetn saaminen on kielletty
koska hänen ja tulevien polviensa geenit ovat pilalla 100.000 vuotta eteenpäin. Joka suuntaan
säteilevän hornankattilan kansi taustalla.

OLkiluodon visitor center'in kuvaus Plutoniumtehtaan hukkalämmön hyväksikäytöstä:

Oik. koko Itämeren Tritiumsaastutuksen salalähde, mereen pumpattu tritiumjäähdytysvesi.

Vasemmalla plutoniumpönttö. Sieltä tuleva höyry käyttää generaattoria jonka läpi mm. prosessin
kanavasäteily johdetaan valtakunnan sähköverkkoon tuuletettaviksi rahvaan keuhkoille, esim
'espoon' pelloille... Viisaammat ovat kertoneet että tämä kuva onkin harhaa: plutoniumin valmistus



vaatii mielettömästi sähköä ja sähkön kulkusuunta onkin 'oikealta vasemmalle'. Se selittäisi Japanin
teollisuuden menestyksen alkaneen 52 plutoniumtehtaan tuhouduttua v.2011. KAIKKI 'reaktorit'
seisovat yhä v. 2017 ... niiden tarvitsema mieletön energiamäärä on vapautunut teollisuuden
käyttöön. MIKÄLI japanin sähkö olisi ollut riippuvainen 'ydinvoimaloidensa tuottamasta sähköstä',
teollisuus olisi romahtanut tuon ydinsähköntuotannon romahtamisen takia v.2011. KAIKKI
'reaktorit' seisovat yhä... tritiumin pumppausta jatketaan vielä 50vuotta.

Jesuiitoilla on ainainen pakkomielle irvailla rahvaalle - näyttää saastaiset tekonsa
piilokuvain kautta. Tässä visitor centerin kuvassa on eräs tapa ilmaista säteilytyksesi -
ja irvailla katsojalle, tajuaako se mitä näkyvissä...



MARK 1. Kaaviokuva

Oikealla näkyy ylh. erillinen jäteallas: sinne säteilypöllähdys-kuljetus aikaansaanee esim ympäri
maailman uutisvuodoissa esiintulleita 'mystisiä' lintuparvien joukko-kuolemia. Alempana oikealla
säteilytettävein hämäykseksi rakennettu tuurbiini-generaattori-halli. Sieltä tuotetaan sähköä vain
sitä varten että saataisiin sillätavoin raskas K-säteily kotiisi.
Eräs puhtaan reaktorin 'tuotteista' on reaktorirakennelmaa murentava, jatkuvasti kaikesta
läpitunkeva K a n a v a säteily - puhupa siitä jollain keskustelupalstalla, pilleritarjoilu
hoitotarpeineen onkin seuraavanan ydinmafiosin kommentti. (Kanavasäteily: lue ydinfyysikko
Fajansin kirja)

Seuraavaksi nosturilla siirrellään poistettavat (vain osa) polttoainesauvat eli kypsät tuotteet
toiseen vesialtaaseen, senjälkeen jo II-altaassa odottamassa olevat uudet aihiot nostetaan pannuun
sisään. Kaikki paikat täyttävää tritium yms säteilyhöyry tuuletetaan parhaillaan ulos, keuhkoihisi.
Paikkojen siivojillekaan eikerrota. Mahdollisesti tehtaan, 'rekalla ajettavan' 140m savupiipun,
ylilentävät lintuparvet grillautuvat - suoraan lennosta, pudoten savuavina paisteina tehtaan
pihamaalle! (Ei, tod. ei: tämä ei ole ankuankkawitsi) Onneksi (?) tämä höyry levitetään myös joka
ikisen ydinpoliisin lasten keuhoihin.

'TANKKAUS'

Tätä polttoainesauvojen vaihtoa kutsutaan mafian slangissa "revisioksi". Osuva ilmaisu:
syntyyhän siinä uuden ydinohjussarjan uuden revision Plutoniumkärjet. Meikäläinen puhuis
tankkauksesta: vanhoista uraani-plutonium sauvoista osa otetaan jatkojalostukseen ja sitten
myydään asetehtaille. Tähän tiedejumalanpalvelukseen liitty myös supersalaisuus, pyhien
plutonium 'aihioiden' siirtely parhaan kansamurha-sadon keräämiseksi). Osaa 'polttoainesauvoista'
pyöritellään revision aikana ympäri plutoniumpönttöä, kyspytellään kuin Cuan Valdez'in Kesko-s-
kahvipapuja, pauligin parhaitten aromien esiinsaamiseksi. (Lue: miljoona murhaa enemmän).

Suo malis tiedemiehet ovatkin tässä Plutoniumsopan keitossa erityisen taitavia; maailmalla
ovat kateellisia. Kun normaalilaitos on pakko sulkea ja avata, poistaa pahimmat säteilypötkylät
vuoden välein, suomalis kansamurhaajat kykenevät kypsyttämään myrkkyjään jopa 5 vuotta! (by
AL) Saanet arvata minkälainen 'sota myymälässä' vallitsee näiden superfinn -säteilytystuotteiden
tullessa tuotantolinjalta ulos - kuka saa tämän kovimman murhamössön? (Vrt. Otaniemi, alempana)

Kiista kuka ne saa: Kuvittele moskovan suurinta (tyhjä) GUMin tavarataloa
1954, sinkkiämpärierän saapuessa vankileirien tehtailta... poliisirykmenttikään ei
kykene tuhansia maatuskoja pitelemään. Seurauksista tavallinen kuolevainen voi
lukea jopa YLEn voidelluista Iltasatusanomista: Kusetin Arc ticsea -Laiva kaapattu!
Erikoisalus Sigyn ... Mossad sitä ja tätä... juutalaiset tätä ja sitä...



Itämeri, maailman saastunein (tritium)

Jos juomaveden kohdearvo (huijaus, sekin - pitäisi olla = 0) tritiumsaastuneilla mailla on
20Bq/L, meriveden viimeisin julkinen arvo 1990 luvulla oli 123Bq/L ... ja voidaan arvella nyt sen
olevan 200Bq/L. Myrkyn pitoisuus nousee jatkuvasti, kiitos Plutoniumtehtailijoidemme ahneuden:
mitä kauemmin 'soppaa' keitetään, sitä myrkyllisemmät päästöt - ja ennekaikkea sitä tehokkaampi
(=$$$$$$$$$$$) mömmö maailman pimeille Plutonium markkinoille.

Tämä kauppa kykeeneekin suojakseen palkkaamaan mittaamattoman suuret poliisiarmeijat.
Järjestä vapautetut poliisarmeijat mädättävät tässä samalla itse itseltänsä, kansalta ja lapsiltansa -
silmät päähän. Nämä suojelevat, täysin pimeästi, salaa ja tullitta Plutoniumtehtaiden omien
satamien kautta myytyä 'tuotetta', Plutoniumia. Ritarillisesti tietämättä mitä tekevät - kysellä
saatikka kertoa ei saa. Eivätkä edes uskalla: "Muista Joensuun 2011 pikkujoulut...".

Plutoniumtuotantoon tulee olennaisena lisänä jatkojalostus ydinkärkiä varten, salaiset kontti-
centrifugit joita systeemin suojassa on levitetty säteilijöiksi ympäri maatamme (by AL). Nyt
ilmeisesti mafialle lisäpelkona on julkisuuden [hyvä Arto & co!] takia satamiin tulevat rajoitukset,
jopa tulli? Tämä merkitsisi ydinmafialle katastrofia. Siksipä Humppilassa on syntymässä Arton
mukaan eräs maailmanluokan lentokenttä - jonka valvonnassa pidettäneen erityistä huolta
Plutonium-kauppaliikenteen häiriöttömyydestä... SM0M haisee ja kovasti. (mikäseon, selaa blogin
sivuja - niinkauan kun vielä saat niin tehdä)

Ydinmafian kunniaksi on sanottava että ciat osaavat 'asiansa' mykistävän hyvin. Kansakuntain
rahvaasta - 99,9% - säteilytetyistä ei tänäkään päivänä tiedä, saatikka usko, olevansa kokoajan
säteilytettävänä. Eikä edes halua tietää.... Miten voikaan olla mahdollista että ritarikerma hallitsee
kannen alla kuplivia ilmiöitä kuten valtion huumekauppa, orjakauppa ja lapsiseksin orjakauppa
jnejne. Kaikki ritarikuntia palvelevia Savile-luokan jäävuoria joiden huiput on naamioitu YLEn
hauskasti, vatukkoa työntävällä sonnalla, mm. nk. uutisilla eli kansamurhaviihteellä. Suojelijana,
tietenkin sinitakkiritarein meri.

OTANIEMI - Älyköiden Säteilytys
Otaniemen ylpeitten säteilyttäjä -  Triga Mark II tai VTT:n tutkimusreaktori FIR 1 - aivan kuten
säteilytetty haluaa... Myrkkykeittolan opettaja esittelee sauvoja tälläisen havaintotaulun kautta:
miten saadaan parhaimmat Plutoniumit jalostettua. Ilmeisen taitava  opettaja.

FIR 1:n reaktorisydän on sijoitettu kuusi metriä syvän avoimen vesialtaan pohjalle. VTT:n
tutkimusreaktori FIR 1 käynnistyi 1962 tutkimusta, koulutusta ja 'isotooppien 'tuottamista' varten.
1990 luvulla uudistettiin: neutronisäteilyä käytetään nyt sädehoitoon; yhteensä 58 hoitokertaa.
Reaktorisydän, halkaisija on 40 cm, on 6 metriä syvän avoimen vesialtaan pohjalla. Itse
reaktorisydämen. Reaktorin lämpöteho on 250 kW, mutta sillä voidaan tuottaa lyhytaikaisesti
teholtaan tuhatkertaisia eli 250.000kW = 250MW tehopulsseja.



(Psst. Tämä jäi kertomatta: Näitä 'Pulsseja' annamme aina ylhäältä tulevien käskyjen perusteella -
haluttuun suuntaan. Ja tätähän ei erikoistutkija edes tiedä: Purske annetaan aina kun poistettavat
joutosuut on kutsuttuna suunnattavan säteilypurske-keilan alueelle, 'saunailtaan'.)

Hukkalämpö työnnetään rakennuksen katolla oleviin jäähdytystorneihin. Reaktorisydämessä
on 80 polttoainesauvaa, joissa on yhteensä 15 kiloa uraania. Uraanin rikastusaste on 20 %, joten
halkeamiskelpoisen U235-isotoopin määrä on kolme kiloa. Reaktorin toimintaa säädetään neljän
säätösauvan avulla. Käyttökokemukset koko toiminta-ajalta ovat olleet erittäin myönteiset, kertoo
erikoistutkija Seppo Salmenhaara. (Lue: valitut kohteet ovat kuolleet syöpään tautisen nopeasti).

Otaniemen säteilyttäjätohtori esittää: FIR-1 reaktorin sydän, polttoainesauvojen sijoittelun
opetusmalli, tutkija osoittaa yhden polttoainesauvan havaintomallia...

Lainaukset TVO infolehdestä, w w w . tvo fi/ytimekas/0205/pienreaktorit.html

Liekö tri kalman vihiriä nappi (raktorisauva) se parhaiten fyffyä tuottava plutoniumnappi?



Otaniemen Ydinreaktori 'koelaitos' Triga Mark II eli VTT:n tutkimusreaktori FIR 1
Paavin toiveet täyttävä = Kahdeksankulmainen Ritarien ydinpyhättö.

Samat toiveet täyttää myös tulevan vatikaanin valtaistuimen sijaintipaikka - dome of rock moskeija.
Päät pehmittävä älyköiden sisä oppilaitos sekin...

8-kulmainen islam jesuiitta-aivopestyjen pahatto, Jerusalem.



Espoon valitut VIP vieraat iloiten ottamassa 'silmähoitoa'; montakohan näistä säteilytetyistä
yhä on elossa, ilman syöpää...



by AL



Ydinhullu Ratkaisu Räjähdysvaaraan - TEHOn nosto -
LISÄVIRITYS - Mallia Kanada.

.

Sittenkun kun ylipitkään keitetty pannu on täysin läpimätä hutera ja räjähdysvaarallinen,
käyttöikänsä ajat sitten ylittänyt, sen suojavyöhykettä laajennetaan 30 kilometriin - SM0M-
Kanadan malliin - ja tehoja nostetaan moninkertaisiksi. Olen suomentanut auki unhoittuneen NRC
arkistosta kaivamani NRC pöytäkirjan - löydät tämän menettelyn pöyristyttävät taustat
blogisivultani: Lukaseppas NRC huijareiden uskomaton kansanmurhalätinä. Tässä näkyy
fukushiman taustat!

Joskus jopa Plutoniumkeittimen pönttöön vaihdetaan kuoret. Eikä tämäkään koske suomea - kiitos
jyrki!

Uraanin Salattu Suora säteily -
Uraanimalmioista vapautuvat, sekä erityisesti reaktoreista purkautuvat erittäin vaaralliset
reaktorimyrkkykaasut, esim. Ksenon ja Radon Rn. Maailman kaikki jalokaasusarjat muodostuvat
säteily-hajoamisista. Tästä ilmiöstä, uraanipolttoaineiden ja 'jäte' uraanista vapautuvista radon-
tonnistoista vaietaan täysin. Reaktorin uraanisäteilyn tuottamaa vetyä varten reaktoreissa onkin Pt-
platinakatalysaattoreita.

Yhden ydinvoimalan 150 tonnin polttoainemäärästä 'haihtuu ja katoaa' suorana säteilynä
seinien lävitse - sinullekin - vuosittain 500-1000kg, asia josta vaietaan täysin: tämä lähes tonni
uraania häviää reaktorin sisältä erilaisten hallitsemattomain säteilytyyppien viemänä; osa
syövyttäen tiensä kaikkien rakenteiden lävitse. TVO raporteista voidaankin peilata että ydinreaktori
vuotaa ulos säteilynä kaiken polttoainemääränsä 90 vuodessa! (by AL)

"Voidaan kuitenkin laskea, että radium noin 1760 vuodessa menettää säteilyn kautta
puolet panostansa. Jos meillä nyt v. 1911 olisi 1 gramma radiumia, niin se vuonna
3671 painaisi vaan 0,5 grammaa..." WSOY 1909 Luonto tieteen valossa, s.373

Kun nykyiset General Electric GE Mark-1 -Plutoniumtehtaat suunniteltiin helmitaulu-
laskutikku matematiikalla 1950-luvulla, käyttöiäksi niille arvioitiin 25 vuotta. Nyt eri
vippaskonstein näitä yli-ikäisiä säteilyn haurastuttamia järjestelmiä VIRITETÄÄN suuremmille
ylitehoille...

Plutoniumpönttöjen virittely ei onnistuisi ilman maailmanluokan petossarjaa ja
järjestelmällistä huijausta. Katso dokumentti erään 'laatu' -projektin irvokkaasta huijauksesta:



Alla eräs kikkailukeino: vaihdetaan höyrypönttöön ehjät kuoret ... Reaktorikuorien vaihto
keltaisen nosturimme avulla: Betasäteilyn ionisioima ilma loistaa pinkkinä.:



Kanavasäteily tiedettiin vielä 1900-luvun alussa, kunnes se 'katosi' alan kirjallisuudesta
mahtikäskyllä. Ettei kansa tietäisi säteilytystä: ylläoleva taulukko perustuu TVO polttoaine vaihdon
ilmoituksiin. Sen mukaan kato on kokoajan nouseva (= reaktoreista kaikenläpäisevä tuleva suora
säteilytyksesi kasvaa kokoajan) ... vuonna 2008 säteilytyksesi yhdestä reaktorista vuodessa oli 4x
Chernobylin päästö! Mitä se onkaan nyt...

Katso uusi videohaastattelu; Arto L auri http://youtu.be/RDbcmHBQYBA



CANDU - raskavesireaktori,

kaikkien Plutonium salakauppiaiden unelma: AINAINEN REVISIO!

Tässä jatkuvasyötteisessä päästöjen ihmeessä on valmistaja/patenttihakemuksen mukaan
toinenkin hieno militaristinen puolensa: "Hyötysuhde on huomattavasti parempi sillä siitä saadaan
vielä enemmän Plutoniumia kuin aiemmasta GE-Mark 1:stä..."

Josko et tuosta vielä ymmärtänyt Plutoniumtehtaiden päätarkoitusta, mistä se aukenisi?

Höyrykone aikakauden uusin ihme! "Uraani, mieletön tapa tuottaa sähköä"; Albert Einstein.



SOTATEOLLISUUS - AINOA SYY PLUTONIUMTEHTAILULLE

Käynnissä väärinajattelevien serbien koulutukseen käytettyjen DU Uraani-kärkiammus EUlataus.
Ammusvyössä 'köyhdytetyn' uraanikärjin (DU-Depleted Uranium) varustetut ammukset jotka
saastuttavat ympäristön 100.000 vuodeksi, ilmakehän säteilypäästöt: osuessaan ammus sulaa ja
aktivoituu erittäin syöpävaaralliseksi säteilypölyksi.

Balkanin alue - joka ei halunnut EUpaawin vallan alle, kylvettiin ja täyssaastutettiin näillä aseilla
1999 NATOn toimesta. Katso aiheesta youtube 'pakkaspyry' Saksan TV:n sensuroidut
dokumenttivideot; suomitxt.



Plutoniumteollisuus

piilotettiin "Voimalaksi".



Verovaroin rakennettu koko maapallon saastesäteilyttävä kultamunajärjestelmä pudottelee
huippuluokan ydinasemateriaalia veljesten verovapaaseen myyntikoriin: Valvomaton satama jonne
ei edes tullilla ole asiaa. A rctic sea - erikoisvarustettu superhienon Plutoniumin (=supersäteilevä)
salakuljetuslaiva. Kuljetus erikoiskapselissa 10m rungon alla - ettei miehistö kärventyisi.

Se jolla on Uraanikärjet - se voittaa sodat: alla irakin sodan Irakilainen panssarivaunu jonka
USAn uraanikärki on lävistänyt kaikki panssarilevyt moneen kertaan - jatken tuhomatkaansa...
Kätevästi tämäkin DU-valhe aktivoituu saastuttaen ympäristön ja murhaten päästöillään paikallista
väestöä. Tuulien nostamat hiekkamyrskyt kuljettavat säteileviä partikkeleja ympäri maapallon.

Niinpä uraanikärjet ('köyhdytetty' ...shh ... sulaessaan aktivoituva) on saatu
pienkaliberiisiin käsiaseisiinkin. Näin jesuiitta Clintonin joukot saastuttivat
paavia vastaan äpittävän Serbian eli Balkanin



Tätä pölyä hengittää myös koko Suomen Ydinmafia. Onneksi Olkoon!

Ranskassa, Kanadassa jne louhintajätteiden annetaan valua sadevesien mukana vesistöihin. Näin
tekee myös Talvivaara: lisäksi säteilevää kiveä on käytetty teiden tekoon yms maanparannukseen;
kaikkialla vati kaanin väestö nvähennys valtioissa.... Tässä Tokion Hanedan lentoaseman täyttö,
siellä sinullekin ilmaiset juomat iittain säteilevässä VIP lounge'issa A&B. Alla Yokohama...



Katso A L auri: “Taitaa vähän muutkin aiheessa olla pielessä. Talvivaaran 12km2 kaivoksen
uraanimäärät saattaa tosiaan paperilla olla 300t. Mutta tässä ei tajuta kahta oleellista faktaa.
Uraaninpolton koko hyötysuhde on 0,25%. Ja louhitusta uraanista ylipäätään 0,71% on
polttokelpoista U-235! Hyvässä lykyssä prosessoitua uraania tuosta erästä tulee paluupostina tonnin
luokissa. Ja niin huonolla hyötysuhteella, ettei maksa edes kuljetusenergioitaan pitkin maailman
jalostamoja vietynä.

-STUK valehteli, ettei uraanin jalostus myrkytä. Todellisuudessa uraanin louhinta päästää mm.
radonia 20-kertaistuvat päästöt, Limoussinessa ja mm. Krasnajarskissa mitatuin faktoin. Myös
huippuvaarallista ja pelättyä thoriumraskasmetallista maksamyrkkyä leviää kaikkialle. Mm.
Kanadassa uraanin tuollainen kaivaminen tuhosi vuosimiljooniksi 18kpl jättivesistöjä järvineen
jokineen kuolettavasti käyuttökelvottomaksi tuhoten.

- Puuhamiehet eivät tunnu tajuavan, että IAEA kansainväliset ydinturvamääräykset yksiselitteisesti
kieltää uraanimyrkkyjen kanssa m i n k ä ä n muun metalliraaka-aineen rinnakkaisjalostuksen!
Onko siis Talvivaara tarkotus ajattaa talousahdinkoon hankkeella, jolla ei ole minkäänlaatuista
mahdollisuutta toimia?

- Jos Suomi oikeasti tuottaisi uraania häviöjalostamiset huomioiden pitäisi olla Talvivaaran
kaivoksia 1 200kpl< = reilusti yli 100 000km2 kokoisena kaivosalana. Alana joka tappaisi Suomen
jo suuruudellaan, saati hillittömine saastejätepäästökasoineen

Talvivaarallinen ahneuden pesä: tyhmät sotkevat pikkurahasta maansa ikuisesti ja lahjoittavat
kaiken maailman suurimmalle osakkeenomistajalle - vati kaanille.

.



Talvivaaran kaivoshallinto on tahallisella toiminnallaan aiheuttanut jo peruttamattomat
ydinsaastepäästöt Suomen vesistöjen yläjuoksulle. sieltä virtaukset tuovat säteilyn vääjäämättä läpi
koko Suomen: Malthusialainen, R00man klubin suunnitelmissakin löytyvä väestönvähennys jyllää.
Saastutus ei toki ole lopussa, ehei. Sen lisäksi maanteiden ja rautateiden pengerrystyöt saavat
ydinsäteilevän murhalisän kaivoksen kivimassasta Ranskan mallin mukaan. Kts em. suomennettu A
R EVA-dokumenttivideo. Katso myösYoutubesta Arton dokumentit.

Arto Lauri nuorena miehenä alkoi 0lkilu0dossa mitata jäähdytysvesien lämpötiloja. Se ei
kuulunut toimenkuvaan ja oli siten kiellettyä urkkimista: Arton ansiosta selvisi tämäkin valhe: 3/4
tuotetusta energiasta pumpataan jätteenä mereen... Niinpä Arto 'sai' kummallisen komennuksen
sunnuntai aamuna mennä tietylle pumppukopille - yksin. No sattuipa niin, että asiasta tietämätön
vuoromestari änkesi mukaan. Arto avasi pumppukopin - ja peruutti heti. "Siellä on jotain kaasua!",
hän huudahti. "Hölömöjä höpiset" sanoi vuoromestari tunkien Arton ohi pumppukoppiin. Arto yritti
pidättää, syntyi tappelun poikanenkin, mutta mies meni sisään, veti henkoset ja putosi siihen
kuolleena maahan... Arto on yritetty senjälkeen vaientaa lukuisia kertoja...

Tässä Talvivaaran ex. 'arton' tarina:

Mitä 'Talvivaaran arto aikoi paljastaa'? RitariPoliisi Vaikenee...



SAASTAINEN SOTATEOLLISUU$
Kas tämän maan sisästä kaivetun uraani-happovuoren rikkivetyjä, raskasmetalli ym
uraanipölyjä hengität parhaillaan - jos tuulensuunta sattuu olemaan Sotkumosta. Artomme
saattaa tässä kävellä, koska sade on jo kelluttanut myrkyt Kallaveteen, happopilvet tuuletettu
sinulle. Nuo myrkyt ovat parhaillaan matkalla juomavesijärjestelmiin, ja Saimaan kautta mereen...
Josko joku haluaisi tässä tilanteessa päästä eroon Artostamme, hän kääntäisi hanaa... putket
alkaisivat pursua happoa, Arton vuorella hengitysilma loppuisi rikkivetypilviin.

Kuva on komposiitti; oik reunaan olen värjännyt osan putkistoja oranssiksi että käsittäisit
tämän aseteollisuuden hehtaarikenttien myrkynkylvön. Massiivinen pää-rikkivetyputki näkyy
kulkevan kuvassa vasemmalta oikealle, siitä haarautuvat pikkuputket valuttavat hapot
malmimurskeen päälle. (tarpeen mukaan kenttä voi olla myös peitettynä).

Maan uumenista kaivetusta murskevuoresta happo liuottaa halutut metallit jotka valuvat
saostusaltaisiin - ja nehän taasen vuotavat ja hajoavat tunnetusti tämän tästä - hilpeätä käytännön
väestönvähennystä puhtaalla energialla markkinoituna. Maa-ilman ritarimafian suojaama
ympäristörikossarja: jos joku duunari saattuisi olemaan rikoksista lörpöttelevää lajia, kentälle
'joutuminen' olisi helppo järjestää, 'nauhat' rikki, hanat auki...



Heikki hoi: Mitäkaikkea tämäkin ritarillinen iltasatu vielä kätkeekään, kun veljesten oma
ohjelmointikanava kirjoittaa seuraavasti: "Talvivaaran turvallisuus rempallaan - tietenkin
ohjelmointisi mukaan, tarkasti kätkien em. seikat:

"Rikkivetyä käytetään Talvivaarassa metallien saostukseen. Tukesin mukaan tehtaalla
oli huomattu erittäin korkeita rikkivetypitoisuuksia jo viikkoja ennen onnettomuutta. -
Vakituinen henkilökunta oli vuosien aikana tottunut usein toistuvaan hajuun, eikä
siihen enää suhtauduttu kovin vakavasti, kertoo Tukesin ylitarkastaja Heikki Penttinen.

Talvivaaran jalostusprosessiin kuuluu rikkivedyn ylisyöttö, mutta liiallisena se johtaa
ongelmiin. Tukesin mukaan syöttömääriä oli mahdoton arvioida, sillä osa laitteista oli
rikki. Yhtiö päätti alkaa uusia laitteistoa, mutta ei pysäyttänyt tuotantoa.

Turvatoimena riskialueita eristettiin muovinauhoilla, mutta nauhat rikkoontuivat.
Lisäksi yhtiö päätti parantaa pitoisuuksista tiedottamista. Tieto korkeista
rikkivetypitoisuuksista ei kuitenkaan tavoittanut kaikkia ulkoalueella liikkuvia. Kaikki
eivät myöskään tienneet keltapunaisen nauhan käyttötarkoitusta, sanoo Penttinen..."
IS 19.6.2012 19:53

Talvivaaralliset malmikasat muovin alla. Happoputkistoa oikealla. Taustalla kolmeen eri vesistöön
vuotamaan suunnitellut 100.000 vuotta säteilevät jäteliemijärvet.



Idioottikaan ei rakentais tälläisiä louheen päälle vedetyn 0,1mm muovikalvon päälle 100.000 vuotta
seteileviä lietealtaita, kolmen vesistön vedenjakajalle ja korkealle mäelle - ellei tarkoituksena olisi
saastuttaa maa. Kuuluu sarjaan vatikaanillinen julkisesti julistettu väestönvähennys.

Niinpä Talvvaaran päästöt ovat jo etenemässä Saimaalle ja sitä kautta Suomenlahteen... kaikki
kaupungit saavat yksi toisensa jälkeen maistaa tätä aqua del Tavlivaaran säteilevän raikasta
juomavettä, niin Oulu, Lappeenranta kuin Karhumäki, muutamia mainitakseni.

Mielettömäin hulluus, säteilevä liejuallas joka rakennettiin vuotamaan joka suuntaan.

'Yhtiön' kassan imivät kuiviin Maltan Ritarit - kuin kanadassa. Vastuussa oletkin nyt sinä ja sinun
lompakkosi ja geneettisesti sairastuvat lastenlastenlapset...



Paitsi että. Taas Virallisen Totuuden kokoine Valhe: Suunnitellusti säteilevä jäte ei sinne
Kainuuseen jää vaan leviää saastuttaen koko Suomen ja kaikki juomavedet. Vain 100.000v.
Onneksi Helsingin ritarirappari-päättäjätkin pian saavat tästä osansa.



Idiootit tekevät rahasta mitä
vaan: Tässä muovikalvon
paikkaaja leikkaajat
suunnitellun turhassa ja
epätoivoisessa työssään.



Idiootit muovipalaleikeissä.





Yllä suuntaa antava säteilyn vaarallisuuskartta: turvallista säteilyä ei ole olemassakaan. Huomioi
myös lääketieteen saavutukset säteilytyksessäsi ja mieti kannattaako kuvata missä ja miten.
Vioittuneiden ja/tai vanhojen laitteiden, käyttövirheiden yms tiedetään grillanneen potilaita pöydälle.

Ydinvoimavoideltujen Mutaatiohautajaiskukkkkaset: Fukushima vs. 0lkiluoto

Tämä kukkaiskuva on tietty käsitelty: pyrin leikkaamaan ne alustastaan irti jotta erikoiset
kasvumuodostumat tulisivat esiin. Alkuperäiskuvissa kukat olivat muun kasvillisuuden keskellä…
Puhtaan Ydinmutaation Liljassa lienee kaksi metrin mittaista vartta; etualla köyhän aneeminen
alkuperäislilja. Keskimmäinen ‘Arton voiKukkanen’ lähes terve? (FukuLilja, Alkup Kuva: Yomiuri
Shinbun/Saitama 1.9.2011)



Koivun kevätkasvustoa ennen Fukushimaa - Punkaharjulta joka em. karttain mukaan on
maailman saastuneimpia. Kuvattaessa nämä isojen koivujen oksat olivat märkiä - sentakia näkyy
runsaasti kimaltavia heijastuksia.

Punkaharju Spring Birch 2010



Männyt ovat erittäin tautisen runsaan pahkaisia tällä alueella. Epätavallista männyille.
Ilmankos Japanissa blogisivuilla varoittelevat suomalaisista puutaloista. Alla Punkaharju 2010:

... vrt. raportti sivu 277: Suomen Havunneulasissa Ce-141 40,000 Bq/kg ...



Seuraavaksi Fukushiman Sateessa kasvanutta keskisuomalaista
koivulehdykkää.

Koivunlehtiä eteläisestä Suomesta Touko-Syyskuu 2011; yläreunassa normaalikesän lehti. Oik.
alareunsaas mutaatiolehti ylösalaisin.

Koivunlehdet räjähtivät keväällä 2011 varsin poikkeukselliseen kasvuun heti lumien
lähdettyä, osa niistä saavuttaen ‘heti’ ennennäkemättömän kännykkääkin suuremman
nelinkertaisen – lähes 140mm koon. Tässä samaisen puun lehtisaldoa syyskuun alussa.
Yläreunassa verrokkina saman alueen toisen puun tavallinen, noin 60mm lehti. Joidenkin
tiedemiesten väitteiden mukaan pieni annos säteilyä on hyödyllistä: onko tässä kyse jonkin
bakteorologisen ‘säteilysodankäynnin’ kautta saadun ‘edun’ tulos – vaiko cesium-mutaatio? Kilvan
kaikki ‘asiantuntijat’ kiistävät yhteyden ilmakehän saastumisemme kanssa – vaan kuka enää näitä
hesaripellejä uskoo? Heidän juhlapuheidensa ydinvoima ei koskaan voinut räjähtää saatikka
saastuttaa mitään. Ja säteily, missäs sitä on? “Koska sitä ei näy, silloin sitä ei edes ole.” STUK-
MOT.

.



Vasen ylänurkka; alkuperäiskuva. Kolme seuraavaa 'väärävärikuvaa', kukin eri värispektrin
leikkauksilla. Huomaa kuinka terveen lehden ollessa vihreä, mutaatio lehti on sairas. (oik.
alimmaiinen lehti on ylösalaisin). Alla näkyy miten rikolliset vievät väkisin rahvasta...



Keskikova betoni – kesti 25v – ja alkoi yhtäkkiä 05/2011 ‘kuoriutumaan’ 5-10mm paksuina levyinä
– vain vesisateen vaikutusalueelta.

Tri Sebastian Pflugbeil, CEO, German Society of Radiation Protection kertoi äskettäin
esitelmässään Berliinissä: “Tokio ei ole turvallinen. Se on samalainen kuin Kiev: Venäjä/Ukraina
hallinto ei kyennyt päättämään että kaupunki tulisi evakuoida, niinpä kartassa säteily loppuu
Kiev’in rajalle…“



Kansa parkuu, ahneet rapparit jatkavat vedätettynä niinkuin mitään ei olisi tapahtunut...

Plutoniumtehtaiden käyttöönottotiedot voi peilata ylläolevasta jo toteutetusta 50-luvun
projektikartasta: Sairas Sairaanhoito vaikenee itseohjautuvasti ja mielellään, bi$nes is bi$nes...



Tutustu ydinkäsitteisiin 'revisio', 'effluent' ... 4min. animaatio 'voimalaitoksen'  tankkauksesta.
Animaatiosta selviää myös mitä tekemistä paavin Pyhimyksillä on ydinkärkiensä kanssa?

CCCP Stalin isän paraatissa Moskovan Punaisella torilla 2014.



Isän pyhimyskaapuunsa puetut ydinkärjet; Punainen Tori 5.1.2014

St. George - 140:llä Vatikaanin pihan pyhimyksillä on mitalit ja lempinauhat: Yrjön nauhoihin
pukeutui niin jesuiitat Stalin & Mannerheim... Lue 'Berijan Tarhat'.



"Terveisiä vaan kaikille veljille, sinne Torilleni!"



5. DUGA 3 – elektronitykki
Katso Youtubesta tekemäni video, hae: "Chernobylin Aivo Grilli Duga3"

DUGA 3 -lähettimen pää-antenni. Näkymä kuvattu noitarinki-ohjauskeskuksen katolta. Paikalliset
joilla oli vihiä järjestelmästä kutsuivat tätä aivogrilliksi.

.

.

Chernobyl, CCCP sotilasteknologian jalokivi. Sijaitsee nykyisen Ukrainan alueella. Tutustu
g00gle -satelliittikartan avulla seuraavasti:
Avaa karttasovellus h t t p : / / m a p s . g o o g l e . c o m / m a p s  … Etsi ‘Jerusalem-Jyväskylä
viiva’, sen puolivälistä löytyy Kiev. Chernobyl sijaitsee sen yläpuolella… aseta kursori siihen ja
zuumaa lähemmäs hiiren rullalla tai kartan tarkennuspalkista…

.

Chernobylissä oli Reaktori 4:n räjäytyshetkellä 26.04.1986 neljä-viisi toimivaa ydinvoimalaa,
kaksi rakenteilla. Esilläolevain satelliittikuvien mukaan yhteensä 8kpl. Tarkoituksena on ollut
luoda 6-8 ydinvoimalan kapasiteetti keskitettynä yhteen pisteeseen. Reaktorit 5 ja 6 eivät koskaan



valmistuneet. Tänne asti kaikki media on puhunut vain neljästä reaktorista… Tämän päivän
satelliittikartassa näkyy olevan ‘uusi’ reaktori 7 savupiippuineen jäähdytysjärven yläpäässä.
Vaikuttaisi siltä että se on rakennettu -86 jälkeen? ‘Kahdeksikoksi’ numeroimani näyttää vanhalta ja
pieneltä; olisiko se itse asiassa Chernobylin ensimmäinen ? (Huom. numerot 1-6 ovat virallisia’ ,
muista vaietaan…)

Kun aloin jostain syystä tutkia räjähdykseen liittyviä asioita, totesin että esitetyt faktat eivät
osu kohdalleen missään teoriassa, saatikka edes voimaloiden määrässä. Tällä en tarkoita sitä
ettäkö tässä alla olisi virheetön kaikenkattava selvitys: kaikkea muuta. Väitän kuitenkin että
seuraavia faktoja et ole nähnyt tai kuullut – etkä nähnyt asioihin liittyviä teorioita.

.

Näitä hiukkasen hengittelevät vielä lastenlasten.....x1000...lasten xyz -lapsetkin

Pripyatin G00glemapsin näkymä näyttää kahdeksan (!) reaktorirakennusta, tutkipa. Sen
lisäksi sieltä löytyy jotain aivan muuta: kilometrin sähkönsyöttölinjojen päässä eräänlainen
‘tehdas’, sitä kutsutaan DUGA3:ksi. Tutkipa mitä internetistä löydät tänään aiheesta; tässä alla
lyhytdokumentti jonka kasasin silloin netissä olleesta materiaalista vuonna 2010 juutuubiin. Löytyy
myös Englanninkielisenä, Suomenkielinen versio tässä:

www.youtube.com/watch?v=1pjfWVhNqiQ

Aikoinaan jäi paljon materiaalia mitä ei animaatioon mahtunut, tässä joitan kuvia. Ja esittämättä jäi
eräs teoria joka on teknisesti mahdollinen… Kuten totesin, mikään julkisuudessa
esitetty ’dokumentti’ ei vastaa tapahtumaketjusta vuotaneita faktoja. En väitä allaolevaa todeksi,
kuitenkin tiedän että teknisesti mahdollista. Viimeisen vuotaneen Cherno-raportin selvitykset
tukevat uudella tavalla ajatustani räjähdyksen syynä.



Koko jesuGorban valvonnassa tehtyä räjäytystä lähestyttäessä tulee pohjatiedot kierrättää
‘Dachaun kaasukammioiden’ kautta – joissa niissäkin tarinoissa voi olla sisällään joukko
valheita. On unohdettava ajatus että taustalla olisi ystävällinen sosialistisetä Michail etsimässä
maansa parasta… Ei kuule, ei näin hauskasti asiat ole: taustalla vaikuttaa mielettömyyden
veljesrinki joka murhautti Saksassa (eri lähteistä riippuen) 6-16milj. ihmistä, Balkanilla 800.000,
Venäjällä 147 miljoonaa, Kiinassa 100miljoonaa, Vietnamissa 3miljoonaa jnejne.

DUGA3: Suunnaton, ydinvoimalaa kalliimpi antennijärjestelmä – lähetin johon voidaan
syöttää kuuden ydinvoimalan tehot. Huom. Ei vastaanotin… Tämä DUGA3 on vain yksi
kolmesta: Tuhojärjestelmään kuuluu kolme antennikeskusta – tämä jos mikä kertoo pistemäisestä
tarkkuudesta halutussa kohteessa. Katso tässä allaoleva kuva sisarbiimien sijainnista…

.

'Wanhan Hywän paawin aikaan oli tuhobiimejä vain kolme... tutki sivun yläreunan linkistä lisää.

.



G00glemaps kuvaa Pripyatin kahdeksan voimalaa, Duga3 “Brain Sc0rcher” antennin sekä
vieressäolevan noitaringin tällä tavoin:

.

Vasemmalla alh. DUGA3; 'noitarinki' (kelt.), 'Brain Sc0rcher' antennisto, Voimalinjat
Chernobylistä. Ylh. korkeajännite-jakokenttä ja reaktorihallit 1-8. Klikkaa ja suurenna. Oikealla
jäähdytystekojärvi kiertovesineen oikealla olevan joen partaalla. Nuolet; SAM-site: tämän
ilmatorjuntaohjuspatterin suunta sopii myös räjäytyksen alkuperäksi...

.



SAM-2 ilmatorjuntaohjus asema. Suorasuuntaus tästä sopii myöskin turbiinihallin tuhojälkiin...



Chernobyl Reaktoreille 5&6 tehtiin myös lauhduttimet - ettei tekojärvi alkaisi kiehua...

Seuraavassa taas kuvavuoto plutonium säteilyhallintatekniikasta ;

alla näkyvillä plutoniumtehtaidemme lauhdutintornien säteilyohjaus -tekniikkaa: ionisoitunut,
RA-säteilevä, vaarallinen lauhdutusilma 'lingotaan' hallitusti korkealle.  Teräs-antenni rakenteilla
ilmamassa ohjataan elektronisesti halutusti ... mitä ilmeisimmin tässä voidaan ohjata säteilylle
haluttu laskeuma alue - yteistyössä ilma 'tieteiden' noitaEUkkojen kanssa, ensin lintuja tappamaan,
sitten Malthusialaisten iloksi.

Alla sisäkuva lauhdutintornien antennirakenteista - osa globaalia säteilynhallintajärjestelmää.





Ydinrektoria ei voi 'sammuttaa koskaan'. Tankkauksen yhteydessä sauvojen väliin työnnetään
boronium ohjaussauvat hillitsemään reaktiota: paljun jäähdytys on tarpeen seuraavat 50 vuotta
vaikka reaktori olisi nk. pysäytetty...

Alla paljastava väärävärikuva ameriikasta ja 'suljetusta' 100v säteilevästä  plutonium tehtaan
lauhduttimesta - yllättäin 'vihollisuutta' ei olekaan,

säteilytyksesi on ylimaallinen kuin pyhä istuin - elitpä komunistimaassa tahi
kapitalistijesuiittain seassa, annostuksesi on taattu... DUGA3:sta kehitetyt
antennihässäkät ympäri maailmaa ohjaavat RA-ionisoituneet pilvet sateineen.

Lentomatkailun uusi uhka?

Iltasadun höpöä: ”Säteilypilvet”, jotka saattavat vaikuttaa terveyteen. Tutkiessaan 265
lentokoneen lentoa tutkijat havaitsivat, että säteilyt olivat tavanomaisella tasolla, kunnes lentokone
lensi "säteilypilven" läpi.  Tutkijat löysivät ilmakehästä säteilyalueita, joiden säteily jopa
kaksinkertaistui 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. jne ..." IS Lauantai 11.2.2017 klo 09.28

Muuten hyvä mutta annosmääräsi on silkkaa palturia. Hehehe kaksinkertaistui...





Kievin eteläpuolella (kuva yllä) oleva Nikolaev -antenni on jo purettu...

.

Näiden antennihirviöiden hallintaan tarvittiin  kussakin säteilytyskeskuksessa omat
jättimäiset tietokonekeskukset, jokaisessa 2000 tiedemiestä kaikkine oheispalveluineen:
DUGA3:lla oli oma kauppa, urheilukeskus, koulu jne. Koko sotateollisen 20.000 asukkaan
Pripyatin kaupunki kuului CCCP eliittiin, kaikkine perhehuvituksineen, maailmanpyörineen ja
uimahalleineen… Hauskana nyanssina Suomesta asti haahuiltiin (psst) alan ammattilaisia
asentelemaan salakuljettuja aikansa huippu ‘numeronmurskaimia’, VAX-tietokonejärjestelmiä.
Mutta sehän onkin jo toinen juttu sanoo Rudyard Kipling.

.

Kurchatov: 'Tuhotehtaasi' pohjapiirustus, jokaisella rakennuksella oma tarkoituksensa.
Salakuljetettuja VAX-tietokoneita ei tietenkään näy...

DUGA-3 lähettimen ohjaus & ylläpitokeskukset: 2. E – Rakennus bldg. (Computer Center?) | 3.
Communications Center | 4.  D – Rakennus bldg. | 5. Bus Terminal | 6. Personnel Shop | 7. Club | 8.
Hotel | 9. Koulu / School | 10. Asuntola / Personnel Housing | 11. Tallit / Garage | 12. Sähkönsyöttö
Ydinvoimalasta & Muuntamo / Transformers | 13. Armeijan kasarmi / Army Barracks | 14.
Armeijan asuntola / Army quarters



.

Tietoliikennekeskus (3.) joka synkronoi kaikkien signaalit 'polttopisteeseen'.



Asukkaita on voinut Kurchatovissa olla yli 5000, tässä muutama alueen asuntoja...

Noitaringin parkkilaanilla on Kurchatovin Paloauto, unhottunut sateeseen... Vahauksen tarpeessa?

.



Näkymä ohjaamosta ohjaamoon: Noitaringin ohjauskeskus, keskiantenni katolla. Palomiehillä ollut
tylsää?

Ylläoleva kuva on komposiitti; asiayhteys on kuitenkin säilytetty.



Ilmastoidun tietokonesalin jäänteet: erään asiantuntijan mukaan kaikki DEC:n VAXit pakattiin
Komsomolskiin 1987.

.

Salaiseen sotateollisuuden tuhopalveluun on tänäänkin yhä valjastettu monenmoista
tieteenhaaraa – ja apua sataa yhä ympäri maailman. Pripyatin sotasalainen yuipiter -tehtaan
‘releistöä’ alla: matalataajuus signaalianalysaattori – tarkkuutta tietenkin Saksasta. Tähän hätään en
löytänyt tämän rekkulaan speksejä netistä – kuinkas sattuikaan:

.



Kameramiehen napsasema kuva salaisen tehtaan radioteknologian jäännösromujen seasta:
matalataajuus-analysaattori.

.

Historia on (ehkä?) jättänyt jo DUGA3:sta – muut toimivat – ja lisää pahempia on kehitelty
verorahoillasi pilvin pimein. Kaikki em. katollisessa Konstantinus-L0y0la-Mengelen – hengessä.
Esim. L0iS, L0FAR dwinge-l00 jne. Katso tarkemmin sivun alun linkeistä.

.



Jaa että mitäkö Dwingeloo - Tornadoturboja nämä säteilijät ovat? Etsipä se...

.

Miksi Räjähti?
Eräs mielenkiintoinen aspekti on räjähdyksen syy. Suodatettuani ‘miljoona sivua’ informaatiota
aiheen ympäriltä, minulle on muodostunut vahva kuva siitä että kyseessä on koeräjäytys ja sen
efektien tallennus jotain vielä ‘parempaa’ varten. Tässä sivussa näkyy osa selaamistani lähteistä,
käy tarkistamassa… Parhain teoria kulkee julkisista R00man Klubinkin
väestonvähennyspyrkimyksistä v ati kaanin virallisiin julkilausumiin: 90% julkisesti kaikkialla
kailotettu (Link0la opit niellyt Jokelan poikakin) vähennystavoite merkitse yli 6mrd joutavan
ihmisen hävittämistä keinolla millä tahansa. Näille faktoille joita pullahtelee esiin millon mistäkin,
ei löydy rationaalista selitystä… Mikä sen ovelampi keino kuin hajuton väritön näkymätön jälkiä
jättämätön keino – kansojen CO2-säteilytys niiden omilla verovaroilla.

Seuraava skenario on mahdollinen: DUGA3 antenni on 45 asteen kulmassa räjäytetyn
nelosreaktoriin nähden. Muutaman megawatin Biimipulssi sivulle suunnattuna kykenee helposti
käräyttämään laitoksen kilometrin päästä. Siihen ei siis tarvita kahelia tohtoria – hauskan täynnä
vrheitä olevan ‘hollywood’ sketsin mukaan. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että tuolla reunalla
oleva turbiinihallin seinä on romahtanut ainakin osittain, syytä ei näy.

Tässä alla ainutlaatuinen kuva … muissa kuvissa heti räjäytyksen jälkeen tuo etuseinä on
kätketty pressuilla. Minkä ihmeen takia toisarvoisen hallin seinä peitettäisiin heti – ellei haluttaisi
piilotella näkymiä. Jos intoa riittää ja selaat vanhoja videoita, huomaat kuinka helikoptereista tehdyt
kuvauskierrokset aina jostain syystä nousevat tässä kohdin ja jättävät tarkasti tuon seinän piiloon.
Aina ja satavarmasti. No Joo, olkoonpa miten hyvänsä…

.



Tässä näkymä turbiinihalliin ja nelosreaktoriin DUGA3 -suunasta. Edessä alhaalla turbiinihallin
seinä vielä ilman pressua ... tässäkin kuvan alaosa poisleikattuna.

Allaolevan kuvan väitetään olevan 1970-luvulta. Keskellä pitkä turbiinihalli; herättänee kysymyksiä
sekin...



DUGA3 biimilinjaus, vihreäksi muutettu teknisesti tarpeeton turbiinihallin peite eli näköeste...
Punaisen viivan kohdalla reaktorihuoneen seinässä reikä.



Suuntima Reaktori nelosen raunioilta DUGA3:n

Linjaus on spekulointia; joka tapauksessa tuhojen peittely osoittaa ettei ylesiölle tarjottu teatteri
tässäkään pidä paikkaansa…

.



Reaktorihuoneen seinät ovat ehjät - paitsi DUGA-3 ja/tai Ohjuspatterin suunnasta. Valo paistaa läpi,
kts seur kuva.

.



Kyljelleen kaatunut Reaktorin pohja (pun) ja sen alla olevat säätösauvat (vihr). Vasemmassa
reunassa näkyy hallin seinässä valoisa aukko on turbiinihallin puoleisessa seinässä - hallin
pystyseinät ovat muualta ehjät.

Tätä kuvaa katsellessa – onko se edes aito – ajattelee että mitä oikeastaan kansalaisille onkaan
asiasta kerrottu. Tuo kuvahan on kuin 0lkilu0d0n ranskalais ranen työmaalta, kaffetauko menossa:
johtoja sikinsokin ilman savua, sulaa tappavaa säteilyä tms vaaraa… Valokuvaajakin paikalla
(loput kuvat sensuroitu) … vain soittokunta puuttuu. Meille sensijaan on markkinoitu hirvittävää
tulihelvettiä kaikentappavine säteilyineen jonka päälle rakennettiin EU verovaroin miljardin euron
koppa. Mutta. Suliko reaktori edes ikinä? Pidä Varas.

Palataanpa asiaan: jos joku räjäyttää reaktorin ‘oikealta’, se tietenkin romahtaa räjähdyskolon eli
tyhjän päällä olevalle suunnalle. Sabotaashin tekijöille tulee kiire peitellä läpäisyn jäljet…

Seuraava mustavalkokuva turbiinihallin puolelta lienee ajalta jolloin sarkofagia jo rakennetaan,
ainakin uusi laaja hiekkavalliperustus on pitkällä pengerrysvaiheessaan, yllä näkyy valokuvaus (!?)
kaasupallo jne.



Maailman Suurin Antenni? 300m korkea ja lähes 1km pitkä. Yhtä kallis kuin ydinvoimalaitos…

.

Näkymä DUGA3:n antennin huipulta 45 asteen kulmassa reaktori neloselle (5&6). Huomaa
antennin tausta-maadoitusverkko... kertoo biimin käyttösuunnan. Edessä näkyvän antennin pyöreän
osan halkaisija yli 2m, pituus 15m, näitä lähes 1000kpl.

.

.



Näkymä Reaktorista 1000m pitkään, 3oom korkeaan antennielementtiin

.



Suunnaton Hökötys: Kuva antennin puolivälistä maahan, vrt valk. henkilöauto

.

Säteilyturistit ex. maapallonsaastuttimen juuressa

Dipoli-verhoantenni on yleisin lähetykseen käytetty HF-suunta-antennityyppi.

.



Antenni-aiheesta on vuonna 2015 kasattu elokuva. Katsonut en ole, joten en voi kommentoida
mitävalhetta tämäkin sisältää:

Check out.



Noitaringin lähetinelementin osat ovat samanlaisia kuin pää-antennissa: DUGA-3 lähettimessä näitä
on lähes 1000kpl. Näyttäisi olevan ainakin 100mm galvanoitua teräsputkea.

.



Yllä: Ringin jalusta on tietenkin sähköisesti eristetty: kuvassa oleva eristeen koko puhuu antenniin
työnnetyistä massiivisista tehoista.

'Grillin' korkeus 300m. Vas.: pysty-tukiteräsputket lähes 2m paksuja; vaakatuet 50cm. Keskellä:
Maadoitus-taustaverkon, "dipoliantennin verho", väri myös muutettu. Oikealla: elementit, uusia
ydinvoima 10MW-käristyspulssejasi odottamassa... Samalla kun vastaavat Nikolaijev ja Amur -
lähettimet tekivät kaikkien elämästä migreeniä ja triumfiraatin tinnituskaa.

Katso G00 glemapsista, jättiantennin rakenne näkyy satelliittikuvassa selvästi.

.



Huipulla tuulee

.



Pripyatin satama, idyllinen muisto säteilyttäjistäsi...

.



Pripyatin Sataman pikku nosturit ovat jo huollon tarpeessa.

Nosturien rakentaja, CCCP: "Voisimme toki tehdä nosturit murto-osalla siitä teräksestä jonka niihin
laitamme. Mutta mitä tekisimme sitten kaikella sillä teräksellä jonka meille politbyrån 5-vuotis
suunnitelma on määrännyt?" (0pus-d€i -luokan Jesulogiikan loistoa)

Aika ‘mielenkiintoisesti eläviä’ on myös tämä ylläolevat nettisaitit; puolet ylläovista esityksistä
on jo siivottu pois poikkeen: tarinansa mukaan KRA NZ kuvaajat kävivät DUGA-3 juurella.
Sivullaan tarjotussa satelliittikuvassa antennin kohdalla kasvaa kuitenkin vatukkoa – eli ‘tohtori
Brezhnev’ on käynyt sutimassa photoshopilla värkit piiloon. Miksi? …kuitenkin tänään 11/2011
googlemapsilla saa tavan kansalainen zuumattua vielä tarkan kuvan tuosta antennijärkäleestä, osa
huoltorakennuksista on saanut hyvän ylläpidon eli tarkoitus on käyttää … Sensijaan antennia
syöttävät alkuperäiset ilma-voimalinjat on purettu.

.

.



Chernobyl Säteilytyksesi Uusinta 11.11.11
.

.

Idylliset muistot kielletään: ‘Ukrainan nukkehallitus päätti’ kesällä kieltää koko saastuneen alueen
‘turismin’. Se kuulemma vahingoittaa “luontoa” eikä turisteilta jää mitään hyödyllistä paikallisille.
Unohtaa ei pidä että nykypressa on polonium jessuiitta pjuuttinin lellipoka; edelliselle syötettiinkin
myrkkyä. Tavanomaista Virallista Totuutta. Mietipä asiaa kolmen jäljelläolevan Reaktorin ja Uuden
mammuttimaisen Plutoniumlatauksen valossa. Paljonko plutoniumia tuleekaan; ilmanvaihdon tarve
ainakin on suunnaton aiempaan verraten. Jos vanha piippu (tietenkin) jää toimintaan, ilmanvaihdon
lisäys on 2½ kertainen…

Älä murehdi – säteilytyksesi ei toki ole ohi, pian muistojasi virkistetään. Tässä asennetaan
11.11.11 uutta jakelutornia maailmalle, toinen säteilyputki tulossa pian tämän viereen.
Kunnostetaanko myös aivogrilli, DUGA-3? Ainakin nettisivustoilta on kadonnut paljon asiaan
liittyvää tietoa. Uudella tekniikalla varmaanniin voitaisiin niittää miljoona turhaa suuta per
Gigawatin pulssi…

Ensimmäinen piippu nousee tietenkin satanistien juhlapäivänä, 11.11.11

.



Piiputtaako: puuttuko Museoviraston kukkahattutäti historiallisen miljöön pilaamiseen?

.

Chernobylin ydinvoimalan reaktorien 1-4 ja “8″ itäpuolella on jäähdytysjärvi & saari. (Niin,
ydinhöyryajan laitoksen tuottamasta energiasta 3/4 todellakin pumpataan jätteenä ‘mereen’).

.



Idyllinen iivana - liekö ensimmäinen Plutoniumlaitos - kanaalin oik puolella, saaressa, uusi siskonsa
'seiska'

.

.

.

.

.

.

.

Allaolevan kuva ‘saaressa’ ovat myös hylätyt reaktorit 5&6 jotka eivät koskaan
valmistuneet. ... ‘uusin löydökseni: nimesin sen seiskaksi ihan ite :) se on uusi, räjäytyksen jälkeen
noussut reaktori. (Viralliset numerot ovat 1-6, muista vaietaan kaikilla kielillä. Ensimmäinen
havaintoni tästä ‘seiskasta’ on 11/2011) :



Saaren pohjoispää, 'seiska'. Yläreunaan vahvistin lähtevät voimalinjat; turbiinihalli piippuineen (7.)
keskellä. Reaktorihallin katto on punainen.

Joen viereen rakennettu tekojärvi haihduttaa ydinreaktorien hukkaamat (3/4) massiiviset
hukkalämmöt; jokeen tietenkin lasketaan kansalle juotavaksi tritiumit yms säteilypartikkelit –
muutenhan säteilevä lampi itsessään muodostaisi vaaran henkilökunnalle… Piippu taas on
suomalis- keuhkojen säteilytykseen.





Yllä 'Lähikuva reaktori seiskasta', piipun halkaisija ainakin 5m: täysikokoinen reaktori.

.

Reaktorit 1-8, piiput merkattu keltaisella. Oik alareunan 5&6 piiput eivät valmistuneet koskaan...

.

Uutta piippua rakennetaan nyt 11/2011 kolmos ja kakkosreaktorin väliin. Mihin toinen uusi
piippu nousee ja miksi? Vasemmassa alanurkassa näkyy korkeajännite-voimalinjojen  jakokenttä.
Oikealla alhaalla kuvan ulkopuolelle jäävät jäähdytystornit – ilmeisesti ‘hukkalämmön’
dumppaukseen käytetyn tekojärven kiehuminen pelotti jos kaikki 8 reaktoria ovat samanaikaisesti
käytössä? (Numero 8 lienee reaktori, asia ei ole selvä)

.



Tekojärven pohjoispää, tuleva syöttökanava. Näkymä kohti saaren pohjoispäätä, reaktorit 5,6 jäävät
oikealle 'piiloon'.

.

Kanavan eteläpää: Kuva saaren eteläpäästä Oulua kohti, taustalla oikealla korkeajännitelinjojen
pylväät, jakokenttä. Reaktorit 1 - 8 jäävät oikealle. Kuvapaikan vieressä oikealla 5&6 reaktorit ja
niiden lauhdutustornit.

.

Tässä käyttöliittymässä pääset tutkimaan googlemaps sovellukseen liitettyjä muitakin kuvia, kokeile.
Kopioi/liitä osoite selaimesi osoitekenttään ja poista lisätyt ylim välilyönnit:

Googlemaps kartta – DUGA3 panoraama, valokuvat
http://  www. panoramio . com
/map/#lt%3D51.305466%26ln%3D30.064430%26z%3D1%26k%3D2%26a%3D1%26tab%3
D1

Kuvia katsellessa havaitsee että materiaalia olisi määrättömästi ja hyvälaatuisena – mutta
kaikki tekniikkaan liittyvät yksityiskohtaiset kuvat loistavat poissaolollaan. Ritariemme salailu on



kattavaa – vielä 25 vuotta kokomaailman säteilytyksen jälkeen… Tilanne on aivan sama
Fukushiman kohdalla: oikeata tietoa ei periaatteesta anneta yhtään mistään, kaikki jaettu
kuvamateriaali on aivan ala-arvoista.

.

Eikähän mikään tihutyö ole koskaan jäänyt
vaille voittajain muistomerkkiä; aito paavin
osiris obeliski ja ruusuritarien symboli.



Chernobyl 4 oli koe jossa se räjäytyksen jälkeen peitettiin parissa kuukaudessa. Sittemmin
päälle rakennettiin sarkofagi josta testin edetessä on helppo tuuletella ‘savupiipusta’ ja annostella
lisää… Kokeen yli 30.000 selvityksen tuloksena, aivottoman pahuuden edustajaritarit,
Konstantinukset ynnä muut, huomasivat että annostelu pitää olla tuhatkertainen – 1000X – mikäli
halutaan tuhota väestöstä Rooman Klubin tavoitteen mukainen 90% joutavaa suuta.

Niinpä juonessa tullaan Fukushimaan jonka kuvasin tuolla sivun yläreunan linkissä…

.

Fukushiman kolme sulanutta reaktoria

tullaan pitämään auki

kunnes tavoite on saavutettu.
.

Mikä sai minut kirjoittamaan tästä 'hullunkirjoihin kuuluvista' salatuista asioista?

- Uuden vastavuotaneen chernoraportin sisältämä kuvaus: “Säteilypisteet, supersäteilevät spotit,
ovat kooltaan kymmenestä metristä 400 metriin…” tieto joka loksahtaa tarkasti yllä kerrotun
teorian kohdalle.

- Havainto siitä että tämän massatuho-tieteen tekijöillä ei ole olemassa poliittisia esteitä yli
valtakuntien rajojen.

Itä-Länsi -asetelma onkin sinun huijaustasi varten luotu – ja vain sata vuotta vanha
‘paawinkätkentä’ huijaus.

Onko tuo ylläoleva tapahtumaketjun lähtölaukaus – tahallinen räjäytys – totta vaiko teoriaa? Who
knows vaan ei kerro. Itse saastepilvien pienhiukkasten ohjailu on silkkaa tekniikkaa, siitä videolla
enemmän …. Halusinpahan tälleesti jakaa ajattelemisen aihetta… Tiedät ainakin miksi iskä kuoli
ennen aikaansa.



Tervetuloa terveysbiitseille, tässä eräs pyhän istuimen neljästäsadasta  kalmantehtaasta:

San Onofre, California. Pikkutsunamin liipaisua odotteleva biitsipommi säteilyttää
rantalomailioiden keuhkot, parhaimmat jopa 'virkistäytyvät'  tritiumliemessään...

San Onofre ?? ...lienee ansiokaskin pyhän istuimen massamurhaaja insestipyhimys, Onofre?



Kevyttä Kansanhuvia Säteilytetyille
.

.

Säteilyttäjäsi nimeltä Nokia
.

.

Hauskaa höpötyssäteilyä eli katsopa mistä Nokia Waroittaa
ohjekirjassaan kolmeen kertaan:
” VAROITUS: Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle... “

…ja kätkee sivulle 70 muun syltyn sekaan: “Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka… ICNIRP-suositusten mukainen SAR-arvo on
0,97W/kg “

Nokian kännykkä (“den trådlösa enheten”) -ohje …sensijaan kehoittaa laittamaan säteilyttimesi
korvalle heti soittoäänen kuultuasi – vasta sitten kun lähettimen täydet säteilytehot on kytketty
päälle. Tuotekehitys on aina luottanut siihen ettei sen kännyn ostajalla korvainvälissä ennestään
säteilekään… Ja huoh, minäkin ostin taas Nokian kännykän (samsungin sammuttua), siittä tämä
kaikki vuodatus johtuukin…

Kännykkä, merkillä ei väliä: Käytännössä kädessäsi on mikroaaltouunin säteilytinlaite, tosin vain
1/1000 teholla. Toisin sanoen kilon kanalle yksi tunti 970W mikroaaltouunissa vastaa tuhatta
kännykkätuntia hillitöntä höpötystä eli “den tusen trådlösa enheten timmar” eli puhelutuntia: kumpi
kypsyttää kanan aivot, höpötys vaiko säteily?

Tiedoksi: Istumatyössä vyöpidikkeessä pidetty Nokian kännykkä aiheutti puolessa vuodessa
paikallisen säteily eli palovamman ihoon (n. 1cm2 alueelle)Käytännön anti-säteilytys -ohje: tee
kaikki puhelut vain nappikuulokkeella ja puhelin pidettävä kaukana itsestä; antenni-aluetta ei tule
peittää. (Kuiskailla ei tarvitse, Isoveli nauhoittaa kai ken.)

.

.

—————————————————————————————————–

.

.



TEPCO mutANTS;
.

“Mene, laiska, muurahaisen tykö, katso sen menoja ja viisastu“;

… Miminäkö !? … Ok, siispä päätin mennä katsomaan…

.

Amazonin tiettyä muurahaisrotua – (egl.= ant) – ‘vaivaa’ eräs sienilaji. Samalla tämän
muurahaislajin vaiva pitää sen populaation kurissa… Muurahainen joutuu ilmassa leijuvan itiön
uhriksi: mikroskooppinen itiö pääsee muurahaisen sisään asettaen etäispesäkkeen sen päähän.
Vaikutuksena on vastustamaton tarve kiipiä ylemmäs. Itiön saaliiksi joutunut työmuurahainen
lopettaa kaiken työnteon ja alkaa kiivetä. Lopulta riittävän korkealla itiö syö loputkin murkkuparan
aivoista joka käpertyy kuolinkouristuksissaan oksaan. Itiö kasvaa syöden murkkuaan, murkun
silmä-aukosta puhkeaa sienen TEPCO-torvimainen kasvain. Kypsyttyään torvi alkaa päästää ilmaan
itiöpölytystä… näkymättömät, hajuttomant säteilevät itiöt leijuvat allaolevan CO2-huijauksen
kuormittaman työmurkkupopulation päälle. Koska myrkyttyminen tapahtuu salaa ja hiljaisesti,
onneansa etsivät murkut eivät haluakaan kuulla varoitusta. Ihaillen ne katselevat ylös itiöiden
korkealle ohjaamien kansakunnan suursankareitten tyyliä.

Tunnistatko BBC-videokuvasta ihailemasi poliitikon? Kutsun tätä itiöstö-tyyppiä ydin-itiöksi.
Sen vauhdittamana kaikki maailman poliitikot ovat nousseet kansakuntain kaapin päälle.

Maltahan hetkinen: On olemassa vieläkin pahempi itiö-iitta-lajike: se myy yön pimeydessä
kasseittain G.E.ne-tic -itiökassillisia kaapin päällä oleville jo kuoleville ydin-lajikkeelle.
Käskytettynä ne kaatavat kassinsa alla ahertavien niskaan: Viime viikkoina ydin-itiöklaani on saatu



myytyä uusia säteilypesäkkeitään niin Suomeen, Jordaniaan -kuin- Mongoliaankin… Avaa
telkkarisi, katso, ime ja ihmettele tätä veljesvoideltua säihkyvää itiösadetta: Hengitä syvään. Anna
Ylen ja lähde kiipeämään. Kansa tulee ihailemaan kiipeilytyyliäsi!

FYI: Tässä oli eniten ja pikaisimmin sensuroitu tekstini kautta aikojen. Taustana Amazonissa
elävä muurahaislaji sekä Snl. 6:6, Ilm.2:6.  Kts youtube “Cordyceps: attack of the killer fungi –
Planet Earth Attenborough BBC wildlife” youtube com/watch?v=XuKjBIBBAL8 … huomaa
videolta myös kuinka infektion saanut murkku – ihmis esikuvainsa kaltaisesti – alkaa päänsä
tyhjentyessä, sienen kasvaessa – kiinnostumaan perä-aukostaan…

Ylen Kylvökypsä Kunnian Kukinto - aina päällimmäisenä, sinulla kylvö maksatetaan...



.

.

Entäpäs Sitten?
Tilipäivä koittaa, jokainen saa ansionsa mukaan. Mikä parasta, Armahdetun tuomio on
peruttu. Armahdus on tarjolla vielä tänään:

…”putosi[peto*] taivaasta suuri[megas*] tähti[ouranos*], palava kuin tulisoihtu, ja
se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin. Chernobyl =
Koiruoho.  Ja tähden[ouranos*] nimi oli Koiruoho[apsinthos*]. Ja kolmas osa vesistä
muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt”.
Ilm.8.

—>Kreikan* Käännöksen sisältöä: Megapeto Uraani – maan saastuminen – uraani-absintti-
koiruoho.

…”korkeuden akkunat aukenevat ja maan perustukset järkkyvät. Maa murskaksi
musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. Maa hoippuu ja hoipertelee
niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se
kaatuu eikä enää nouse. Sinä päivänä Herra kostaa korkeuden sotajoukolle
korkeudessa ja maan kuninkaille maan päällä“. Jesaja 24 (ennustus 4000vuotta sitten)



Viisaampien teoreetikoiden mukaan kun Fukushiman keväällä sulaneiden reaktorien u235,
u238, pu239 alas kaivautunut sula massa, corium, kohtaa pohjaveden 20-30 metrissä, se
räjähtää. Sen mukana kaikki siellä oleva yli 35.000 tonnia ydinjäte-polttoainetta yhtyy
räjähdykseen. Japani uppoaa, syntynyt tsunami tuhoaa parin vuorokauden sisällä kaiken Tyynen
Valtameren rannoilta, myöhemmin kaikkien merien rannoilta. Maa menettää tasapainonsa ja joutuu
pois radaltaan:

“Minä teen kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta, ihmiset harvinaisemmiksi
kuin Oofirin kulta. Sentähden minä järisytän taivaat, ja maa järkkyy paikaltansa
Herran Sebaotin kiivaudesta, hänen vihansa hehkun päivänä.” ... "Maa murskaksi
musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. Maa hoippuu ja hoipertelee
niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se
kaatuu eikä enää nouse." Jes.13 & 24

Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka
tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka
tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille,
jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen
sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat;
sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen,
sanoo Herra Sebaot. (Vanhan testamentin päätössanat)

Lue Lisää:

"Valtion Virallisen Totuuden Kaatopaikka"

"Maallikkoapuri blogspot com"

LOPPU
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- mitään takeita huomisesta ei ole: sensuuri on raivokasta. Talleta kaikki mitä saat, tänään...

Artikkelisarja sisältää YLI 40 dokumenttia, mm.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-



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

-

_______________________________Suomalaisten Säteilytys Käynnissä:

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

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



IN ENGLISH

_______________________________Enlanninkieliset 'kopiot':

New site, get all - fast download:

...download latest, still uncensored: http://tinyurl.com/gnpfal9

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

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

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

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

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



tai

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

- erilainen.wordpress.com
- mediafire.com http://tinyurl.com/gnpfal9 (free download)
- 4shared.com
- https://jumpshare.com/b/0lWtLzUebdpQRvP94cUx



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
Suomeksi: www.slideshare.net/syottovasikka/nrc-512-kokouspytkirja-02

Uutisia terror -ismin peilisaleista 9/11

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



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 Ceasar-Pope.

Jenin Jenin News 2002:

How GlobalMSM lost its propaganda war



Israel News [shh]

Forbidden News which MSM keeps hiding.

(Finnish; english with resource linkys)

Israel uutiset:

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

---->

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

New Archeological gems.



OIL. Natural resource from Nature

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

Chernobyl Report Leak

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

Fukushima Facts.

Collection of original news
immediately after it happened.



Following documents fully translated:

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

(Psst: Resources needed in translation)

Easy Fast download from
https://jumpshare.com/b/ubgAAfp6YDJkoUkioqqC

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

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

--->www.scribdownload.com/doc/215218247/Sensuroitu-Fibromyalgia ...
(sivu ohjeistaa: 'valitse .PDF')

Wordpress.com:
www.erilainen.wordpress.com

(hae "Virallisen Totuuden Kaato Paikka")

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

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

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

PS. Docslide is a je suits GOOG le spy agency



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

www.mediafire.com/folder/u9xa5k9d0z9rxst
www.mediafire.com/folder/5nxo1esn2khyg3x
www.mediafire.com/folder/ekb3mj51vdxkb02
www.mediafire.com/folder/yanjsyeplqsylsy
www.mediafire.com/folder/1mxb83qkh26r84a
www.mediafire.com/folder/bp6x5j1aeehpn7w
www.mediafire.com/folder/vfay8cb86afe0ca
www.mediafire.com/folder/1d14gby121666ss
www.mediafire.com/folder/11a6f95l2hcvg55
www.mediafire.com/folder/rb92de8o3l0a1v9
www.mediafire.com/folder/9hcv9ndp3gt2nun
www.mediafire.com/folder/b8cxpc934ndx04h
www.mediafire.com/folder/jtsqij1llbvobm3
www.mediafire.com/folder/52cwcb7x7lbc51f
www.mediafire.com/folder/zvqi68b9ln9dakj
www.mediafire.com/folder/ocn3fesfc5pzmfw
www.mediafire.com/folder/4ozfw4uum5zfpfw
www.mediafire.com/folder/8nbmwffoz2bcpl5
www.mediafire.com/folder/us2as1sjdr42edi
www.mediafire.com/folder/l1kidb9uje8127n
www.mediafire.com/folder/na4ohlh05o04e4l
www.mediafire.com/folder/esgtveghzeu6my4
www.mediafire.com/folder/bgx14fa331kjplg
www.mediafire.com/folder/ktjloymb5kj2b1d
www.mediafire.com/folder/t7meqz2t23447rm
www.mediafire.com/folder/7bh9zsqbo5n7hd8
www.mediafire.com/folder/38zzfdvv2ok8eo1
www.mediafire.com/folder/w6gn8zh9jknocx3
www.mediafire.com/folder/b5bzl55nagfojb2
www.mediafire.com/folder/f08m6kedkf051cf
www.mediafire.com/folder/6pb3z5fzqjgzif9
www.mediafire.com/folder/h4ipr4sv1h3ot2f
www.mediafire.com/folder/72sz47da7zu48t0
www.mediafire.com/folder/u449ibhns3un8di
www.mediafire.com/folder/99xsx8go6odra11
www.mediafire.com/folder/1a6qi847a69qbeh
www.mediafire.com/folder/on73y8broakh76z
www.mediafire.com/folder/9131ktazygjocdw
www.mediafire.com/folder/mutgzrm82m33zmf
www.mediafire.com/folder/d9d42d6mbaff5t2
www.mediafire.com/folder/8a05e1uvs1fpf7j
www.mediafire.com/folder/l8w3ocj99a2048d
www.mediafire.com/folder/4we3n8bup9rworf
www.mediafire.com/folder/cft45h6elwlmcny
www.mediafire.com/folder/eztcvzrtrun4j3z/shared


