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Muistathan että kaikki dokumenteissani oleva tieto on oikein ymmärrettynä vaarallista, aiheuttaa
pelkoa, vapinaa ja hammasten kiristyksen tarvetta. Jollei linkkejä vielä ole deletoitu, varustaudu
kohtaamaan turvallinen Virallinen Totuus esim näin: ERROR 404 - page not found
Nyt -2017- slideshare on alkanut poistaa dokumentteja ja/tai estää päivityksen. Kaikki uusimmat
dokumentit ovat tänään 4.2.2017 nähtävissä täältä, myös ladattavissa ilman kirjautumista
DOWNLOAD ALL, NEW, UNCENSORED UPDATED FILES FROM HERE:
Type link address to www.jumpshare.com Syotto Vasikka -sivulle:

http://jmp.sh/H4jK8mj
...tai lyhytlinkki www.mediafire.com -sivulle:

http://tinyurl.com/gnpfal9
(Mediafire front page is lazy loading, be patient)

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

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

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

Most over 40 documents contain English excerpts, some wholly translated.
Also available at - täältä vielä osin sensuroimattomia sivuja :
- jumpshare com http://jmp.sh/H4jK8mj
- scribd.com/syottovasikka
- erilainen.wordpress.com
- mediafire.com (free download)
- 4shared.com
- MS owned - slideshare.net/syottovasikka - now in-delete-business

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

Artikkelisarja sisältää YLI 40 dokumenttia, mm.:
Read all the 40+ slideshare.net documents, see below for English:
...ala, Kill Bates bought this site and started criminal censorship as usual:
- syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia- ERROR 404 = deleted by MSoft/slideshare.com
---> https://erilainen.wordpress.com/2014/03/26/sensuroitu-fibromyalgia/ *kts ohje sivun lopusta
- syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta - ERROR 404 = deleted by MSoft/slideshare.com
---> https://erilainen.files.wordpress.com/2015/01/suomi-orwellin-valtakunta.pdf

- syottovasikka/neljäs-peto - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> https://erilainen.files.wordpress.com/2015/01/neljas-peto.pdf

- syottovasikka/israel-uutiset-2011 [DELETED] - ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> https://www.scribd.com/document/338645315/Israelin-sensuroidut-Uutiset-2011 tai
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:
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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
- jumpshare com http://jmp.sh/H4jK8mj

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 online)
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 YdintietoYhdistys 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-manipulaatiot
- 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 gotowww.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 Nobelpalkinnon 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 finnslaves... 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 gotowww.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

http://jmp.sh/H4jK8mj

When necessary, Download all newest copies from www.mediafire.com :

http://tinyurl.com/gnpfal9

Some versions available (updates blocked) - after you create a free account :

www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka

Wordpress.com:

-

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

