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Saastainen Sydän Sykkii

Pahan Pietarin Basilli

Huom. En ikinä ole käynytkään tässä katetdraalissa - kaikki allaoleva koottu materiaalista joka
löytyy eri internet sivuilta. Varoitus: Osin oksettavat tekstit ovat käännöksiä roomakultin
asiantuntijoilta eikä niiden esiintuonnilta voi tässä välttyä.



Luurankovarasto - 'Pietarin' Basil-lica

Näkymä "Pietarin Kirkkoon"; oikealla osiris aukio ja phallos-obeliski.

Ristinmuotoinen rakennelma on väsätty Roomalaisen sadismin huipulle, ikivanhalle
kulttikukkulalle missä roomalaiset show ohjelmat pitivät kansan ajatukset poissa valtionkassan
ryöstäjistä, huijareista, 300-luvulla. Ulkomuodoissa näkyy myös kultin kahdeksankulmio yms.

Osirisaukion symboliikka tihkuu Egyptin auringonpalvontaa ja kulttimenoja; näiden erittäin
laaja-alaisten aurinkosymboliikan yms egyptin kulttien selvitys ei mahdu tähän. Niille menoille vati
canus -kultti on kehitellyt aikojen saatossa omat nimensä peittääkseen jäljet uhrimurha ja
lisääntymis-orgia riitteihin. Alkukuva lienee satellittikuva, vertaa g00glemaps; sen yläreunassa itse
katedraalirakennus, alareunassa aukio.

Yölepakoiden äiti juhlapuvussaan, ihanat kellarinsa täynnä 'rakkautta'.



Tiedoksi scribd.com -Lukijalle:

Scribd.com muutti kaikkien ilmaiset kirjoitukset ilmoittamatta ja SALAA maksullisiksi. Siksi
aion kertoa kuinka voit lukea niitä - ilmaiseksi, jäsenenä. Näin voit menetellä esim. silloin jos
www.slideshare.net/syottovasikka sivusto ei ole käytettävissä ja wordpress.com/erilainen -sivusto
ei toimi. Slideshare onkin sensuroinut kaikkein tärkeimmät - kts. sisällysluettelo.

Ellet ole jäsen ja sisäänkirjautuneena, scribd.com näyttää dokumenteista vain neljä sivua...

Jäsenelle kaikki Scribd.com sivuston ilmaiset dokumentit ovatvapaasti luettavissa ainakin tällä
hetkellä...

Ensimmäiseksi luo itsellesi ilmainen tili. Älä anna mitään henk koht tietoja: silloin tietojasi ei
ainakaan voida varastaa ja sinulle tehdä vahinkoa... Seuraavaksi lataa (upload) dokumentti,  jotain
tekstiä jostain, näin sinusta tulee täysivaltainen jäsen. Voit ottaa kopioida vaikka tekstiä
iltasastusanomista, tekstillä ei ole väliä. 'Dokumenttisi' voit jättää yksityiseksi jolloin kukaan muu
käyttäjä ei sitä näe: pää-asia onkin luoda  toimiva täysvaltainen scribd.com -tili. Homma kannattaa
sillä scribd.com -dokumentteja on satoja tuhansia...



Seuraava piirros osiris-aukiosta keskittyy esittelemään ympäröiviä pyhimyspatsaista.

Alapa jäljittää näiden 'pyhimyksien' oikeita tekoja. Siis ei niitä mistä opettajasi kertoi ja jotka sinun
oli pakko opetella ulkoa luokalta päästäksesi. Ei, vaan niitä tekoja joita nuo todellisuudessa tekivät:
salamurha, massamurha, kansakunnan kavallus yms kultahammasholveja täyttäneitä  'urotekoja':

Tämän aukion ympyriäinen rakennelma kantaa kattojensa reunoilla patsasrivistöä, nk.
pyhimyksiä puolitoistasataa. Ne on järjestetty kansojen suunnitelmallisen koulutuksen
saumattomaksi osaseksi.

Nämä 'pyhimykset' olivat vuosituhansien aikana kunnostautuneet Konstantinuksen tavoin
Raamattuun uskovien kristittyjen massamurhissa eri tavoin... Tällä insestiaukiolla on reunassa myös
jättikäpy riikinkukkoineen, nämä liittyvät myös 'hedelmällisyys' riitteihin eli pakanamenoihin.

Klikkaa ja tutki tuo erittäin hyvin tehty laaja sivusto - sivustolla ei viruksia ole... Sivusto on nk.
täysin asiallinen ilman pisteleviä huomautuksia. Miksi siis vati kaani tahtoo pitää sinut sieltä poissa
turhia säikyttelyjä käyttäen? Syynä onkin se, että kaikki koulutussuunnitelman ohi vuotava tieto
vahingoittaa ohjelmoitavia. Tavallisen tallaajan näkökulmasta sivusto on viattoman asiallinen. Vaan
siinähän se rosvoin paljastumisen pelko piileekin...



Daagon-kalanpääpapin, Rooman keisarin tervehdys Obeliskin orjille - Pietarin Basilican
rappusilta. Osirisaukion obeliskin jymäyttämät miljoonat matkustavat tänne hurraamaan, jopa
pohjolasta 0pus Radio Dein opastamina. Kädessään jumalakeisarilla on asiaankuuluva noitien
käyttämä vääntynyt ristikeppi - jossa riippuu irvokas raato. Kukin kuulija saa lahjaksi oman
riivaajansa...

Mikään ei ole kahden vuosituhannen aikana muuttunut... Tällä kukkulalla oli Galiculan yms
areena jossa kristityt silvottiin, massamurhattiin verisin menoin gladiaattorien ja petoeläinten
avulla ... kulttikansa juopui kristittyjen verestä. Ohjelman pyörimisen edellytyksenä olikin pitää
kansa aivopestynä pilkkasaduilla: niissä Raamattuun perustuvat aidot, "ÄLÄ TAPA, ÄLÄ TEE
HUORIN" -Raamatun ohjeissa vaeltajat ovat aina kaiken pahan alkuna ja juurena.

Äitikirkko onkin polttanut kansankielelle -raamatunkääntäjät rovioillaan: opuksessa kuvataankin
koko tämä satanistien kultti hämmästyttävän tarkasti. Kultti leikkii sanalla 'kristitty' - ja kutsuu
erityisesti hallitsemansa median välityksellä massmurhaajia 'kristityiksi'. Näin esim tehtiin esim.
Rooman oman pojan, M a l t a n Ristin ritari Breiviikin kohdalla: Breiviik kannattaakin
manifestissaan 'kristinuskoa' joka "palaa Äitikirkon syliin..."

Aajanlaskumme alun Augustinuksen luostarien tärkein tehtävä oli toimia tukikohtina josta
käsin kartoitettiin ja tuhottiin maakunnissa olevat alkuperäiset raamatuntekstit. Alkuperäistekstien
puuttuminen mahdollisti väärennökset joilla ryöstökarjaa vedätettiin... Käsissämme oleva KR38
Raamattu perustuukin tälläisen satanistiseulan kreikan versioon: alkuperäinen lienee Arameaksi.

Mukaan sopii irvokas satu Katakombeihin pakenevista 'kristityistä' jotka todenn. olivatkin ainakin
jossain vaiheissa juuri näitä massamurhiin erikoistuneita osiriskulttilaisia. Heidän salamerkkinsä,
kalannäköinen vinokuvio , tunnetaankin kreikan okkultismin lisääntymisriiteissä...

Nykyisen Äitikirkon ohjelmoijat näkevät äärettömästi Hollywood-vaivannäköä Adolphin,
Stalinin, Mao, Roosevelt, Churchill, Reagan jnejne -jessuiittain satamiljoonaisten murhaleiri jälkien
peittämiseen: jäljet johtavat suoraan tässä kuvattuun Basilliin. Esimerkkinä kielletty kirja, Berijan
Tarhat joista tein sinulle koosteen. Katso se esim. http://jmp.sh/H4jK8mj



OBELISKI:

Aukion keskellä on (aivan omien oppineidensa selitystensä mukaan) fallos symboli, Egyptistä
varastettu jättiobeliski. Se on sijoitettu symbolisen 'naisen sukuelimen sisälle' kertoen papeilleen
ties mitä 'insestikeliumia'; vrt aiempi kuva. Tämän ympärillä häärivät pyhimyspatsaat...
Vanha Testamentti puhuu usein  Jerobeamin, Nebatin pojan synnistä. Sen yksityiskohdat ovat
mahdollisesti kopioijat tahallaan (?) häivyttäneet - kuuluessaan kultin piiriin...

Jos etsii selvityksiä kyseisestä synnistä, jämähtää yllättäin 'tiedon puutteen' suohon. Kaikille nyky
'asiantuntijoille' selitykseksi on ohjelmoitu: "ei tätä kauhian kaukaista mysteeriötä voida mitenkään
enää selvittää..."  Vihje: mitä kiivaampi on tämän mysteerin puolustus, sitä syvemmällä puolustaja
rämpii vaatteettoman keisarinkultin saloissa.

Jos haluat tietää mikä näitä kaikkia 'tutkijoita' yhdistää, näet sen tässä: Kuninkaiden vallan
merkki, vatikaanin ym. osiriskulttien phallos homo-obeliski, lisääntymisriittien paalu,
rakkaudenjumalattaren puutarhassa = 'asera karsikko'. Nyt paavinpalvonta direktiivi säätää
Keisarin alamaiset - sinut vankilaan - jos saarnaspöntöstä tahi kadulla uskallat julkisesti epäillä sen
tuottamaa hedelmää - hajusta huolimatta.

Kuningas Jerobeam - JA - koko suku: "Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran
silmissä, ja vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä, joilla tämä oli saattanut
Israelin tekemään syntiä; hän ei luopunut niistä... Eivät he kuitenkaan luopuneet
Jerobeamin suvun synneistä, joilla hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä, vaan he
vaelsivat niissä; aserakin jäi paikoilleen Samariaan." 2kun13

Bongaa Obeliski kaupungistasi ja ylläty: miniobeliski löytyy lähes joka kaupungista, myös
keskeltä Jerusalemia, Korkeimman Oikeuden rakennuskompleksin pihalta. (Se sisältää vatikaanin
okkultiikan kaikki symbolit, myös rakennuttaja-Rotschildin oman satanisti pyramidin.)



Sisäänkäynnin oksettava aukio-symboliikka ikäänkuin huutaa Taivaaseen asti - näyttäen
Luojalle keskisormea. Vaan odotas kunhan astut saasta 'Basillin' sisälle...

Nerokkaan Roomalaisen lahtausmaneesin jämistä tehty luonnos. Rooman osiriskultti onkin
historian verisin. Muun muassa ristille tappaminen oli taiteenlaji vailla vertaa: taitavimmat
kiduttajat saivat uhrinsa kestämään ristillä jopa 2 vko.



Vertaa tätä Äitikirkon inkvi siti0laitoksen toimintaan: kirkonkiroukseen tuomittu saatettiin ja
kuulema (?) saatetaan yhä sitoa katetdraalin kellarissa seinään kiinni, kirkonmenojen päätteeksi
jokainen paawin direktiivi-orja joutui menemään sinne ja muuraamaan yhden tiiliskiven. Yksi
kerrallaan, tiili kerrallaan, koko 'seurakunta' otti osaa tähän riittimurhaan - tuomittu jätettiin
edellisten lailla seinän taakse kuolemaan... Tämä jos mikä luo aitoa katollista me-henkeä.

Osiris aukion hedelmällisyyskultti ei jää pelkän Egyptin phallos-obeliskin varaan; aukion reunassa
hedelmällisyyskäpy; kotoisin ties mistä muinaisesta Tammus-pakanariitistä. (Vanha Testamentti

kuvaa kuinka Israelin naiset itkivät temppelissä Tammusta.)

Basilicaan sisäänkäynti alkaa tältä osiris-aukiolta. Tämän Taivaan Jumalalle kikkeliä osoittavan
aukion läpi astutaan massiiviseen rakennuskompleksiin. Kolossaalinen basilica-katedraali onkin
maailman suurin, sisään mahtuu helposti 20.000 osiriksenpalvojaa.

Katon phallos-huipulla on maailman suurin pallo-risti - joka on  kuulema täytetty myös näillä
kristittyjä massamurhanneiden 'pyhimysten luilla'. Tärkein, hallintavaltaa osoittava pallo on myös
maailman suurin halkaisjaltaan, luokkaa 4m.

Tuon pallon pikkukopioita näet jokaisen rooman vallan alle asetetun kirkko -rakennuksen
huipulla - merkkinä alamaisuudesta Äitikirkolle. Koko ristinmuotoisen kolossin huipun sanotaan
myös muodostavan phallos symbolin, tietenkin. Kooltaan torni on massiivinen; sinnekin on portaat
ja ylös mahtuu satoja ihmisiä kurkkimaan aurinko-aukiota.



Sitte rohkiast hölökäten ovelle ohi obeliskin...
Oops. Jarrutetaanpas hiukan. Miten paikalliset kuvasivat tätä onnea 100 vuotta sitten...

100 vuotta sitten L'Asinon piirtäjä kuvasi...



EUkkulan hellä sydän sykki jo 1903...



Sata Vuotta Sitten
Italialainen L'asino-lehti ilmaisi asiat tuolla tavoin v.1903...

Huomioitavia seikkoja:
- pilapiirtäjä on itse ritari - eikä hän saa paavia häväistä... rahvaalle tarjotussa ivassa saa kertoa
vain jo tunnettuja tosiasioita ja pilkataan pappeja
- Karl Marxin Paavillisen illuminaatti-looshin valtannousua osoittamassa jo mikkihiiren 666-
silmät olivat jo 'muodissa'; vrt Walt Disney, vatikaanin DeMolay-ritari kuvaa Mikkihiiren Maltan
Ristin Ritarina (a' la' Breivik)
- illuminaatti-kommunistinen periaate: perhe-instituutio tuhottava!
- illuminaattien kalanpäähatun sijaan 150v sitten paavi Piuksen mitra oli Konstantinus-ristein
koristeltu pönttö ...
- kansanmurhasta toiseen: pienestä jutusta saa puhua - muttei jatkuvasta inkvisitiosta joka
tänäänkin kellareissa kaataa vastustajia...
- Perugian kansanmurha; 150vuotta sitten yksi kaupunki Italiassa nousi kapinaan vatikaanin
mielettömyyttä vastaan. Kuinkas kävi? Nyt mafia on vaientanut kaikki sora-äänet, EUkkulan
direktiivit jylläävät pohjolankin lävitse entistä murhaavammin...
- Perugian 50v vanhoihin mass-a-murhiin sai pilapiirtäjä Paavi Piuksen liittää. Miksikö?
Koska samaan aikaan Katolinen inkvisitio kaatoi paljon enemmän, Armenian kansanmurha oli vasta
suunnittelupöydällä ...  kivenhakkaaja-orjat olivat vasta laajentamassa vatikaanin holvistoja
Adolphin, Stalinin, Mao-Tse-Tungin jesuiitta kansamurhamiljoonain (satoja miljoonia)
kultahammassaaliita varten.

Miksi seuraavien kuvien viestimä asia on häväistylle suomalis-kansalle tänään erityisen tärkeä?
Koska poliittinen johto, viran omaiset, papisto yms ovat em rikollis-ritarikerholaisemme imevät
korruptiovoimansa tästä ritarillisesta vaticanus-lähteestä. Lisänä nyt 'pelastajaksemme paawiEU:n
kynsistä on nostettu perussuomaalaiset' - jotka itse julistavat olevansa "jesuiittoja sanan
alkuperäisessä merkityksessä" (kts. Perussuomalaiset -lehti 9/2009). Jesuiittoja ja näiden
illuminaattiritarien valioyksilöitä - jotka nousivat pinnalle Karl Marx illuminati-looshin kera 1800-
luvun vatikaanin ritarikerhoissa.

Ajatus allaolevassa on läpivalaista Rooman Vatikaanin mädännäisyys ja sen direktiivi -
ryöstöjen ulottuvuus YLEn ohjelmoidun suomilaisen jokapäiväiseen elämään. Sentakia 'poikkean
ullakolle' tämän tästä, näyttämään tarkasti salatut historiamme taustat. Tässä on vain 'pintaraapaisu':
Lukijalle jää velvollisuus tutkia asioita syvemmältä - ja tietenkin tarkistaa asiat.

...

Katso seuraavaksi L'Asino -lehden kuvia 100 vuoden takaa - ne ovat täynnä tarkkaan harkittuja
yksityiskohtia vatikaanin taustoista. Kuvat löydät Alexander Robertsonin kirjasta ... hänkin ritari,
tosin illuminaateille hävinnyt Cavalier of the Order of St Mauritz and St. Lazarus. -ritari. (Suurenna
kuvat scribd selaimen + merkistä)

Katso www.scribd.com/doc/52721588/The-Papal-Conquest ... siinä kuvat ovat tosin
mustavalkoisia: sata vuotta sitten ei internetti vielä ollut värillinen ... huh? Värit siis lisätty
jälkikäteen. (Kopioi linkki selaimesi osoitekenttään)





Verisen mitran pesu on eli rahvaan aivopesu nk. täyspäivästä hommoo; vrt Hesari... Äiti Italian
kapinallisten kaupunki kukistettiin verisesti, paavillisin messumurha menoin 1859.



Pilakuvan viestin tarkoitus aikanaan oli: "ei, ei sitä ole"... vaikka Inkvìsitio, EUkkupaawin
instituutti, yhä pyörittää kellareissa vallanvaihtoveivejään



Mielenkiintoista, eikövaikka. Väestönvähennyksen Uniapnea -harrastus alkoi Vatikaanissa jo
toistasataa vuotta sitten - kiitos yön ritarit: Knights of Hospitallier, Red Cross (punainen risti)



Rooman Rokotusbisnekset Paljastuvat: slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia
SENSUROITU

Hae erilainen/wordpress.com

Samaa pikkkupoika -'kulttuuria' löytyy kaanin vedättämän Tuomiokirkkomme katolta:

Oikealla Helsingin Tuomiokirkon ristipallo: pikku-Palloja on yht 5kpl, joka tornissa... Katon
nurkalla oppineen (Henrik?) patsas - johdattelee alastonta pikkupoikaa (Lalli?) R00man huveihin
ikäänkuin kutsuen sinuakin sinne patsasbongaukseen, 'pyhiinvaellukselle'... Muidenkin
uskontokulttien merkeissä löytyy samainen r00maan kumartava pikkupallo: islam, ortodoksit...



Suomityttö ja Rooman 100% uutiskontrolli.

Ritariveljiemme Ruåzalaisholhoojat pystyttivät Obeliskinsa ovelasti ohjelmoimansa torirahvaan
keskeen. Tänäänkin piiloviestinsä on näkymättömissä kaikkien silmien allah.

Kauppatori, Ruåtzin suurlähetystön edessä. Paavin Obeliski, Kultapallo ja Konstantinus
ritarillinen kaksipääkotka. Vuoden 1833 aleksanteri -'muistutus'. Tietenkin, pakkoruåzithan on
aina ohjemoitu ruåzin ritarien sanelun kautta. Liekö huijareilla paljastumisensa pelko jo iskenyt:

"Jörn Donner poltti 3000 kirjettä: "Totuus on tuhkana hormissa" Kirjailija halusi häivyttää
uutuusromaaninsa Mammutti totuusarvoa, teos julkaistaan helmikuussa. Massiivisessa
teoksessa kuvaillaan (piip)... - Poltin lähes kolmetuhatta kirjettä. Jätin jäljelle vain äidin ja
muutamia sukulaisten kirjeet. Nyt kukaan ei voi tarkistaa, puhunko totta vai laskettelenko
luikuria. ... Donner kirjoittaa teoksessa muun muassa Hägglundista, Niinistöstä, ja
Haavikosta... Julkaistu: IS 26.1.2013 10:52" ...psst. (Jörn, poltatko aina kaikki jäljet?)



Kauppatorin Köyhä Alistettu Kotka: Jos tutustut tuon geneettisesti sairaan olennon
symboliikkaan globaalisti, huomaat että niiden maiden kotkat, jotka kuuluvat Rooman shakkilaudan
solttuihin, ovat aseettomia. Mitä korkemmalla hierarkiassa, sen enemmän heraldiikka-kotkan
kynsissä on miekkaa, valtikkaa maltan ristiä jnejne.

Kun seisoo tämän Vatikaanin valtaa kirkuvan skitzolinnun siipien allah ja kääntyy 90 astetta
itään, niin juuri, itään. Eastern Star - juu nou? Niin silloin avautuva  'Viking Line pallomeri' -näky
on mykistävä. Kaikki kavaltaja Ritarit kokoontuneina sipulijuhlille, Pallosta alkaen
Konstantinukseen, jatkuen Tammus-Nikean pyramidi-harhasta islamin Kuujuhliiin.

Oikealla Rooman Itätähden palvojalooshin
höplästävedetyt ritarit rukoilemassa G-
pirujaan. Eastern Star = baphomet...



Mistäpä Basilican Omistajan Valtapallukat, Ristit, ovat kotoisin?

Ensimmäinen kerta missä pallo ja risti kuvataan, on Ramses II:n yhteydessä. Egyptin kaikki
kulttikuviot obeliskia myöden onkin ujutettu Roomaan, 'Katolisuudeksi'.

Korppikotka, kuoleman lähetti palloristin yläpuolella.

Lutterpappilan tutut kuviot: Horuksen silmä, Pyramidit, Tuomasristi, Tammus, Osiris...



BASILIKA

Läpileikkaus: oikealla sisäänkäynti osiris-aukiolta. Näkymä sisällä avautuu oviaukolta läpi
valtaistuin osiris-katoksen (1-2) 'hallin' perälle... ja tietenkin peräseinän osiris symboli
lasimaalaukseen.

Rakennuksen alla luurankoholvistot joissa mm. balsamoitujen paawien luut odottavat
rukoilijoitansa. Maksamalla pääset sinäkin sinne kurkkimaan... tahi 'asiakkaaksi.'

Kuvassa ääri-oikialla näkyvä obeliski on Paawin vallan merkki joita on kaikkialla
pääkaupungeissa, tässä kuvattuna USAn pääkaupungista, Washington DC:stä.

Oikealla valtaistuimesta (2) näkyvä (keltaisella) patsas on pyhimykseksi muuttuneen (!?)
roomalaissotilas Saint Longinuksen patsas. Hän urheasti pisti ristillä riippuvaa Jeesusta kylkeen -
ajattele mikä pyhimysmäinen rooman urotyö... Vasemmanpuoleinen patsas edustaa Pyhää Helenaa
joka oli kristittyjen massamurhaaja Konstantinuksen, ensimmäisen keisaripaawin äiti. Tämä
Konstantinus onkin koko pohjolan looshienkin johtaja... aina nykypressa Niinistöä myöden.
Konstantinus aloitti rakennuttamaan tätä Basilica-kolossiaan n. vuonna 324

Katso Lisää 7.7.2011 Porvoon osiriskirkkomme Konstantinuskirkonmenoista:
tämän blogin sisällysluettelosta - SUOmi-Orwellin-Yhteiskunta



No niin. Astutaanpa Luolan Etuovesta Sisään...

Ovella Isän ensimmäiset alastomat kulttipojat jo odottavatkin.



Sisälle - Kulttikansan Seassa

Meidät ajetaan keskikäytävän karsinaan etteivät pahaton seinät likaantuisi...

Näkymä pääoven suunnasta. Taustalla jumalasi (?) valtaistuin,  sen neljän pylvään välitse
pilkottava osiris. Kansaa on tuhansin: valmistaudu jonottamaan papittariesi kera 0pusRadioDein
kultti-pyhiinvaellus matkallasi.Huomaa kuinka rahvas on ajettu aitojen väliin ettei pahatto saastuisi
kristityistä, katsojat ihmettelisi sivukäytäväin pääkalloja...

Seuraavana, hallin 'perällä', näkyy keskellä basilicaa pyh äh isän valtaistuinkoroke
Baldacchino- valtaansa osoittaakseen tämä jumalan sijainen istuu tässä roomalais voitonmerkin,
Pietarin luitten päällä, lisääntymisriitti symboliikkaa tihkuvassa osiris-katoksessaan.

Näistä symboleista löytyy yksityiskohtaista selvitystä pää-asiassa engl kielisiltä sivustoilta.
Ihmetyttääkö? Tätä touhua ihmetteli jo Johanneskin: "Helakanpunainen peto, täynnä kauhistuksia
ja hänen haureutensa riettauksia." Ilm. 17



Köyhäin 'Sivukujien Kurjuutta':

Jos meidät laskettaisiin harhailemaan 'sivukujille', sieltä löytyisi pahattoja pahattojen jälkeen.
Kukin niistä pahitettuna Rooman kultille elintärkeille pahiksille (='pyhimys') - niille joita kansakunnat
rukoilevat vastausta saamatta. Tässä näkymä eräälle sivukujalle. (Linkkejä seuraamalla näet lisää.)

Symboliikka ei petä täälläkään: kaikki pakanakultit ja niiden uhrimenojen kuviot, kullattuina -
lattiat, seinät, katot täynnä.



Tietenkin täältä löytyy kultin kulmakivi, jumalanäiti. Esittelemässä kansalle pikkuista alastonta
poikaansa. Hassua, niinhän kaikki kunnon äidit tekevät - eikövaikka?

Ihanaa, huokaisee rebekkasisar ! Lattiana Vanhan tutun kotiLooshimme lattiakuvio - 'shakkilauta'.



Valtaistuinkatos - Baldacchino:

Ensin kauempaa nähtynä, täältä pääsisäänkäynnin suunnasta.

Otetaanpa muutama askel lähemmäksi:



Baldacchino, valtaistuinkatos neljän pylvään varassa. Takaa loistaa peräseinän Osiris.

Kultalastissa Killuva Anekauppa - kuvassa allah:
palvontamessussa kaikki maailman silmäätekevät



Maailman ykkösRitarien vastaanotto jumalansa edessä, Vatikaanin kultalastipalatsissa.



Paavien ikikaipuu takaisin Jerusalemin valtaistuimelle ruokkii Rooman messumurhia.
Nykyinen jesuiitta Fransiscus1 aikoo vieraisille 5/2014 - ihan kaikki eivät asiaa sulata - ne jotka
eivät kuulu maltan ritarikerhoihin eli 1%.



Mistä kaikki kulta tänne Vatiin (yhäti alati) huuhtoutuu
- vahingossa, ilmasta tiivistymälläkö?

Mennäänpä juurille - eli pureudutaan kysymykseen mistä kaikki kulta tänne tiivistyy. Käytetään
taas kultakasan anastajain omia lähteitä, The Telegraph, CATO 29.04.2014:

Cato Institute - Katolisjohtoisen USAn pääkaupungissa, Washington D.C.:ssä, on määritellyt 90
maataan kurjuusindeksillä - "misery index". Perusteena työttömyysluvut, laina ja inflaatioluvut -
miinus kansantuotteen %-muutos.

CATO Motto: Individual Liberty, Free Markets and Peace

Surukuuluisa Kreikka -  ja idylliset Ekumenia-saaret. Sinnehän vastikään suomilaisten kassat
kavalsivat urpi✜ jyrki.  Kreikka onkin CATOvuosien listassa kymppinä: alkuperäiseen
Telegraph -kuvaan piti vahventaa muutama tärkiä hämyiseksi jäänyt yksityiskohta.

YLEn Ihanaa vappuviihdettä räntäsateeseen ja yöpakkasiin:
Suomiorvoilla maksatetut Konstantinus ritarien ristikoristeiset

EUköyhäinpalatsit on nyt maalattu:

Neljän pylvästä ja kultareunukset: onhan näiden kiillotus työlästä ja urpien taskustasi ottama EU-
tuki tarpeen...

telegraph.co.uk/travel/picturegalleries/10795573/The-wordls-most-miserable-countries.html



Seiskana Espanja, isän inkvisitioiden luvattu maa: youtube.com/watch?v=E92Wko58DJc
Jännästi kurjuus ei kaikkia kosketa edes kurjissa maissa. Mistäköhän se ꖅ johtuu?

CATOn listalla kurjista kurjimpana - on katolisryöstetty öljymahti Venezuela. Hyvin on
Vatikaani CATOvuosiaan ohjelmoinutkin: Vuonna 2012 Venezuelan arvioitiin omistavan 20%
maailman öljyvarannoista (Wikipedia).

Katolis 'opiskelija' kaasunaamari, työrukkaset, rosary=rukousnauha kaulassa kiviuhriaan
suorittamassa. Neitsytmarian messusuitsutus käynnissä.



Katos Katos:
Mikä tämä 'misery indexiä' markkinoiva kadotusyritys oikein on. Pikavilkaisu kertoo CATOn
kuuluvan ohjemointisi ytimeen:

Milton Friedman -palkinto:
paavinpallo-maapallo ordo-ab-chao tulessa.

...joten sinnehän ne kultahampaat taas katos katos.

Empiriumin sivukonttorin uusi 2014 -postimerkki, laskepa montako pylvästä, ja ah millainen
allas... vuosi 1714 ... silloin siis maltanritarit siis anastivat vallan?



Kuka käy ryöstelemässä pikkuvaltioiden kassat. Kuka luovuttaa näille ryöstöretkille kaiken siihen
tarvittavan infran, tiedot toteutukseen. Kuka syöttää meidänkin kansamme kassasta meiltä
kysymättä setelit uuniinsa - katastrofissa joka on 'väistämätön, täysin yllättävä ilman
pakoonpääsyä..." Miksi kaikki kaikkialla antautuvat tälle pedolle?

"Kreikka on häviä-häviä -peli." sanoo George. Tokihan kansain kassainryöstö on peliä jossa
jesuiitat eivät jätä mitään pöytään. George onkin onnellinen johtaessaan operaatioita, kansa toisensa
jälkeen, CatoCato vuosisadoiksi, avustettaviksi vero orjiksi.

George oli myös obamao-kaappauksen taustapeliuri. Uusi keitto jo kiehumassa.
Lue Lisää: obama-kuka-olet



Amerikan Mannerten ryöstöt aloitti Ritari Kolumbus, Paavinpalvoja

... kohta het siltään Ritari Demolayn (Walt Disenyn Lempiritari) kuoltua barbaarien käsissä.
'Barbaari' taasen oli se, joka ei omaisuuksiaan Paaville luovuttanut, kaulaansa pölkylle laittanut
vaan vastusti isä insestin pikkupoika 'pyhyyttä ja EUkumenia direktiivejään loppuun asti...
Myönnän itse kuuluvani barbaareihin, ei kristittyihin Arianuksen seuraajiin (alla selviää mitä tuo
tarkoittaa).

Etelä Amerikan intiaaneja massamurhattiin, kullat rahdattiin laivoilla Roomaan. Kukoistavat
kulttuurit on aina tuhottu - uhkana Roomalle. Jesuiittain lähetyskäsky; "menkää ja tehkää". Eli
käänny tai kaulasi katkaistaan. Ja jos  käännyiti, vannoit valasi Roomalla, kaulasi katkaistiin silti.
Inkojen kulttuuri romahti . jo yli 500 vuotta ovat Rooman jesuiitat hallinneet väestöä pitäen sen
kurjuudessa - kuten CCCP jesuiittansa Lenin-Stalin.
Luepa berijan-tarhat

Pohjois Amerikka on 100% katoliskontrollissa ollut aina. Tänään korkeampaa koulutusta
hallitsevat jesuiitat suvereenisti: opiskelijoita oman ilmoituksensa mukaan Harvard yms jne
jesuiittakouluissa on 225.000. USAn 'itsenäisyyski'n oli Jacobins -looshin keksintöä, vaticanus-
käärmeen palvontaa myöten:
Lue Lisää: hyvän-ja-pahan-evankeliumi



Columbuksen laiva kantoi tietenkin kaikkia päällikkönsä tunnuksia: Kaksipääkotka - löydät
sen niin Tsaarin kuin jesuiitta putinin valtiotunnuksista kuin Porvoon osiriskirkostamme Ilaskivi-
Niinistön valanvannomistilaisuuksista. Maltan risti - jokaisen piispamme päällä. Konstantinus
kirkkoisäkavaltajamme risti, Nikean messumurhaaja, itse itsensä aurinkojumalaksi julistanut
raamattumme väärentäjä ... alla lisää tästä ihanasta Lutter uskonisästämme, massamurhaajien ja
hallitsijoittemme kerhojen esikuvasta...

Museon esittelykappale messumurhaaja Kolumbuksen laivaston ykköspaatista.



Neljä pylvästä
- kaikkien Looshien tunnusmerkki

Tämän pyhätön symboliikka toistuu maapallon joka kolkassa, kymmenissä tuhansissa
vapaamuurarien G -kokoushuoneissa, miljoonissa symbolisisa riittikaluissa, asuissa. Alempana
katoksesta enemmän, tässä nyt vain pylväät. Pylvässymboliikka on eräs tärkeimpiä. Katsopa tästä
mitä tämä norsunluu kultakolossin monen kymmenen tonnin pylväikkö sisältää:

Kultti jonka ydin keskittyy alastomiin pikkupoikiin.

Mitä tämän pylvään symboliikka pitää sisällään? Symboliikka joka kätkeytyy sisälle sen
kopioihin ja joita kymmenet miljoonat vapaamuurarit palvovat tietämättään? Joka maailman
kansoille on valhekynän avulla markkinoitu 'kristillisyytenä'. Kristillisyytenä joka palvoo tämän
maailmanvallan pahinta ja tehokkainta, edullisinta kidutuskonetta, ristiä.

Kristillisyytenä jonka valhekynä loi, perustuen GAD-pakanajumalan palvontariitteihin.
Valhekynän 1400-luvun tuostoksista näytteitä 'Tuomas Kempiläinen' kirjan kuva-analyysissä. Hae
se tämän sisällysluettelosta.

Pylvään jalkaosasta alempana normaalijärkisen ihmisen mielenpahoittava kuva, en selitä sitä.

Pikkupojan raiskaus on henkisen perustuksen musertaja: näistä pojista kasvaa paapottavia
naisia joiden johdattelu Paavin vapaamuurarikerhojen zombeiksi on helppoa. Elintärkeä riitti
paavien maailmanvalloituksille, jesuiittavallalle; miehiä vastustamaan kauheuksiaan ei löydy.
(Naisia en tässä halveksu: meillä on kullakin tärkeä ja erilainen tehtävä.)



Äitikirkon maailmanvallan Hallintaväline - Vapaamuurari Looshit
Joudun hyppäämään sivuun - Presidentti George Washingtonin
Apronin Takia. Siinä on kuvattu tämä Vati Kaanin pylväikkö hauta-
sääriluineen. (Apron = rapparilooshin kulttiasun esiliina.) yli 200v
sitten.

Korkeimman 33 asteen muurarien on USA:ssa liityttävä S k u
ll&B0nes looshiin - jotta Keisaripaawi kelpuuttaisi edes valtakuntansa
presidenttiehdokkaaksi. Siihen riittiin kuuluu Apronissa kuvattuun
arkkuun meno, sen sulkeminen ja siellä riitin mm masturbointi ... sopii
hyvin vati-klaanin tapoihin: arkusta noussut onkin 322-kultin mukaan
ylösnoussut. Siksipä satanisti George Bush kirkkain silmin selittääkin olevansa uudestisyntynyt
kristitty. Oikealla George tuulettaa Iltasatusanoma kristitty=satanistin merkkiänsä kansoille.

Pietarin Basilican NELJÄ pylvästä & osiriskatos, horuksen silmä yms... looshi/satanistimerkit: 1.
US presidentti George Washingtonin Apron.

Washington, tunnettu 33 asteen vaapaamuurari - piti tälläistä Rooman valtaistuin Apronia
l00shinsa menoissa... Ylemmän asteen aproneissa näkyy usein sama valtaistuin.Tietämättään
alemman asteen hyväksikäytetyt muurariparat palvovatkin Rooman osirista eli perkelettä. ...



George Washington. Riittimenojen mukaisessa Capitol Hill'in peruskiven laskemistilaisuudessa
vuonna 1795. Nimetkin sopivat suoraan Vatikaanin Capitolinon kulttimenoihin obeliskeineen. Tuo
samainen kivi (symbolit ovat näille tärkeämpia kuon kuolema) löytyy lähimmästä looshin
kokoushuoneesta. sellainenhan onkin miljoonassa - sanoisinko 'joka' kylässä.

YLEn muurari-aivopesukooneesi ja Iltasastusanomienkin on jo pakko alkaa kirjoitella näistä
- soopaa - rappariemme hassutteluista.

Tässäpä suomalismaisten rapparien vastaavat riittikivi ja G.



Suomilaisrapparien ylempi ohjelmointikeskus: Looshin kokoushuone. IL hauskasti valehtelee
että loosheja ja  siten kokussaleja olisi 160kpl. Jaa, montako näitä tarvitaan 100.000
suomilaushöynäytetyn kavaltajan ylläpitoon?

Sama shakkilauta (steppailuriiteissä välttämätön), samat pylväät, G, Pyramidi&silmä, suorakulma,
raamattu jnejne. (kuva on editoitu, mitään ei ole lisätty). Riittihän perustuu VT:n muurari Hiiramin
saatananpalvontaan, paavilaiseen Jerusalem kaipuuseen. Riiteissä tärkeä on tönkköjussien steppailu.
Siinä auttaa shakkilauta: tässä korkeampi looshi, osaavat jo steppailla vinoruudun tahdissa.

Ritarit on iloisia. Hänhän onkin jo joutava, eihän EUkkulassa kahta pressaa voi ollakaan. Rumppy,
siinä vasta mies, salariitein valittuna - ('äänestys' oli ohjelmointikikka sinulle).



USA:ssa rapparit mainostavat itseään vapaasti:
voit löytää tuhansia mason lodge -websivuja loosheista sekä jesuiitta
järjestöidensä Loyola-yliopistoista. Kaduilla nämä Rooman taluttamat
GADin palvojat mainostavat itseään ja kokoustilojaan tämän
tapaisilla valomainoksilla. Tuo G onkin näille rahvaan kyykyttäjille
ylipyh äh merkki...

Rainbow-Sateenkaarimiehimykset sopivat Isä
Insestin kulttiin siinä missä WACOn -93

messumurhakin - USAn yleisen syyttäjän ja FBI-looshin G-miesten vetämänä.

Muistuuko mieleen vanha sarjakuvasankari, jee jee G-mies Jerry Cotton?

Korkeimman oikeuksien tuomarit - kaikkialla, vapaamuurareita (Freemason). Kuka siis
häviää oikeudessa?



Baldacchinon Valtaistuinkoroketta ympäröi horoskooppirinki

Symbolit näyttäisivät periytyvän syntisten sukukuntain sisällä. Lattian horoskooppirinki on
vain yksi kullan ja norsunluukoristein ladatun häkötyksen nyanssi. Rooman Kristityt
messumurhasivat Jumalaansa luottavia tällä vaticanus -mäellä, teurastushuveja verenhimoiselle
kansalle. Kristittyjen Breiviik veljiensä tapaan 'valtion väkivaltakoneiston - poliisiaattueen suojassa'
kuin nykypäivän 'korsisaarellansa *1' ikään. Tähän vatimäelle rakennettiin alati jatkuvia ristillisiä
ihmisuhritoimituksiaan varten pahatto jossa nyt keskellä tua kristillissatanistinen horoskooppirinki.

Väitän asiaa tietämättä jotta jos hengissä selviäisin kuvausmatkalta, toisin
pahaton pimeimmästä uhrauspaikasta, kellarien kauhunhuutojen keskiöstä, sulle
tuon(kin) symbolin kuvan tullessain ... nykyajan sala-oppineiden palvonnan kohde,
väestönvähennys-pahaton keskipiste.

Näytiksi Israelin G-d palvojien synagoogalattian mosaiikkia. *1 0L1, 0L2, 0L3 jne...

Kaivauksista löydetyn synagoogan Mosaiikkilattia, Israel. Sisältää 'kaiken' saman osiris, tähti,
kuu yms -symboliikan sekä nykyrapparein käyttämän radio-aktiivisuudesta varoittavan symbolin...

Tämän kuvan löydät suurempana Wikipediasta.

Yllättäin maailman suurin osakkeenomistaja hallitsee bulvaaniensa välityksellä lähes kaikkia
maailman uraanikaivoksia: Kanadan läpisaastuttaneet kaivokset "Maltan kuningattarensa" kautta.
Niiden päätoimintaa eli kokomaiilman pohjavesien saastutusta säätelee pyramidin pimein
keskittymä 'täältä joulupukkimme pääpajasta' käsin. Lue Chernobyl-operaationsa saloista, hae sis
luettelosta: Chernobyl Raporttivuoto

Mietipä kuinka paljon kultaa kertyykään holveihin 2000 vuoden keskeytymättömän, häiriöttä
ladottujen direktiivien, valtionkavallusten, ryöstöjen, rötösten, kaappausten, ja sotien avulla. Kultaa
jolla ylläpidetään kaikille kaikkiallah kurjuus ja direktiivivalheet.



Jos kysyt keitä he ovat, mitä he tekivät, saat toki liturgisen vastauksen. Mutta jos totuutta etsit,
käännät vastauksen ympäri ja mieti kuulemaasi osiris -suotimen lävitse. Näille patsastelioille

'kristitty' -sanalla onkin monta merkitystä, tulkitaan tuulensuunnan mukaan.

Raamattu on Äitikirkon kultin palvojille EHDOTTOMASTI kielletty kirja, sen lukijatkin
poltettakoon roviolla. Vain jumalan edustaja eli paawi saa sitä tulkita rahvaal. Sama 'fiitseri' kuin
K0raani: sen lukeminen kuuluu vain mullaheille.

Kunniapaikalla löytyy tietenkin jessuiittajärjestön 1500 luvulla perustaneen massamurhaaja
L0y0la-patsas - jonka ansiona voidaan pitää raamatunkääntäjäin polttaminen roviolla ja tämän
inkvisiti0tieteenhaaran kehittäminen täyteen kukkaan. Kaikki tässä okkultismin mekassa huokuu
raamatunlukijain mass-a-murhaa. 'Hauskana' nyanssina suomityttöäkin opastetaan suomikirkon
alajärjestön sivuilla rukoilemaan tätä pääkallo 'pyhimystä'.

Kuinka ollakaan inkvisiti0 voi tänäänkin paksusti. Viime vuosituhannen saldo liikkuu
kymmenissä (sadoissa?) miljoonissa. Katetdraaliensa kellarien kallogrotot kertovat karua kieltään...



IHS: Jessuiitta massamurhajärjestön perustaja 1500-luvulla: Katolilainen Himmler rakensi SS-
murhaorganisaationsa "tarkasti Ig-nazi-uksen oppien mukaan"... He saivat vihaamansa nazi-
pilkkanimen erään Saksalaisen kansantarun vajaa-älyisen Ignatius maajussin mukaan. Tyypillinen
peitetaru ettei Ignatiaaninen mietiskelijän pohdinta 'häiriytyisi'vääristä ajatuksista... Katso myös
sormien asento - salainen viesti höplästä vedätetyille muurareilleen.

Tottakai Himmler hyödynsi oppi-isänsä kunniamerkkien M a l t a -aiheen kansojen aivopesuun
suunnatussa symboliikassaan. Sen hakaristiversio onkin tunnettu noitamerkkinä - kuin ilmeisesti
okkultismiin uponneen (?) Cedercreuzin suvun merkki. Tämä 'hedelmällisyyssymboli löytyy niin
katolis Adolphin kotir00masta kuin Israelin rakennusten kivijaloista ja synagoogain mosaiikeista.

IHS Isis Horus Seth pakanajumalat löytyvätkin jo lutterin kirkkorahvaan seasta, kotoista kamaa,
huomaa myös kolminaisuus TripleTau osiriksen sisällä. (Kts. Israel Linkit sisällysluettelosta.)

Himmler massamurhaajan Konstantinus-veljeskunnan pääritarin looshiin kuuluu nyt Niinistökin.
Harrastaako hänkin ignatiaanisia mietiskelyjä?



Ignatiaanisen mietiskelyn kohde, Ig-nazi-us Loyola sai vastikään uudistetun fresconsa takaisin
Italialaisen temppelinsä seinälle (huom. ei basilica).

Pyhiinvaeltajat eivät tule pettymään: jesuiitta Stalinin punalippukin on kirkkaana mukana
kunnioittaenveljeskunnan suurinta kansamurhaansa, vähintään 147milj leireillä murhattua
joutosuuta.

Muinainen Roomalaispalatsin mosaiikkilattia Espanjasta kertoo kuka oli Espanjan Fatimassa
mietiskelleen ja sen satanistisia kokemuksia palvoneen Ignaziuksen innoittaja.



L0y0lan Veljekset: Kyseessä ei todellakaan enää ole mikään pieni ystävällinen salaseura - satoine
yliopistoineen, satoine nettisivustoineen, julkaisutaloineen... Suomilaisten aivopesukin on
vauhdikasta; Linkkejä: editoi osoite itse, välilyönnit pois w w w .
w w w . kirkkojakaupunki fi/arkisto/paakirjoitus-ja-kolumnit/12353/
w w w . kuopionseurakunnat fi/retriitit
w w w . sakasti evl fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=contentNeuvottelupaivatHiippakunnat2013-
w w w . 3&id=1F3D92B5658844C6C2257A070040F52F
w w w . sakasti evl fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=ContentkkKoul2012-
w w w . 3&id=14C439B3CD9F671AC225788100366D85



"Valitse oma retriittisi
Ignatiaaninen retriitti tarkoittaa kahdeksan päivän mittaista henkilökohtaisesti
ohjattua retriittiä retriittikeskuksessa. Päiväohjelmassa on 4 henkilökohtaista
rukousrukousmietiskelyä raamatun tekstin äärellä, yhdessä vietettävä messu ja illan
hiljentyminen sekä ruokailut. Henkilökohtainen ohjaus [aivopesu] merkitsee sitä, että
jokainen retriittivieras eli vaeltaja tapaa päivittäin ohjaajansa eli kumppaninsa
kanssa. ... 22.09.2009 suomessa oli 44 ohjaajaa : " Hiljaisuuden ystävät -yhdistys on
kouluttanut noin 600 retriitinohjaajaa. Ignatiaanisia ohjaajia on 44."

Kato!...tähän Phoenixin katollisen kirkon kattoon ja bongaa symbolit... Feniks linnun kotikatedraali.

Samaan sarjaan kuuluvat lähes kaikki (satanispaavilliset) katetdraalit. Alla näkyy Italiasta
muutama esimerkki, esim. Napolissa on näiden satanistien alttarina valtavat pääkallo-freskot
muiden kulttiesineiden killuessa ympärillä... Löytyy pyramidia, jumalanäitiä, alastonta pikkupoikaa
jnejne.



Pääkallo-sääriluu freskojen keskessä Seksikuningatar Diana -jumalatar, mosaiikkilattiassa ...

Three Fates? Tässä pilkistää taas onnen ja kohtalonjumala Fatima ja G-kultti.



Tässä katetdraalissa on pienemmässä mittakaavassa tarkka kopio Pietarin Basilicasta.

Rooman KatolisPorttola paljastuu taas: Pahimus Avila-Teresan patsasta ampuu enkeli nuolellaan.
Artikkelin kirjoittaja kutsuu tätä patsasta kaksimieliseksi:

"onko tämä hengellinen vai seksuaalinen?"



'Kellarigrilli' keskiajan Katetdraalissa - todenn. myös Baldacchinon kellarissa tänään:

Kas tällä tavoin tuotetaan materiaalia kattokoristeiden suunnittelijoille. Grillattavana lienee
yksi 50.miljoonasta kerettiläisestä jolta löytyi hyväksymätöntä oppimateriaalia? PS. Muista nuo

merkit...

Kaikki ajatukset joita ei erikseen ole hyväksytty, voivat vahingoittaa huijattuja herkkusieniä,
ohjelmointia, ja johtaa kapinaan. Vapaat tarkastamattomat ajatukset ovat kavaltajille siten erittäin
vaarallisia; Kerettiläisiä. Tämän takia Katollis kirkon orja saa pitää kädessään/kotonaan ainoastaan
materiaalia jossa on

ÄITIKIRKON SENSUURIN HYVÄKSYNTÄLEIMA:

"NIHIL OBSTAT - IMPRIMATUR"



GRILLIMESTARIMME näemmä käytti huppua 1940-luvulla. Silmä ja pyramidi on kuitenkin
sama kuin muinaisessa osiris-egyptissä tahi horus-r00massa 2012... Sulkakynämenetelmästä oltiin
päästy eteenpäin: USAn I B M -iitat tarjosivat omillensa Saksaan amerikantäti-apua:

Sen D E H 0 M A G - H0llerith reikäkorttilaitteistot mahdollistivatkin ensimmäistä kertaa
kokonaisen kansakunnan seulonnan - ja jopa 16milj valitun uunituksen... Übermenschen Übersicht
mit hollerith lochkarten: Paawi Pius oli iloinen oman Adolph poikansa ja Himmlerin puolesta.

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

Alkuosa, 01 =Pidättäjänä Paawin oma Gestap0.

Kuvassa oikealla näkyy H0llerith -tuotemainos; yrityksen perusti 1890-luvulla mr. Hollerith
USAssa. USA:n väestönlaskenta tehtiin ensi kertaa reikäkorttilaitteilla 1890. Järjestelmä oli laajassa
käytössä kaupan ja teollisuuden aloilla ja pian alettiin käyttää kaikkialla maailmassa kansalaisten
tietojen keräykseen, hallintaan. Systeemi lienee ollut koeajossa jo Armenian kansanmurhan
leijärjestelmien organisoinnissa 1915 kun paavin omat islamistit alkoivat tehdä rauhaa vääräuskojen
kauloja katkomalla. kts scribd.com/doc/112353104

H0llerithin osti sittemmin I B M. 'Sattumalta' saman firman huipputuote joka nyt valmistaa
pian pakollista ihon alle injektoitavaa 666-sirua... V e r i c h i p-nimellä valmistettu siru, mukana
kulkeva 'reikäkortti' sisältää 16bitin koodin jolla ihmisestä tehdään yksilöity numero hallitsijan
seulottavaksi. Korttia ja tatuointia ei tarvita, kätevää eikövaikka... A p p l i e d Signals tuotteella on
myös nimi: "Digitaalinen Enkeli". kts lisää ibmandtheholocaust.com ja esim USA holokausti
museo... näissä voi vahingossa olla sensuurilta unohtuneena joitan faktoja Äitikirkon osuudesta.

Lue Lisää: 'Neljäs Peto' -dokumentista.



Raamattu, suurin uhka Äitikirkon osiriskultille!

Katollisen Himmlerin SS:lle räätälöidyn Reikäkortin vankityypit, kts kortin oik.
yläreunan "Rassenanteile" r0tu-positiot 50-62:
50Poliittinen vanki - 51Raamatuntutkija - 52Homppari - 53Armeija - 54Papisto - 55Espanjan
kommari - 56Ulkomaalainen - 57Juutalainen - 58Epäsosiaali - 59BV - 60SV - 61Mustalainen -
62Sotavanki. Lisänä tietty kohde eli kuolemanleirin tunnus, yksilön kropan kuvaus, kuka
pidätti, mihin kuoli (06kaasukammio, 07pakeni) jnejne.

Allaoleva kuva on rekonstruoitu - alkuperäisen kuvanlaadun surkeuden takia eikä se siten ole aito.
(Eikö olekin mielenkiintoista että tätäkin Vati Kaanin korttia ja sen sisältöä varjellaan tarkemmin
kuin sotasalaisuutta: kokonaisuudesta saa vain hämyisiä kertomuksia - kortin suunnittelija, kaanin
oma I B M ei suostu paljastamaan massamurhasysteeminsä sisältöä... Minkäänlaista yritystäkään
vaatia systeemiä tilille miljardikulta- saaliistaan, ruumiskasoistaan EI OLE.)

Suurenna Kuvaa: Tähän Äitikirkon Konsta-kerhoon kuuluvat Suomessa 'kaikki'. Siis kutsutut:
Niinistöä kuulemma suositteli herra Ilaskivi... R A S S E N A M T - S S = SS:n R0TUTOIMISTO



Vatikaanin virallinen julkaisu, Civilta Cattolica kirjoitti v. 1890 [jesuiittojen lehti]: "Juutalaiset
oli "rotu joka herättää kuvotusta"; he olivat "laiska kansa, joka ei tee työtä tai tuota mitään; joka
elää toisten tekemän työn kustannuksella". Se vaati "yhteiskunnallisen tasa-arvon" poistamista ja
juutalaisten eristämistä muusta väestöstä. Kirjasta 'Hitlerin Paavi' by John Cornwell, 2000: Pius
XII salainen historia.

Tämän kulttimerkin 'omistavat' Konstantinus ritarit. He ilmeisesti toimivat ylimpänä sensorina?

Tästä klubista alempana 'hiukka' lisää...



The Telegraph Espanja, 5-Apr-2012: Yläkerrassa on juhlat samalla kun alakerran grillijuhlia
valmistellaan...

Lagrimas and Favores Brotherhood... Kyyneleet & Palvelukset -Veljeskunta". "Ollaankos siellä
kellarissa kohta  jo valmiina?", kyselee ritaritähdin varustautunut Suurmestari Ignatius Innocent.

Pyhiinvalluksesi Opetusmateriaali:

Vertailu: H:gin Tuomiokirkon alastonta poikaparka patsasta ja tätä OSIRIS-pyörän
grillipoikaa - eli koulutuskuvia verrattaessa huomataan mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä.
Ensimmäisessä Tuomiokirkon patsas taluttaja on viisas ja oppinut, alemmassa toisena ammattina
GRILLIMESTARI eli ylipappi. Molemmat auditoivat herkeämättä kohdettaan, arviointikaavake
vasemmassa ja kynä oikeassa kädessään kirjaavat orjan käytöksen päiväkirjaansa, johtaen näytöstä.

Kultti-Orja on pidettävä avuttomana, nöyränä, köyhänä, jatkuvaa koulutusta, talutusta ja
direktiiviä tarvitsevana. Tämä päämäärä on jatkuva ja pyhä kulissientakainen veljeksiä yhdistävä
agenda. Jos orja pääsisi vahvistumaan ja oppisi itsenäiseen ajatteluun, sehän ryökäle karkaisi...

Omaa ajattelua ei orjalle sallita: jatkuvan koulutuksen kautta aivopesty saadaan keräämään
ruusu-pisteitä. Pisteillä ei ole kuin kirjanpidollinen arvo... Näillä orjat laitetaan kilpailemaan elämän
menestys-oravanpyörässä jatkuvilla koulutuksilla, testeillä, heidät ohjelmoidaan jatkuvaan turhaan
kisaan toisiaan vastaan; osa hajota ja hallitse -mottoa.

Ja todellakin, eihän työttömyystoimistojen ritarien potkima kurja tahi sairaseläke
pörssiyhtiöiden kavaltama jne. voi pärjätä paawin EUkkudirektiivien tukisakko -viidakossa ilman
jatkuvaa pappien munkkilatinan kertauskurssia, palkattomine orjatyöjaksoineen!



Pistemäärä kohoaa yksinomaan kuuliaisuudesta direktiiveille, vastaavasti putoaa oman
ajattelukyvyn ilmaisuista: kaiken r00maan talutettavan on oltava kuuliaista r00malle. Luovuus on
Kerettiläistä Neukkulaa, johtaen pannaan julistamisen kautta kuolemanleireille.

Esimerkkinä paawin oman onnelankommunismin jessuiitta, Dhjugasvhili alias Stalinin leirit,
joissa tapatti 137-500 miljoonaa toisinajattelijaa... (kyllä, jessuiitta Karl Marx kuului paawin
lähipiiriin). Sattumaa siinä ei tietenkään ollut yhtään: Moskovassa toimi jessuiitallinen leiri-
yliopisto jossa kehitettiin massiivinen 'vankileirien saaristotiede' ja koulutettiin tuhojärjestelmän
'papit.' Näinhän toimi myös USAn auttama katollispoika Adolph & L0y0lan lojaali Himmler
(Niinistön oppi-isä). Lue berijan-tarhat

Ohjelmaa vastaan kapinoivat talutetaan viimein kellarin osirispyörän grilliin. Kaapin päälle
taas nostetaan paljon ruusu-pisteitä takahuoneen laatikosta kahmineet lunttaaja-plagioijat - he
saavatkin kuiskutella pyramidiin alistetuille mantrojaan, esim.: "pidän huolen että et koko
valtakunnassa saa töitä elle tee mitä käsken!"  Näillä vati kaanin pyhiinvaelluksen tarjoamilla
koulutuskuvilla pidetään karja aitauksessa, vain pelko takaa kuuliaisuuden.

Lähde sinäkin 'pyhiinvaeltaja' 0pusradio Dein koulutusmatkalle Isä Insestin 'taidegalleriaan'.
Pääsymaksut tietenkin maksat itse...

Korjaan, "Pyhiinvaellusmatkalle." Ohjeet alempana.

Baldacchinon halkileikkaus: rakenne on osin julkaistu - kaikkia grillikellareita saatikka
inkvisition pyhiä kidutusvälineitä ei toki näytetä.



"Kenen joukoissa seisot, sen lauluja laulat" :

Konstantinus Kotkain Kokkoos, IL 18.04.2012

Bongaa Äitikirkon Ritarimerkit: montako yhteensä? Rooman reservaattivartijain on pakko pukea
johtajansa merkit... Yläreunaan suurensin mitalit paremmin näkyville: saulilla roikkuu aika hauska
jätkän nenäliina -aproni. kts iltalehti fi/kuninkaalliset/2012041815469091_kg.shtml

KaarleKustaa vahtii ettei Suossa pidettävät suomilaiset pääse luiskahtamaan otteesta:
hurrijesuiittain historianhuijaus voi näet romahtaa ellei valvonta toimi 24/7. Alamaisille pakko
opetetussa Roomahistoriassa suomen kohdalla onkin pelkkä reikä - kunnes ritarit ruozalaiset
'pelastivat' suokuopissa asuvan kansamme tuhat vuotta sitten. Raivokas arkeologian kaivausten esto
ja salaus ennen tuhatlukua kuuluukin tämänkin paavinpimeän rapparipelin palaseksi.



Ylikansoitus Satu by Giovanni Botero

Jo 1500-luvulla ensimmäisen kerran katolisen Jessuiittapappi Giovanni Boteron omakeksimä
opetus ylikansoituksesta vaatii jessuiittain mielestä yhäti massiivista kansamurha-ratkaisua...
Adolphin historian vaiheessa kokonainen kansakunta valjastettiin Paawin jessuiitallisen tarkkailu-
tuhokoneiston osaseksi. Yhäti: EU-peruskirja, 1940, Berlin...

Saksassa tämä järjestelmä pystytettiin hyvissä ajoin, kaikki hyväksyivät sen, helpottihan se
'elämää'. Se rakennettin yhdessä suunnitellun talausromahduksen rinnalla. 1929 romautuksen
manipuloinnin kautta paawin omapoika Adoph nostettiin valtaan. Samalla kehitettiin meillekin 24/7
pakkosyötettävä poliittinen vasemmisto-oikeisto nukketeatteri: Saksassa punapaidat vastaan
ruskeapaidat. Kaikkien 'puolueiden' takana piilotteli Konsta-kerho eli jessuittahallinto...

Seulontajärjestelmä tietoineen olikin ollut pitkään jo täysin valmis kun koko kansan kortistoitu
uunitus aloitettiin: ensin kutsuttiin syyttömät poliisilaitokselle josta leirimatka alkoi. Jokainen hiottu
nyanssi oli pitkän suunnittelun tulosta: leiritettäville tuli uudenlainen pitempi kortti; tätävarten
edelläkuvattu reikäkortti-lävistinpituuskin olikin valmiiksi säädettävä. Siihen piti mahtua rotuseikat,
tuhottavan ruumiin 'käyttöasteen kuvaus' sekä tietenkin ystäväin tiedot. (Paawin iitta huokaa
helpotuksesta: "huh, Onneksi meillä on nyt valmiina facebook")

"Täysin yllättäin" eräänä päivänä Äitikirkko Adolphin seulomat valitut saivat kutsun
poliisiasemalle - josta tie uuneihin suoraan tai työleirien kautta olikin valmiiksi suunniteltu.
Tottelevaiset lahtilampaat tietenkin marssivat ystävällisen poliisin luokse... Gestap0n listalla jo
olevat naapurit jäivät ihmettelemään naapurinsa tyhjää asuntoa - odottaen ryöstövuoroaan
kuuliaisesti - kunnes 'kutsu' tuli.

Vati Kaanin satumaisten rikkauksien, taide-kultaholvien eräs salaisuus, H0llerith -markkinat
olivat globaalit ja johtivat I B M -laite ja ohjelmisto hegemoniaan valtionhallinnoissa kaikkialla.
Niinpä eräässä pohjoisessa susi-reservaatissakin (Lupus 'Reservati-can') kyseinen yritys on aina
hallinut suvereenisti valtionhallinnon kaiken tiedon hallintaa ja käsittelyä... Jatkuva
valtionkassankavallus kaikkialla maailmassa: Kymmenvuosi ryöstöjuhlat a' la' Kreikka. Eh.

Jessuiittain rakentama CCCP kuolemanleirisaaristo ei myöskään ole voinut toimia ilman
aukotonta seulontaa automaation avulla (Solzhenitzhyn). Olisipa 'hauska' saada tietää mitä kaikkea
H0llerithia Sosiaalistinen Marx-ystävä Roosevelt -iitta myi veljelleen Katollis-Stalinille,
massamurhat ja seulontakoneisto oli neukkulassa dekadia järeämpi. Roosevelt ja veli Churchill
ainakin suojelivat operaatiotaan kaikilta operaatiota häiritseviltä pommituksilta, alaisten
ihmetellessä miksi. Epäilemättä Suomikin oli kortistoitu ja valmiina 1940-luvulla...

Mutta tokihan paras bisnes on aina sota: Toisen maailmansodan ryöstetyt aarteet ylittävät kai
ken, olihan 'molemmilla' puolilla jessuiitat ohjaamassa sodan kulkua... Kuinka muutoin Rooma,
kidutus ja sotakonetekniikan keskus, pietarin basilli seisoisikaan koskemattomana lähes 2000v, ellei
se olisi ryöstöretkien, salamurhain eikun sotien hallintapiste?

Lue reikäkortti-aiheesta lisää - 100% äitikirkon sormenjäljistä  putsattua:
- scribd.com/doc/509419/The-Vatican-Billions-Avro-Manhattan
- Jessuiitta Edwin B l a c k haluaa tehdä  I B M:stä syyllisen: scribd.com/doc/31700065 , sekä
video: One Mainframe To Rule Them All (1of5) youtube.com/watch?v=mF1h_FaQOq4
- r a s s e n a m t - office for race ushmm.org/research/collections/photo/

Eikä siinä sitten mitään, massamurhatuilta
kansoilta ryöstettyjä 'pyhäin' -jäännöksiä on hauska turistien ihailla.

Kaikki hyvin. Vai?



Rooman Osiriskultin Pääpyrkimys: kansanmurhat

Väestönvähennystä toteuttivat siis Rooman Katollisjesuiitat Adolph, Stalin Mao jne: Tutkipa
miten se tehdään tänään - katso sivun sisällyslettelosta löytyvät ydinasetekniikan salat. Tekniikan
joka on verhoiltu Paavin viheriä-looshien toimesta ympäristöystävälliseksi, 'puhtoiseksi voimalaksi'.

David Attenborough: Ritarikerhossa mukana myös satanistiBBC (katso alempana
'Jimmy Savile') ... ja sen erityisen ritari-ansioitunut Attenborough, Ritari Francis Sacheverel
Darwiniakin ansioituneempi Paavin oma Maltankultamitalisti; alla mitalinsa kuvat:

- Britannian Imperiumin Ritari - Order of Britannica -1974
- Order of Knight Bachelor -1985
- Order of Victoria Commander - 1991
- Order of Honor - 1996
- Ordine al Merito del Regno Unito 2005

          Niinpä tietenkin: SÄÄTIÖT, FEMINISTIT - mitä tästä vatisikojen  lätistä puuttui sikaan...

Jesuiitta-Ritari David Attenborough: "Ihmiset ovat rutto maan päällä,
määrää tulee säädellä väestönvähennyksellä" Telegraph 1/2013.



Sorry... taas 'pomppasin pois aiheesta'. Vai pomppasinko sittenkään?

Jatketaan Pahan Basillikan 'vaellustamme':

Täällä vasemmalla säilytetään rooman uskonnon jsuiittalahkon  'pyhintä' kalua: roomalaissotilas,
nyt tietenkin pyh imys, Saint Longinuksen keihästä jolla puhkaistiin Jumalan Ainokaisen Pojan kylki.

Onneksi osiris vartioi tätäkin kalua, se on siis 'turvassa'. Jos maksat riittävästi, saat kurkata.

Tämän Rooman murhakoneen voitonmerkin yläpuolella kulttikansaa siunailee seinällä
inkvìsìti0paawi Innocent VIII patsas, osoittaen sormellaan tätä pyh äää keihäsgrottoa ja sen
voitonmerkkiä.



jumalasi Valtaistuin
...siis jos kuulut Lutterilaiseen porttokirkkoon.

Vilkuiltuamme seinille, saavumme keskelle kauhistusta. Katse ylös, jumalankorvikkeen
valtaistuimen katokseen. Ja tietenkin, ylläsi loistaa osiris ... 'rauhan' kyyhky. Ja ennekaikkea
jessuiittajärjestelmää kauhun kourissa pitämän M a l t a n veljeskunnan Risti...

Katedraali on maailman suurin, sisään mahtuu helposti 20.000 osiriksenpalvojaa. Kulttuurin
palvojat jäävät suu auki hämmästelemään tätä kulta, taide, patsasmäärää ja mahtia.

Tässä kohdin seisot parhaillaan Egyptiläis pakanallisten horoskooppikuvioidun
mosaiikkilattian päällä. Basilican pääovillakin on omat symbolis-satanistiset merkityksensä -
täällä joka ikinen geometrinen mitta, muoto, kuva, patsas - täyttää kovimmatkin satanistin
symboliset unelmat.

Mikään ei ole sattumaa... Astuttuasi sisään, näit valtavan hallin ja tämän katoksen neljän pylvään
välistä hallin osiris-koristettuun perä seinään asti.





Jos katsoo lattiatasolta ylös, näkymä on osiriksen taivaallinen. Kultaan rakastuneelle
pyörryttävä...



Katos päältäpäin nähtynä.

Ensimmäisenä silmään tökkää osiris. Kuvaa saat zuumata aina pienempään, ja 'aina löytyy lisää,
entistä pahempia.'



Tässä Daagon-kalaparvi vannomassa valojaan valtaistuimelle: vasemmalla eräs tärkiä juhlakalu,
palkintopaikan saanut Rooman miehitysvallan sankari, Jeesuksentappajana tunnettu
keihäsmiespahimus. Valtaistuin jää tässä kuvassa oikealla.



Tässä pietarinluiden päällä nöpöttää maailmanvaltiaan, maailman suurimman osakkeenomistajan,
keisaripaawin valtaistuin. Näin varmistettaneen (?) että pietarin luut eivät karkaa haudastaan - kuten
kauan sitten kävi roomalaissotilaille Jerusalemissa.

Tähän polvistuvat kaikki maailman valtiaat. Kuvassa vuoro on nyt ritari Jeb Bushilla.

Näkymä samaan valtaistuinsaliin lintuperpektiivistä. Punaiset hamekardinaalit vannovat valaansa
Äitikirkon ritarimerkein sonnustautuneelle MaailmanKeisarille

Oikeassa reunassa näkyy kuinka tätä jsuiittavaltaistuinta lähimpänä aina muistuttaa rooman voitosta
jo aiemmin mainitun urhean sotilaan, patsas.

Jessuiitta asettaakin itsensä aina Jeesuksen yläpuolelle: Jesus = Jeesus,  ittai = yläpuolella.



Babylonin Porttolan Kruunajaiset.

Baldacchinon kolme maailmanKeisarin Pylvästä näkyvissä ... 20.000 vierasta haukkovat
henkeä massiivisen spektaakkelin edessä: Tämä kuvakulma on kielletty rahvaalta. Miksikö ...

(Pylväistä näkyy kuinka Raamattu sen kertoo: "Nainen ... täynnä kauhistuksia ja hänen
haureutensa riettauksia"

Vertailun vuoksi uutiskuva Egyptistä...



Kardinaalien Kruunajaiset.

Vastavihityt kardinaalit heittäytyvät täällä jumalansa eteen, saavat taikavoimia sisältävän osiris-
malta sormuksensa: koko jesuuiitta-hameväki vavisten suutelee näiden valtikkaa.

M a l t a n R i s t i - absoluuttista valtaa, kansakunnilta anastetut kulta aareet, kellarigrillien
koneistot takana. Anastus: kaikki suuret sodat ovatkin r00masta junailtuja ryöstöretkiä, kuuluvathan

kaikkien maiden johtajat jo oletusarvona kaikkien kiipijöiden käyttämään  ritarijärjestelmään.



Seuraavaksi saatkin tutustua Suomen Itsenäisyyden Sotien tärkeimpään taistelutantereeseen, sen
suurimpaan TAPPIOON:

"Keisaria kiusaava Käytäntö On Poistettava!"
Itsenäisyys - inkvisiti0n este - TUHOTTAVA!

Tässä Paavi Innocent X -patsaan alla kaikki paawin EU valtioiden johtajat rooman
keisariaan kumartaen kavalsivat perustuslakinsa.

...kavallusoperaatio oli saastaisena petoksena tietenkin huippusalainen: Suomen Perustuslain kavalsi,
tietenkin ilman valtuuksia, presidentti harja talonen jo vuonna 2008.



Ilakoiden valtionkassan kavallustaan, Keisarin Bilderberg -looshin piispa, kieroKatalainen totesikin
siitä kaksi vuotta myöhemmin:

Jyrki Katainen Suomen Perustuslaista:

"Kiusallinen käytäntö piti poistaa"
IS 13.02.2010 14:00

Kun susireservaattimme kunkku kieltäytyy kertomasta minne kavallettu valtionkassa hävisi, hänellä
on siihen Maximus Pontifexin siunaus - rahvas tyytyköön siihen. Ylläolevassa kuvassa EU-
valtioiden perustuslakikavallus: sensuuri ei enää olekaan edes nk. kiusallinen kysymys...

Urotöistään Jyrki päässee kiillotetuksi pääkalloksi Grottoon ja saa patsaansa tähän vierelle?
No ainakin paawin EUkkula-palkkiovirka on jo luvattu. Eihän kukaan aiempi jessuiitta olekaan
kyennyt Suomen Perustuslakia kumoamaan, ei edes Ma ltan ritarimme Stalin kyennyt siihen
jesuiitta Rooseveltin aseilla! Mutta jääkö DDR myyrämme harja talonen tässä saasta-
ansioluettelossa liian vähälle huomiolle?

PS. Tänään, itsenäisyytemme kavaltamisen surujuhlapäivänä 2013 Rooma työntää kunniaansa
bilderberg seurainsa ansiokkaimmille. Ritarimerkkien historia on katolisen kirkon historia:
"Itsenäisyyspäivän korkein kunniamerkki Suomen Valkoisen Ruusun suurristi on myönnetty
pääministeri Jyrki Kataiselle. ... komentajamerkki Jutta Urpilainen jne... Presidentti myönsi ...STT
IS Julkaistu: 3.12.2013 10:34

NIHIL OBSTAT - IMPRIMATUR

Edellisessä kuvassa USAn virallisesti sensorin ja kardinaalin 'hyväksytty' kirjallisuus -leiman
pohja, henkilöt kuvitteellisia ja nk. itse lisätty: Vati kaanin EU valtiossa jokainen kirjallinen teos
toimitetaan ensin sensuurille; hän käskee karsia 'sopimattomat' faktat pois. Kun teos on hänelle
mieleinen, se saan NIHIL OBSTAT -leiman: Ei Estettä Julkaisulle. Senjälkeen teos toimitetaan
Kardinaalin hyväksyntään. Jos kardinaali hyväksyy sen, teos saa IMPRIMATUR -leiman. Se
tarkoittaa printtivalmista ja/tai 'kypsää, valmista'.

Katollinen saattaa menettää henkensä jos häneltä tavataan jotain muuta kuin
maailmankeisarin hyväksymää kirjallisuutta. Herkkusienet on varjeltava kaikelta tiedolta - se
romahduttaisi okkultistisen EU-direktiivityrannian. Koko EU hovi onkin uskollisia katollisia,
salariitein 'valittua' presidenttiäsi myöten. (Kukas hän olikaan...) Vuoden 1995 luterilaiskirkon
Porvoon Sopmius -kavalluksen jälkeen mitään muita ei enää olekaan kuin paawin kirkkorahvasta.

Hauska nyanssina on pidettävä myös jonkun lähteen mukaan American Standard Version
raamatussa oleva Maximus Pontifexin hyväksyntäleima: se täyttää siis kaikki osiriksen menoissa
vaadittavan 'pyhyyden'.



PAAVI  INNOCENT X -pronssipatsas
Haeskelin tätä allekirjoitus-tilaisuuden lehtiartikkelia, turhaan. Kaikki kuvat on onnistuttu
netistä jo siivoamaan Paawin globaalin lehdistön Virallisen Totuuden -muottiin. Vaan eipäs vielä
roikkuu kiinalaislehdessä yksi jutunpätkä kuvineen: chinadaily com.cn/english/doc/2004-
10/29/content_386988.htm

Karkoitettu Kavaltaja: Tämä patsas ei sijaitsekaan itse Pietarin Basilicassa. Miksikö? Liekö
syynä se että Isä Innocent (=Isä Syytön) kavalsi törkeimmän kautta Vati kaanin kassan... Sen sijainti
on 2km päässä Basilicasta, Rooman Campidoglio'ssa, Palazzo dei Conservatori / Hall of the
Horatii and Curiatii, Tiber joen toisella puolella. Tämän hallin toisessa päähän on Pietarin
Basilicasta karkoitetun Isä Urbanus VIII marmoripatsas. Hän onnistui anastamaan vielä enemmän
itselleen rooman holvien anastettua kultaa kuin, kavaltaja, syytön ja pyhä Pontifex Maximus...
Rooman Kartta/Nähtävyydet: www.aviewoncities.com/maps/rome.htm

Lehtiartikkeli vuoden 2004 'sopimuksen' eli kavalluksen 1. allekirjoituksesta siis löytyy vielä
epävirallisista lähteistä... Vuoden 2008 lopullisesta "Lissabon Sopimuksesta" Campidogliossa ei
hiiskuta sanaakaan.

Tämä allekirjoitustilaisuus täyttää kaikki jessuiittain EU-kavallussymboliikan vaatimukset:
 Rooman syntymäkuvauksen romulus-peto reliefi hallitsee hallin päädyssä.
 Reliefi tursuaa okkultismia ja lisääntymis riittien alastomuutta, pirunpässinpäineen.
 Tokihan osiris on kaiken päällimmäisenä.
 Ylimmäisen kavaltajan patsas, Pontifex Maximus 'Isä Viaton' siunailee allekirjoittajia.
 Kavaltaja-allekirjoittajat joutuvat katsomaan vastakkaisseinän reliefissä roomalaissotilaita:

Siinä EU symboliikan kannalta erittäin tärkeässä eukkureliefissä ne massamurhaavat ja
raiskaavat Sebinan naisia, kavaltajapatsas Urbanus VIII 'valvonnassa'....

Käypä tutkimassa EUkkulan oxetuksia Rooman virallisissa virtuaalimatkoissa. Loputtomasti
mahtavia koulutuskuvia soffareissulle, kopioi/klikkaa: tourvirtuale.museicapitolini.org/#en



Pyh pietarin luurankokappeliin astutaan alas rappusia valtaistuimen edestä. Siellä paawi rukoileekin
nurinpäin olevien noitaristiensä edessä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa. Toistuvatko täällä myös
em. ritari 'Washingtonin' riitit?

Grotto, eli pyh pietarimme hautakappeli-monttu sijaitsee ristinmuotoisen rakennuskolossin
'keskipisteen' montussa. Sen päällä sijaitsee tuo esitelty valtaistuinkoroke jolla on kulmissaan
massiiviset neljä kullattua kierteispylvästä, koristelut norsunluusta yms, päällä katto.

Grotto - sehän mainitaan myös vapaamuurarien 'portaikossa'. Kts maininta sivun lopusta...

Täältä jumalan sijainen, Pontius Maximus = Kokomaailman Keisarimme sanelee direktiivinsä...
alla rukoilee luita ja pussaa verikuppejaan.

Tähän(kin) sanoo Sana; " Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette
valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä
kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! ... Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte
helvetin tuomiota pakoon?" Jeesuksen sanat, Matt. 23



Vain pyh ät saavat astua alas 'rukoilemaan': Tässä kyykkii rooman paawi esittäen toivomuksia
roomalais-murhatun pääkallolle: satanistinen kultti.



Paawin näkymä: Bongaa tästä grottosta kaikki kulttimerkit joilta osirispappi apuansa rukoilee...

Välillä Keisarimme lähtee tieteellisille kävelyretkilleen koko kolossin alla kiemurteleviin
luolastoihin joissa sadat balsamoidut pavinraadot odottavat rukoilijaansa lasi-arkuissaan. Joillekin
näistä käytävistä on yleisölle pääsy; inkvisiti0 osasto lienee asiakkaita lukuunottamatta aina
suljettuna. Mutta mikä onkaan aiheena tällä 'rukouksella'?



Paawikeisarin velvollisuuksiin kuuluu välillä käydä tervehtimässä myös XXII Johanneksen
balsami-arkkua. Siinähän se kiireinen vuosi helposti hurahtaakin kun kiertelee kaikki holvit ja
pussaa kaikki tuhannet kiillotetut ruuskuvioidut kallot ja balsamoidut huulet.

Onneksi Äitikirkon Hovi pitää päiväkirjaa ja huolehtii aikatauluista, pyyhkii pölyt, vaihtaa
sammuneet lamput ja kiillotta lasit...

CHRISTI  IN REGNO CHRISTI -Hautateksti: Kristus Hallitsee Kristuksessa.

Näitä kulttimuumioiden kuvia voisi laittaa tähän sata sivua, säästän kuitenkin lukijan silmiä.



TÄH!? Kuollut kuoppaamaton raato onkin Äitikirkon hätävara "Kristus" = Vatikaanin
mystiikassa ei ole mitään kosketuspintaa Raamatun opetuksen kanssa. ... Jos täällä käyt 'kristustasi'
pokkaamassa, toivon puolestasi että ilmanvaihto toimii.

.

Poliisi avasi Vatikaanin Kryptan 15.5.2012
Järjestäytyneen rikollisuuden Vatikaanin hauta avattiin murhain selvittämiseksi.

Pöyristyttävän löyhkän saattelema pellepukuinen Italian poliisi avasi tunnetun mafiosin Enrico
De Pedisin haudan Sant' Apollinare 0pus dei -basilikassa. (Muistathan että jesuiittakenraalin
hallintavaltaan kuuluu niin KKK, jihad kuin mafiaryhmät jne). Salaliitto - Vatikaanin tavaramerkki;
epäillään tällä kidnappausmurhalla olevan myös yhteys Paavi Paavali II murhayritykseen.
Alempana aiheesta lisää (s.64).

Kryptasta löytyi yksi ruumis ja kymmeniä laatikollisia luita, vatikaanin tapaan. Krypta on
yhdistetty salaiseen (koko rooman kattavaan) tunneliverkostoon... Luitten 'omistajia' selvitellään
myöhemmin. Ruumiin sormenjälki kuulema sopii valtataistelussa tapetulle Emanuela Orlandille...
joka sai hautapaikan suvun lahjottua kirkonmiehet 600.000$:lla. Tämänkertaisen etsinnän kohteena
on 15v Emanuela Orlandi tyttö joka katosi musiikkitunnille mennessään Vatican City:ssä. Tales of
the crypt: Mob big’s Vatican tomb is dug up in kid search By ANDY SOLTIS, 2012 NYPost: May
15, 2012

VATIKAANIN KIEHTOVAT MYSTEERIT! R00man direktiivein kyykytetyille suomilaisille
kiehtova Iltasatu-perversion tästä samasta aiheesta: "Ikivanhan roomalaisbasilikan kryptaan
tehtiin maanantaina oikeuslääketieteellinen tutkinta, kun kryptasta kaivettiin pahamaineisen
rikollisen ruumis.Operaatio liittyy yhteen Vatikaanin kiehtovimmista mysteereistä".... Julkaistu: IS
15.05.2012 06:06
.

Kuolleitten Luita ja Kaikkea Saastaa - jessuiittain tunnus

Hauskaa kontrastia tälle ruumiiden palvonnalle antaa maailmalle monumentteihin myrkytetyt ja
orjien palvottavaksi balsamoidut vatikaanin ansioituneimmat 'viidennen kolonnan' jessuiitat...



Leninin mausoleumissa Moskovassa pötkötti kymmenisen vuotta myös ansiotuneen Stalinin
myrkytetty/balsamoitu pyhimysraato - kunnes sen todettiin häiritsevän höplästävedettyjen
ohjelmointia ja otettiin pois näytiltä. Nyt kallonpalvontavarastossa, uusiokäyttöä odottaen..

Tälle iittapyhimykselle kirkuivat "hoohoohohhootsiminh" myös suomen ohjelmoidut kettutytöt -70
-luvun räntäsateessa - kolmen sepän aukiolla. Epäilemättä palkka oli kova...

Voineekin kysyä vatikaanilta - missä katolispoika Marxin ja Adolphin mausoleumit vielä viipyvät?



jumala pussaa jumalansa veripussia. Kuvottava pakanakultti...

"Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi
kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä

täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!" Matt.23

"IS: Varkaat veivät paavin veret italialaiskirkosta. Varastetun veren arvo voi nousta pilviin kun
paavi julistetaan pyhimykseksi toukokuussa. Varkaat murtautuivat viikonloppuna pieneen, Rooman
lähellä sijaitsevaan kirkkoon ja veivät pyhäinjäännöslippaan, jossa oli paavi Johannes Paavali II:n
verta. Puolalaissyntyinen Johannes Paavali on tarkoitus julistaa roomalaiskatolisen kirkon
pyhimykseksi toukokuussa, jolloin pyhäinjäännöksen arvo kasvaa huomattavasti. Paavi joka kuoli
vuonna 2005, vietti Abruzzon alueella. Vuonna 2011 kardinaali Stanislaw Dzwisz  antoi
paikalliselle yhteisölle edesmenneen paavin verta osoituksena kiintymyksestä, jota paavi tunsi
aluetta kohtaan."

... toisin sanoen paavinpäättöjuhliin kuuluu ruhosta verenvalutus, jakelu kaikkiin
merkittäviin saatananpalvonta 'toimipisteisiin'. Täällä tärkiässä Abruzzon okkultismin
toimipisteessä paavi viihtyikin - vanhan Benito Mussolinin lailla: täältä
jesuiitaHitlerin 'speznazit' pelastivat motitetun jesujohtajansa (kiikuttivat
Argentiinaan?) vuonna 9/1943...

Jälkikäteen IS kankaanpalasella paikattu 'kömmähdys': "IS: Paavin veritahran sisältävä
kankaanpala oli säilötty kullasta ja lasista valmistettuun pyöreään lippaaseen. (kuvaa et tod. näe
iltiksessä: kts yllä) Varkaat veivät vuoristossa sijaitsevasta kirkosta pyhäinjäännöslippaan lisäksi
myös krusifiksin. Kirkosta ei kadonnut varkauden yhteydessä muita esineitä. Paavin verta päätyi
säilöön pieni määrä hänen salamurhayrityksensä jälkeen vuonna 1981. Lisäys klo 17.50 paavin
veren alkuperästä. Uusi tieto klo 18.29: pyhäinjäännöslippaassa oli paavin verta sisältävä
kankaanpala, aiemman tiedon mukaan lippaassa olisi ollut  pelkästään verta. Anna-Kaisa
Urpelainen  Julkaistu: 27.1.2014 14:10, päivitetty: 27.1.2014 18:29 © STR New / Reuters"



Alkuperäisessä IS-uutisessa mm. tämä: "Paavin veri laitettiin kullasta ja lasista
valmistettuun pyöreään lippaaseen, jota säilytettiin vuoriston pienessä kirkossa.
Varkaat veivät kirkosta kultaisen pyhäinjäännöslippaan lisäksi myös krusifiksin."

Veri interestin' business: Giovanni Panunzio, Osservatorio Antiplagio: "tämä
vuodenaika on satanisteille tärkeä ja kulminoituu Helmikuun 1p. uhrimenoissa."

Elokuussa 2012 eräs toinen koeputkellinen verta varastettiin katolispapin repusta kun hän muina
miehinä matkusteli Rooman pohjoispuolella - paavinveri repussa lieneekin 'maan tapa'?. Se löytyi
onneksi myöhemmin pusikosta..." By Nick Squires, Rome 3:26PM GMT 27 Jan 2014
telegraph.co.uk/news/religion/the-pope/10599604/Blood-of-Pope-John-Paul-II-stolen-in-possible-
satanic-theft.html

Osservatorio Antiplagio ---> pelko väärennöksistä on hirvittävä. Tätävarten
Roomalla näemmä on oma väärennösten vastainen raatojen ja luiden, rätinpalasten
observatorio... Noitien taiat eivät lehmänverellä ilmeisesti toimi?



IHME 3x: San G-ennaron Mätäpurkki, verimessupäällikön 3/2015 uudelleenpyhittämä. Tätä
Konstantinus ritarien pahaa piispanverisaalista - veret valutettu teurastuksen yhteydessä purkkiin -
vilautetaan rahvaalle 3x vuodessa veren kupliessa pahasti - Napolin pääkallokatetdraalistaan...

Tämän G-verimessun ympärille onkin osirispäällikön taikasauvan kosketuksesta väsätty
ryyppäjäisiä katolis-USAta myöten. Hauskasti piilotettu goog gurkistaa - mutta miten katollisille
voikin olla näin sydämettömät juhlakoristeet?

"San Gennaro Foundation perustettiin 2013 kunnioittaamaan Napolin kuplivaa veri-ihmettä.
Festivaalissa löytyy paljon viihdettä ja anekauppaa - osallistumme myös Puget Sound Blood
Center'in kemuihin ja pidämme blood driven (!?) kunnioittaen St Gennaro Veri Ihmettä."



Satanistit tarvitsevat riiteissään myös...

Koko NYPost kuvaesitys, Lue: kempiläinen

Kavallettuna paawijumalan syliin :

- “Paawi ja jumala ovat yhtä, niinpä paawilla on kaikki valta maassa ja taivaassa.” (Pope Pius V,
quoted in Barclay, Chapter XXVII, p. 218, “Cities Petrus Bertanous)
- Paawi = Kristus: “Kaikki nimet joilla Kristusta kutsutaan kirjoituksissa joissa viitataan että hän
on kirkon ylimmäinen [niin, sitä kirkkoahan ei missään mainita], kaikki nämä samat nimet kuuluvat
paawille” (On the Authority of the Councils, book 2, chapter 17) …
- Paavi = Jeesus Kristus: “Paavi ei ole vain Jeesuksen Kristuksen edustaja. Päinvastoin hän on
lihan harsossa oleva Jeesus Kristus. (Evangelical Christendom, January 1, 1895, pg. 15, published
in London by J. S. Phillips)
- Ainoa Pelastus tulevasta tuomiosta = Paawi: “Pelastajamme on lammastarhan ovi. Tähän
lammastarhaan ei yksikään ihminen saata mennä ellei kaikkivaltias paawi häntä johda. Vain
ykseydessä paawiin voi ihminen pelastua, sillä rooman paawi on Kristuksen henkilökohtainen
edustaja maan päällä“. (Pope John XXIII in his homily to the Bishops and faithful assisting at his
coronation on November 4, 1958)

Apostoli Paavalin ohje tähänkin harhaan, 2000 vuotta sitten: "Älkää antako
kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä [=Tuomiopäivä] ei tule,
ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen
lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi
kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala." 2Tess.



Jos kuolleen raato kerran on "Kristus", silloin elossa oleva on ÄITIKIRKON ISÄ

Ihmekös että sinisilmä suamitytönkin Taizemessuttajat suosittavat Isä Meidän rukousta
yhdessä L0y0la murhamihen kallorukousmessujen jälkeen. Isä Meidän = Paawi meidän...

Jeesus, Joh. 8: "Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa.
Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta
ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen
isä. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden."

Kts Porttokirkossamme ristirahvasta villitsevä riivaajain oppi, Taize: Jesuiitta Alberto Riveran
elämänkerta.

Seuraavaksi pysähdymme kaffelle, teemme lyhyen virtuaalihypyn kotoiseen Paawilaiseen Turun
pääkallo-viinimuki kemuihin:



Äitikirkon Pyhäinhäväistykset Turussa:
Turun tuomiokirkossa säilytettävät luurangoista osa on noin 2000 vuotta vanhoja eli
ajanlaskumme alusta, vuosilta 50 eaa. – 80 jaa. Äitikirkon tavalla luurankoja,
kalloja palvotaan ja rukoillaan (!?) - siksi niitä kutsutaankin Pyhäinjäännöksiksi.

Toisin sanoen, Martti Lutherin uskonpuhdistus ei koskaan saapunutkaan kultti-
Turkuun!

"Ei, emme toki hautaa näitä luuranko-aarteitamme - 'tutkimme'
niitä!"

Palvonta = tutkimus ? "Olemme ajoittaneet luiden iän, alkuperää ryhdytään
tutkimaan myöhemmin mm isotooppitutkimuksella. Se auttaa selvittämään, missä päin
maailmaa ihminen on elänyt", kertoo arkeologian professori Jussi–Pekka Taavitsainen
Turun yliopistosta.

Suurin osa luuranko-aartehistosta (90kpl) on peräisin 1300–1400-luvuilta.
Pyhäinjäännösten huolellinen 'tutkimus' jatkuu..." IS 15.03.2012 15:49

Pääkalloja käytetäänkin ylimpien riitti-asteiden viinikuppeina; Porvoossa lieneekin
Konstantinus kotkillemme oma maanalainen kuppikellari?

Katso Äitikirkon Pyhäinhäväistykset, Katollinen Katetdraalien Kallotiede -
http://wp.me/sx1AT-111



Hmm. Rakas daagonin IHS-pappi: Asusteesi kuin rooman verotarkastajalla grillikellarissa.
Oletkos paarmaseni sinne pörräämässä? Kuinka tuomasristisi sopivat IHS-L0y0lan massamurha
maineen kanssa yhteen? Ai että ei ongelmaa, Niin, Niin istökin kuuluu siihen... Jaa että Ilaskivi
suositteli. No sittehän kaikki on hyvin hyvin. Vai onko?

Näitä Turunmaltan Tuomiomaisemia oli tässä ihailemassa myös koko keisarin oma
Konstantinus kavaltajakaarti eli Harja Talonen & hovi...

Loggaa Jesuiittain Kotisivulle, tutustu 500 yliopistoon, 200.000 koulukkaaseen, 30.000 jäseneen...



Luterilaisen Kirkon Kavallus Äitikirkolle

"Porvoon Sopimus 1995"

Sopimus jonka suomen porttokirkon johto allekirjoitti 1995 (?), lyhennelmä kohdista:

Allekirjoittaneet sitoutuvat Rooman Äitikirkkoon seuraavissa kohdissa,
lyhennelmät:

B.7. allekirjoittanut ymmärtää kirkkonsa olevan osa katolista kirkkoa
32.g Vedellä kastaminen liittää kastetun jäseneksi yhteen katoliseen kirkkoon
34. kirkkomme ovat  jatkuvasti osallisia katolisen kirkon elämään.
43. Piispat palvelevat katolisuutta ja ykseyttä.
48. Piispojen ryhmän osallistuminen kätten päällepanemiseen merkitsee, että he ja
heidän kirkkonsa hyväksyvät uuden piispan ja siten kirkkojen katolisuuden.
58.  a. i. me tunnustamme toinen toistemme kirkot kirkoiksi, jotka kuuluvat
katoliseen kirkkoon
58. b. iii Me sitoudumme pitämään kaikkia kastettuja [katolilaisia] myös oman
kirkkomme jäseninä;
58. b. vi. Me sitoudumme kutsumaan vastavuoroisesti toistemme piispoja, pappeja,
työntekijöitä  ...merkkinä kirkon ykseydestä

Tämän saastaisen kavalluksen elikkäs sopimuksentekopaikan ja aika, allekirjoittajat - ovat
tietenkin salaisia kuin EUkkupaawin ohjauksessa tehty Suomen perustuslakikavalluskin 2008
Capitolinossa, Vati kaanissa… em sivulla löytyy maininta Tri. Tore Furberg, ex Visbyn piispan
esipuheesta – ja tottakai maapallon toiselta puolen, Johannesburgista helmikuussa 1993 … Jossain
Anglikaanisen kirkon sivuilla löytyy maininta 1995 allekirjoituksesta – suomilais herkkusienet
pidetään kannen alla kuten aina.

Ylläolevasta ilmenee että jokainen kastettu kuuluukin sopimuksella Rooman alaisuuteen.
Koskeeko kaikkia…? Kun tunnemme osiris kulttirooman tavoista kastaa kuolleita, sopimuksella on
todennäköisesti sinutkin myyty paawille, ex. Lutherilaisen valtiokirkon jäsen… Ylläpoimitut kohdat
ovat vain pintaraapaisu: 'sopimuksen' munkkilatinan viittaukset kaikkiin ilmansuuntiin paljastavat
taustakerhon kavallukset paljon pahemmiksi kuin nämä.

Joko valkeni? Sinut on kavallettu Paawin orjuuteen (thks, Tadja). Tästä onkin suora linkki
nykyiseen EUpaawin sanelemaan direktiiviin että kuoltuasi ruumiisi ei ole enää sinun, vaan
valtion omaisuutta: vain erillisellä kirjallisella ilmoituksella ruumiisi paloittelu varaosmyyjille
voidaan estää - ehkä. (vrt. 'suomi orwellin valtakunta').



Tästä kavalluksesta Äitikirkon syleilyyn tietenki seuraa se, että Rooman ritarimme saarnaavat
myös Rooman Minerva -porttoloissa. Höplästä vedettyä kirkollisveron maksajaa alkaa

epäilyttämään myös satu Lallista järven jäällä…

“Piispa Häkkinen tapaa paavi Benedictus XVI:n ja saarnaa Roomassa: Mikkelin
piispa Seppo Häkkinen osallistuu vuosittain järjestettävään Pyhän Henrikin juhlaan
ja ekumeeniseen messuun Roomassa 19. tammikuuta 2012. Häkkinen saarnaa Santa
Maria sopra Minervan basilikassa ja pitää tervehdyspuheen paavi Benedictus XVI:n
tapaamisessa Vatikaanissa.” Kirkon tiedotuskeskus, 11.1.2012

Kavallusaihe ei vahingossakaan aukene Suomen Luteri-kirkon virallisilta sivuilta; kaikki
yksityiskohdat tekijöistä, allekirjoittajista, päivämääristä, kokouksista jne on TIETENKIN
SALATTU. Paitsi tietnkin papistolta joka tuntee yksityiskohdat tarkasti; saarnalupa katoaakin
herkästi ellei tunne r00man sääntöjä.

Anglikaanisen kirkon sivuilla löytyy 'special agreement' jota kautta petoksen vyyhdit aukenevat.

Brittiläiskirkon sivuilla näytetään miten pyhät rapparitarit lymyävät Porvoon pyramidissa; ja taas
kerran kavalsivat kansansa ...

Porvoon Sopimus (?1995), tietenkin vain englanniksi, www.porvoochurches.org … suomilais
txt oli tietenkin piilotettu: porvoochurches.org/whatis/resources-0201-finnish-5.php

Äitikirkon aivopesulan sivukonttori



Helsingin Tuomiokirkko jo 200v sitten:
Hauska sattumako että Tuomiokirkon pohjapiirustus on M a l t a n ristin muotoinen, Helsingin,
Porvoonkin, asemakaavan suunnitteli Paawin Oma Lähetti - kaikkien rapparisääntöjen mukaan.

Opitun pistemäärän tarkistus, välikoe: Montako ritarimerkkiä löydät? Jos luku on alle kuusi,
tarkista uudelleen.

Ernst Lohrmann paranteli Tuomiokirkon arkkitehtuuria mm. lisäämällä siihen neljä kupolia;
ilmeisesti salainen muotosymboliikka ja pikkupallojen määrä ei riittänyt. No nythän rakenne onkin
kuin osakopio Pietarin Basillista. Kumpi heistä toi osiris-horus-pyramidi koristeet?

Neljällä sivulla, kaikkien ovien päällä, samanlaiset 'koristeet'.

Tähän pyramidin eteen, osiriksen valoon kerääntyvät solttupojat (paavin tykinruoka)
kaksisormitanassa vannomaan valansa vatikaanille...



Kansansatu Pikkupallosta ja Patsaasta
- viittaa edelläkuvattuun 'pyhiinvaellukseen'...





Sen pituinen se. Ja kaikki patsaat elivät elämänsä kivisydämellisesti loppuun asti...

Lähde sinäkin todentamaaan Karua Tarjan Tarua, pääkalloja bongaamaan Äitikirkon helmoihin.





Uskonpuhdistus jota ei Ollutkaan

Miehittäjärooma verimessujen ja uskovain lahtaukseen erikoistunut jumalaPaavi, myös
keisariksi kutsuttu, Konstantinuksen numellä oleva hirviö, keksi ovelan juonen. Vuonna 325 hän
kutsui koolle kaikkien imperiuminsa uskonnolliset johtajat, äänestytti heillä sanelemansa version
raamatusta. Ken ei kannattanut, se tultaisiin karkoittamaan Illyrikoniin. Niinpä meillä on tuon
kokkooksen jäljiltä nk. uusi testamentti. Se sisältää mm. keksityn kolminaisuus-pyr∆midiopin, Isän
nimeen tapahtuvan väärentämänsä kaste-opin, saman mikä kuuluu jesuiittavalaan.

Kokous pidettiin Rooman Raakalaisarmeijan verisesti valtaaman ja miehittämän Turkin
Nikeassa. Osallistujia noin 300 ja palvelijat; näille keisarijumala tarjosi loistokkaat kemut:
kuukausisotalla nämä pohtivat syntyjä syviä - kunnes keisari EU-tyyliin saneli äänestettävät asiat -
ja sitten toki 'äänestettiin'. Tarun mukaan vain kolme oppinutta vastusti tätä banaalia väärennöstä
Arianus nimisen oppineen johdolla - ja heidät karkotettiin. Muille lahjotuille oli tärkeämpi hulppea
eläke ja oma palatsi...

Arianus ei kannattanut pyr∆midia, eikä väärää kaste-teologiaa. Sensijaan kaste Jeesuksen
Kristuksen Nimessä, alkukielen mukaan, oli hänen kantansa. Otapa asia keskustelunaiheeksi kirkon
ympyröissä, saat  aikaan räjähdyksen - mikä toimikoon todisteena häijyn Roomaväärennöksen
syvyydestä. Alla piirros (tästä ei ole videota) Konstan Nikean kokkooksesta:



Oppineiden Patriarkkojen kokous - 318 kpl kirjanoppineita.

Vanha piirros esittää Nikean kokousta jossa keisari, jumalaksi ja paaviksi itse itsensä julistanut
verimessujen päällikkö ajoi agendansa väkisin läpi. Ympyröin kuvaan muutaman seikan joista
seuraavaksi laitan lisähuomioita, ylhäältä alas. Väritys lisätty selkeyttämään kuvaa.



Kuvassa väitetään että kestittyjä kirjanoppineita olisi ollut koolla 318kpl = CCCXVIII.
Keskeinen henkilö vasemmalla esittää tekstin mukaan keisarijumala Konstantinusta. Siis nyt jo
kuollutta jumalaa... Päässään Roomalaisten käyttämä noitaristi jossa pallukka. Ainoana
läsnäolijoista sädekehä. Päähineessä kuunsirpit, neliöt, kolme pistettä - kaikki jumalan sädekehän
osiris-säihkeessä. Vasemmalla silmä-pyramidisymboliikkaa kätkettynä selkänsä takana
väkivaltakoneen suojassa piileskelevän Daagon pappiensa mereen. Myös alempana vasemmalla
ympyröity kokouksen aihe toistuu monessa kohdin: kolme pistettä = kolminaisuus harhaoppi - jota
ei löydy kirjoituksista. Aivan kuten oikealla oleva Arianus kirjoistaan osoittaa ...

Molemmin puolin keisaria haarniskoidut sotilaat kantavat kilpeä ja keihästä: Oppineiden
joukossa Konstantinus on 'älykääpiö' eli vähemmistössä (kuvassa 13 vastaan 34) oleva
jumalakeisari, ruhjoo tahtonsa lävitse väkivalloin. Keisarin käsi torjuu Arianuksen jne kirjoituksiin
perustuvan vedenpitävät näytöt. Faktat hyljäten hän valitsee oman kuvansa palvontakultin. Kas
tässä todellinen näyte orjilleen pakko-kouluissaan pakko-opetetusta Roomalaisesta
'oikeuskäytännöstä' ! Dagonin papit, petoksen palkkiona kahmivat pelikentältä pilkattuina
poiskannettavien vääräoppisten virat, kirkkorahvaan, verot, kunnian ja kullan...

Konstantinuksen jaloissa on imprimatur-leima [imp] eli tämä kuva on Rooman Paavin
hyväksymä (aiemmin selitetty). Keisarin käsi on kirjanoppineet torjuvassa asennossa - mutta mikä
taikakalu on toisessa kädessään? Aivan selvästi avain tähän kuvaan. Jos tiedät, kerropa se meille.

Oikealla sekä alla, iso joukko oppineita vastaan keisarin kuolleet kalapäät. Se siis sotii väitettä
vastaan että vain kolme oppinutta olisi ollut eri mieltä. Kapina on siis ollutkin paljon pahempi -
mutta tämä 'sota' oli hävitty jo ennekuin alkoikaan. Konstantinuksella olikin vain tarkoitus ottaa
nuo vastaanhangoittelijat kiinni kutsuillaan. Tietämättään ylhäiset juhlavieraat ovatkin kaikki olleet
kokoajan vankeja! Keisarimme teloituttaa nuo inkvisition tyyliin jossain pimeässä kellarissa? Päälle
hän julistaa se että minä olen itse Rooma, jumala ja ainoa jumalan edustaja, muut ovat harhaoppisia.
Kuulen kuinka amen, amen liturgia kaikuu vieläkin voittaneiden dagonpappein 'varastamien'
luostarien holvikatoissa...

Athanasiuksen mukaan vuonna 336 Arianus kutsuttiin Konstantinuksen rakkauden ykseys-
pitoihin. (Juu nou, Ethän halua riidellä, ethän?) Ekumeniahengessä syntyi sovinto, Arianus
hyväksyttäisiin kirkkoon takaisin. Sen merkkinä olisi seuraavana päivänä yhteinen ehtoollinen...
Aamulla hänet löydettiin vessasta... sisälmyksensä ulostaneena. Vatican special Cantarella-kuppi?

Samalla kun irvokkaan Nikea-näytelmänsä lopussa tuhotaan oppineet, Konstantinuksen
saaliiksi jäävät omistajiensa kaikki kirjoitukset jotka paljastavat Rooman kirotut kultit. Oppineet
pakotetaankin itse polttamaan korvaamattoman arvokkaat kirjoituksensa roviolla: meillä olisikin
neljäsataa oikeata evankeliumia neljän väärennöksen sijaan - ellei Jumala olisi sallinut tätä tuhoa.

Miksi Jumala teki näin? ... Koetellakseen meitä -
- onko sinulla rakkaus Totuuteen vaiko EU-eläkkeeseen...

Kokous oli tyypillinen Roomalaisen 'nykydemokratian' menettelytapa: hajota ja hallitse. Luo
neuvottelukuntia joissa on aina oma mies ryhmänjohtajana, ääntenlaskijana - ja luo pelin
nappuloille illuusio että ennalta sovittu agenda olisikin kokouksen yhdessä hyväksymä lausunto.
Samalla pelijohtaja saa vääräoppiset haavinsa - jotka pian omituisesti sairastuvat tahi joutuvat
'onnettomuuteen' -  jolloin vastarinta katoaa. Tällä ohjelmoinnillasi on hieno uudistettu moderni
nimikin: Rand -menetelmä.

Joka tapauksessa Rooman jumalan hyväksyntä tässä kuvassa kertoo että Arianuksen johtama
kirjanoppineiden joukko on Rooman Katoliselle Osiriskultille harhaoppia: HERETICI ARRIANI
DANIHAN. Ilmankos Rooma on aina vihannut kirjanoppineita: jopa Rooman Katolis Adolphin
uunijärjestelmän seulontakoneiston reikäkorttijärjestelmässä Raamatunoppineet saivat
'erikoismerkinnän' - tapettiin ensin.



Tuskin on kenellekään enää yllätys minkälaisia palatseja Roomalla oli tuohon aikaan
miehittämissään ja alistamissaan valtioissa. Tässä näyte erään palatsin mosaiikkilattiasta kertoo
sukulaisuussuhteen Adolphiin, Himmleriin, Ilaskiveen, Niinistöön jnejne koko rapparijohtoomme.

Kaste ja kenen nimeen?
Konstantinuksen eli Rooman väärentämä Sana sanoo näin: "Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." Matt.28

Kaste on Rooman jumalapaaville elintärkeä kysymys. Siksi se sisältyy mm. jesuiittavalaan.
'Hauskinta' lienee että juuri rooma itsekin myöntää 'muutoksen'. Britannica Encyclopedia sanoo,
että kastekaava muuttui Jeesuksen nimeen kastamisen sijasta muotoon Isän, Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen II-vuosisadalla - Rooman Katolisen kirkon toimesta, samoin sanoo Catholic Encyclopedia.

Kts esim. h t t p : / / kotisivu.dnainternet.net/raipou/kjn.htm

Otteita Jesuiittavalasta:

"Polvistuin paljastetun tikarin kanssa ristin ääreen, paavin ja pyhitetyn järjestön
lippujen alapuolelle. Tuhoan harhaoppiset, heidän hallituksensa ja hallitsijansa enkä
armahda ketään iän, sukupuolen tai olosuhteiden perusteella. Olen kuin kuollut ruumis
ilman omaa mielipidettä tai tahtoa. Tottelen esimiehiäni kaikessa enkä epäröi tai
nurise. Minne matkustat? Vastaus: Maailman neljään kolkkaan. Tottelen kenraaliani ja
esimiehiäni, jotta täyttäisin paavin tahdon ja toteuttaisin uskollisesti valani ehdot."

"En ole tekemisissä protestanttisen kanssa enkä palkkaa häntä, jos voi olla tekemisissä
katolisen kanssa tai palkata hänet. Sijoitan katolisia tyttöjä protestanttisiin perheisiin,
jotta tytöt voivat joka viikko raportoida harhaoppisten ytimestä. Hankin itselleni aseita
ja ammuksia, jotta olen valmis jos minut komennetaan puolustamaan kirkkoa joko
yksin tai paavin armeijassa. Kaiken tämän _____ vannon siunatun kolminaisuuden
sekä sakramentin kautta, jonka vastaanotan pitääkseni valani. Tämän todistukseksi
otan kaikkein pyhimmän ja siunatuimman eukaristian sakramentin ja todistan saman
nimelläni, joka on kirjoitettu verelläni tämän pyhän sakramentin edessä."

Valan Päätössanat: "Menkää kaikkeen maailmaan ja ottakaa kaikki maat haltuun
paavin nimessä. Se, joka ei hyväksy paavia Jeesuksen sijaisena ja hänen
sijaishallintoaan maan päällä, tulee kirota ja tuhota lopullisesti."

Lue kokonaisuudessaan esim h t t p : / / koti phnet fi/petripaavola/jesuiitat html



Kulkeutuminen vatikaanin vapaamuurareihin alkaa sisäänheittopaikoista. Näitä ovat
monenkirjavat peitejärjestöt joissa kokelaita koetellaan monin keinoin. Jos henkilö tuntuu nöyrätlä
ja aivopesuun soveltuvalta, häntä suositellaan. Mikäli asia sujuu onnekkaasti, kokelas pääsee
vannomaan valojaan pabhomet-perkeleelle (sehän tietenkin pidetään salassa). Tästä alkaa vaellus
portaikossa jossa ylempänä olevat ovat aina pelkurien tavoin piilossa: Rooma ei saa näkyä koskaan.

Ylimmillä portailla 32 kerrotaan jo avoimesti saatananpalvonnastaan: tunnettu tiedemies
Jotuni kuulema jätti järjestön tässä vaiheessa. 'Jättäminen' tosin epäilyttää - sillä ainoa tie ulos on
jalat edellä. Sairastui ja kuoli pois poikkee...

Alimman asteen alkuriitit näyttävät tältä:
valat vannotaan hirttonaru kaulassa:  Vasen
jalka, oik käsi paljaana rinta paljaana 'tikaria'
varten. Hauskasti sama 'efekti' kuin muslimi
looshissa muhamedin miekkakäsky:
vääräuskon pakollinen lopetus tapahtuu nämät
miekalla katkomalla... Uskollisuus on oltava
ehdoton. Lörpöttelijät 'hukkuvat
verkonhakumatkalla'.

Jesuiittajärjestöön tai muihin hierarkian
korkeimpiin loosheihin pääsy edellyttää
kuninkaallista sukupuuta jossa ritarius kulkee
vuosisadasta toiseen (vrt katainen). Koko
järjestelmä on erittäin monipuolisesti
portautettu pyramidi: pelkästään Englannissa
on yli 10.000 erinimistä looshia, kukin eri
pyramidin  asemissa.

Riittihuone ja pylväät - Daavidin tähti
(sataniskultin merkki) kuuluu tähän
Raamattua irvokkasti käyttävään kulttiin.

Taustalla pyhät satanistipylväät Boas ja
Jaakin, kopiot Salomonin saastoista.
Lue Lisää 'Vapaaksi Muurerien Kahleista' -
dokumentista.

Palataanpa vielä hetkeksi Nikean -aiheeseen:



Rooman porttokirkon hännystelijät opettavat tästä Jeesuksen Kristuksen Nimen -vaarasta
tänäkin päivänä: "Arianuksen seuraajia lurkkii yhä joka nurkassa. Se ponnahtaa esiin kun kristitty
törmää tähän ongelmaan Isän ja Pojan suhteesta. Siitä seuraa luonnollisen ihmisen ajatus
(harhaoppi-heresy) - ja se leviää aina laajalle".

Hehe. Nysse tuo roihu syttyy taas tässä ja nyt ja leviää kulovalkian tavoin ... Suomikristittykin
lopettaa äitikirkoon kuuluvan jesuritari-Breiviikin hullutukset ja kääntää selkänsä isä insestin
jumalanäitikultin pyramideille. Sensijaan alkaa pilkattuna vaeltaa Paavalin tietä: "minä sitä tietä
vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa... Apt24." - alkuperäisten
kirjoitusten mukaan.

Lahkolaista erimielisyyttä vaiko Pyhää alkuperäistä Konstantinuskristillisyyttä, Rauhaa ja
Ykseyttä, Ekumeniaa, Taizehymnia, Ignatiaanista retriittiä? Ekumenia sanan alkuperäinen merkitys
tarkoittaa erityisesti Rooman valtaa.

Konstantinus kutsuukin vastustajiaan harhaoppisiksi viharikollisiksi, Virallien Totuuden
vastustajiksi. Kuulostaa aivan modernilta EUkkulalta? Hän luo ensimmäisen systemaattisen
valtiovainon harhaoppisia vastaan - sehän ei toki koske ekumeenisia kristittyjään.

Nikea, sotilaallinen linnoitus/vankila, (myös Nikaia, muinaiskreikaksi Νίκαια, lat. Nicoea),
nykyinen İznik, on Turkissa Bityniassa Marmarameren itärannalla. Nikeassa pidettiin vuosina 325
ja 787 ekumeeniset kirkolliskokoukset. Sijaitsee järvenrantalaaksossa, kukkulat pohjoisessa ja
etelässä: läntinen muuri nousee järvestä, joten muuri on toiminut hyvin hyökkäysten torjumiseksi
järveltä päin. Kymmenmetrinen 5km muuri ympäröi kaupunkia, kaksoisvallihauta, yli sata tornia.
Ainoat sisääntuloväylät: kolme porttia maanpuoleisilla sivuilla.

Nikean kokousagenda: Kuinka monta evankeliumia tuotiin sen 'hyväksyttäväksi?
Joku arvio on 270kpl, joku toinen 4000kpl.
- Nikean kokous julisti että Sun-day (aurinko), sunnuntai, olisi tästedes valtakunnan
sapatti. Kaikki hallintoelimet tulisivat olemaan suljettuina.
- Valon osiris rististä tehtiin kristittyjen tunnus. Myöhemmin ritarien äitikirkko nosti
raadon sille roikkumaan... Kristitty = Rooman rapparijumalien palvoja - kuin Breiviik.
- Easter pakanajuhlan asetus. Eastern Star, baphomet - Vatikaanijohtoisen
vapaamuurarien G = gad-jumala. (Lue "...Jeesuksen Aikaan" -dokumentti)
- Kolmio eli Pyramidi mallisen hallintaorganisaation asettamien - keskusjohtoinen
piispa kirkkolaitosmalli

Keisaripaavi Konstantinus
- Auringonpalvonta oli valtion virallinen uskonto
- “Sol Invictus”, osiris-aurinko otettiin käyttöön kaikkialla Ekumenia valtioiden
lippuissa, symboleissa ja kolikoissa.
- Konstantinuksen titteli oli Auringonjumalanpalvontakultin Aurinkojumalakeisari
- Määräsi direktiivillään no 321 että Jeesuksen syntymäpäiväjuhlaa juhlittaisiin
Tammikuun 6:n sijasta Joulukuun 25päivä, Natalis Invictus eli Auringon
jälleensyntymispäivänä.
(Ensimmäinen direktiivihän oli vuonna nolla, nk. paha evankeliumi: "Rooman
Sotilashallinnon verimessujen Keisarijumala Augustus antoi direktiivin että kaikki
maailma (Ekumenia) oli miehittäjävaltion alistamissa kansoissa verolle pantava". Nyt,
pari tuhatta vuotta myöhemmin meille on asetettu jo yli 120.000EU direktiiviä.)

Kts. Baigent, Leigh, and Lincoln, Holy Blood, Holy Grail, pp. 360-369.



Luja usko vaimonsa, lankomiehen jnejne lähisukulaiset teurastaneeseen kalanpääkonstaan -
jokaisen suomilais-aristokraatin menestystekijä. Pyhimys kunnostautui messumurhaamalla kenet
tahansa jolla löytyi hallustaan Raamatun alkukielen tekstejä. Sama meininki kuin jesuiittavetoisessa
itänaapurissa Stalinlandiassa: Raamatun hallussapito = kuolemantuomio, kovimpien vainojen
aikaan välittömästi aivot tussautettiin kotituvan seinälle...

'Esekias' kirjoitti että katolinen kirkko lisäsi
kolminaisuuden ja hellenistiset otsikot 1500
luvulla Matt: 28:19, 1Joh5:7, sekä 1Tim3:16 ym

"Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja
veri, ja ne kolme pitävät yhtä." 1Joh5:7 (KJV
lisää tähän sanan ISÄ ... siis paavi)

"Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus:
Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut
Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu
pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu
ylös kirkkauteen."1Tim3:16 (Hän=Jeesus eikä
esim. KJV Jumala)



EUn viharikollisen arpaosa, kirkonkirous tai rovio: EUkkurooman ekumeniaa käytännössä; jos
sinun suusi sanoo blaa blaa - eikä toista Konstan pyramidikäskyä on bää bää bää - olet kirouksen
ansainnut vääräusko ---> roviolle!

Tämä asia ei suinkaan ole uusi, pelkästään onnistuttu 100% salaamaan, kouluttamaan
herkkusienet Viralliseen Totuuteen - kuten kaikki Paavin sensuurin mailla.

Tässä eräs hereillä olevan saarnaajan haastattelu (engl.) youtubessa. Siinä hän avoimesti kertoo
nuo asiat ... tosin haastattelu on tehty Konstantinus-hallissa jesuiittain käsimerkit hallitsevan
haastattelijan toimesta... Haastateltu Carey Clark mainitsee professori Howardin, Georgia
University, joka sai käsiinsä alkukielisen Matteuksen eavnkeliumin 1200-luvulta erään rabbin
kirjastosta ja käänsi sen englanniksi 1960 luvulla.
youtube com/watch?v=oBkSkIBgAsc
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Miksi 'kristus" eikä Messias?
Kirkonmenoihin ujutettu auringonpalvonta

Kirkkoisämme Rooman messumurhaaja aurinkojumalaksi julistautunut keisaripaavi Konstantinus
valitsi kirjoitukset Nikeassa v.325 ja teetti niistä oppineillaan 'Uuden Testamentin'. Kaikki oppineet
eivät toki tätä hyväksyneet ja siksi vastaanpanijat tapettiin tapettiin... . Käytössä olleet alkukielen
(Aramea, Hebrea) tekstit tuhottiin parhaan kyvyn mukaan, tilalle hän määräsi pakana-hakaristi -
kreikankäännösversiot sovellettuna rooman orjille sopiviksi. Uskonto, paras menetelmä orjuuttaa ja
ryöstää kaikki valtakunnat.

Jo heti ajanlaskumme alussa Rooma rakennutti luostariverkoston - jonka päätarkoitus oli
etsiä kansain seasta alkupeäiset kirjoitukset, tuhota ne ja niiden omistajat.

Kristinuskonto,
Rooman Egyptistä ja Babylonista tuottama stanismi/noituus joka ei tunne rajoja messumurhille.
Kansanmurha onkin kullanhimoisen rooman paras ryöstöbisnes:

"Ja kauris on Jaavanin kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on
ensimmäinen kuningas". Dan.8:21, KR-38
"Mutta karvainen kauris on Grekan maan kuningas; ja se suuri sarvi hänen
silmäinsä välillä on se ensimäinen kuningas.  Dan.8:21, Biblia 1776

Alkukieli ei tunne Biblian sanaa 'maa'. KR-38 taasen hämää sanalla 'Jaavan' - vaikka kyseessä on
yksinkertaisesti kreikka.

KREIKANKIELEN KUNINGAS - kuka hän on joka kreikankielen käännöshuijauksin murskasi
koko maapallosen kaikki uskonnot. Tähän taistelutanteren tyhjennettyyn kuvaan sopii täydellisesti
maapalloa aina hallinut rooma ja sen kaksisarvinen paavikeisari Konstantinus joka UT vuoden
325AD kreikanväärennöstensä kautta 'valtasi markkinat.'

Tärkein Rooman vallananastus-helmi on nimi.

Vielä vuonna 2017 orjansa heitetään ulos mikäli käyttää väärää nimeä. Lapsen kastaminen
Jumalan Ainokaisen Pojan alkukielen (Hebrea) nimeen ei ole sallittu - kaste ei ole edes hyväksytty -
ja jopa alkuperäistä nimeä kasteessa käyttävä pappi potkitaan virasta.

Hänen oikea Nimensä On Jeshua HaMaschia. Alkuperäinen hebreankielinen nimi, ainoa jossa on
Pelastus, Tie, Totuus, Elämä. Jeshua Messias.

No mitäpä Rooma keksi satanistisen homppivaltansa pönkittämiseksi. Messias sanan tilalle
otettiin sana 'kristus' - nimi jossa ei ole pelastusta, pelkkä alistuminen rooman pakanapalvontaan,
satanismiin, noituuteen[=pharmekeia]...



Vertailun vuoksi - kreikkalaissotilaan kypärä

Swastika
saatanan sarvipäänpalvojien merkki. Sarvipäämerkki jota roomaa palvovat jesujohtajamme yhä
'tuulettavat' paavista pellervoon.

Konstantinusristi
Roomankeisarijumala Konstantinuksen merkki - nykyajan ritarikerho. Ilman jäsenyyttä et
suomilaistenkaan presidentiksi pääse; Niinistö vannoi tälle keisarillensa valan 11.7.2011 Porvoon
osiriskirkossa.



Why “Christ” and not “Messiah”?
Käännös; WEDNESDAY, JULY 27, 2011

Auringonpalvonta joka on adoptoitu kirkkoon [todellakin, seurakunnasta riippumatta] meillä on
vielä eräs todiste adoptoidusta [=huijaus] pakananimestä. Sen juuret auringonpalvontaa eivät ole
niin selvät. On kuitenkin selvää että kreikkalaiset käyttivät sanoja Messias [translitteroitu]  ja
Christos [käännetty] hebrealaisen Hamaschian [voideltu] tilalla. Sanana 'Christos' oli paljon
myyvempi pakanoille jotka palvoivat jumalaansa 'Chreston, Chrestos. Osa pakanoista palvoi Krista
jumalaansa.

Hebreankielinen sana Maschiah [HaMaschia sis. määräävän artikkelin 'Ha'] on Vanhassa
Testamentissa käännetty 'Voideltu', Dan 9:25 and 26. Tämä sana on arvonimi jota käytetään
myöhemmin nimenä. Sentakia VT kääntää tämän sanan uskollisesti 'Voideltu' - ja vain Danielissa
translitteroituna 'Messias'.

Samoin huomaamme että kreikasta traslitteroitu 'Messias' löytyvät UT Johanneksen kirjeestä
Joh 1:41 ja Joh 4:25. Miksi kääntäjät valitsivat toisen kreikan sanan 'Christos' kaikkialle muualla
UT:n? [Kääntäjä satanistirooman aurinkokuningas, kirkkoisä Konstantinus; oi miksi sä teit sen]

Ferrar Fenton'in käännäs, The Complete Bible in Modern English käyttää joka kohdassa 'Kristus'
sanan tilalla alkukielen sanaa 'Messias' siellä missä sana esiintyy yksinään. Parisanat Jeesus Kristus
tuo raamattu jättää ennalleen [?miksi]. [alkukielellä Jeshua Hamaschia].

The New English Bible käyttää sanaa “Messiah” monissa kohdissa. Good News Bible on
palauttanut sanan “Messiah” 70 eri UT paikkaan. New International Version antaa sanan “Messiah”
vaihtoehtona lähes joka kohtaan,. Dr Bullinge, Companion Bible, appendix 98 IX,:
"Christos on käytetty sanan Messiah sijasta joka sensijaan tulisi aina kääntää sanalla Messiah.
Benjamin Wilson; Emphatic Diaglott on palauttanut sanat Voideltu ja Messiah moniin kohtiin.

Vapahtajamme itse sanoo Joh.4:22 "Te kumarratte sitä, mitä ette tunne [cristos]; me
kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista."
Messiaamme syntyi Hebrealaisesta, pelastussanomansa opetukset ja juuret, ilosanoma, hengelliset
lahjat, Israelin kansalaisuus, lupaukset - kaikki ovat juutalaisista! (Romans 11:17),(Romans 15:27),
(Ephesians  2:12),  (Ephesians 2:12), (Romans 15:27)

Good News Bible, kääntää Room 9:4-5 lisäämällä 'tosi' sanan palvontaan asiaa selventääkseen.
Puhuessaan kirjaimellisesta Israelista: "He ovat Elohim -kansaa, Hän teki heidät pojiksensa ja
ilmaisi olemuksensa  heille, Hän antoi lupauksensa heille ja antoi heille Lain. Heillä on todellinen
palvonta, he ovat saaneet Elohim lupaukset, he ovat kuulujen Hebrealaisten jälkeläisä ja Messias,
Ihminen kuuluu kansaansa."  [YHWH Elohim - hebreaksi 'Israelin Jumala'.]

Uusi testamentti selkeästi todistaa Messiaanisen uskon juutalaisuuden sekä Messiaamme
juutalaisuuden. Tunettu VT professori Julius Wellhausen joka kaikissa toissään esilletuo vihan
Farisealaista Juutalaisuutta kohtaan [samoin kuin Jeesus teki] , kirjoitti: Jeshua oli juutalainen. Hän
ei julistanut uutta uskontoa vaan opetti että Jumalan tahto tulee tapahtua. Jumalan tahto seisoo
Häntä varten, kuten juutalaisille, Laki ja muut pyhät kirjoitukset kuuluvat samaan luokkaan.



Vapahtajamme ei voinut olla omiensa tuntemana nimellä Christos. Hänen nimensä tunnettiin
Messiaana hebreaksi, ja Mesiha on Hänen nimensä arameaksi - niille jotka ottivat Hänet vastaan
esim. Joh.6:69 "Pietari: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat;
ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."  Tämä arvonimi on yksinkertaisesti
tarlitteroituna 'Messias' ja on yleisesti hyväksytty kuten kreikan sana 'Messias'. Miksi [oi miksi,
kunnon kirkkoisä satanisti-Konstantinus!?] tätä sanaa ei sitten käytetä? Jos sana oli pakko kääntää,
miksei käytetty 'Voideltu' -sanaa kuten vanha (Nihil Obstat Imprimatur) -KJV tekee?

Tutkimustyömme tähän tuotti paljastavia yhtenevyyksiä Christo sanalle joihinkin pakana nimiin.

F.D. Gearly, Interpreter’s Dictionary of the Bible, vol 1,pp 571-572, sanoo että sanan Christos
on helppo sotkea kreikan yleissanaan Chrestos. Ransakn teologian sanakirjan mukaan ilman
epäilystä sanoja Christus, Chrestus, Christiani, Chrestiani käytettiin häpeilemättä pilkkaajien sekä
kristittyjen kirjoituksissa 1 ja 2. vuosisadalla. [tuolloin rooma perusti luostariverkoston etsiäkseen,
tuhotakseen kaikki alkukieliset kirjoitukset ja niiden omistajat]. Hän jatkaa: kreikan 'e' ja 'i' kirjain
lausutaan  ja sekoitteaan ääntämisessä ja sana voidaan määrittää vain asiayhteydestä. Ongelma
monimutkaistuu vielä [kiitos aurinkojumalamme] kun ymmärretään että sana Christianos on
Latinismia --->rooma! ... mitä seikkaa ei kristinusko tahi juutalaisuus esiintuo. Hän listaa lukuisia
oppineita jotka kertovat sanan Christianos tulleen kolmesta lähteestä: Rooman poliisi, Rooman
väestö ja 'pakanat'. Gearly jatkaa: kolme UT kohtaa antaa ymmärtää että tätä sanaa käytettiin pää-
asiassa pakanain määritteenä. Sen epämäärinen käyttäminen tuohon aikaan osoittaa myöhempää
pakana-lähdettä. [hmm. kuten esim vuosi 325 Nikeassa, eihän?]

Tämä on melkein sensaatiomainen myönnytys sekaannuksesta uskon isien Justin Martyr,
Tertullian, Lactantius ym kirjoituksissa sanoissa Christos / Chrestos, Christus / Chrestus, Christiani
/ Chrestiani. Tämä epävarmuus ja sekaannus voi ainoastaan rohkaista meitä palaamaan ainoaan
Totuuden lähteeseen, sanaan joka oli kirjoitettu ennenkuin alkutekstit käännettiin kreikan
pakanakielelle. Vasta sitten voimme löytää Rauhan Totuudessa, Pelastajamme On Messias,
Voideltu, Israelin Pyhä.

Kuka olikaan tuo Chrestos tai Chreston johon 'kristus' sotkettiin? Pauly-Wissowa, Real
encyclopaedia dokumentoi Chrestos -sanan alla: Mithras relief Vatican.
J.M. Robertson, Christianity and  Mythology, pg 331: Osiris, Egyptin aurinkojumala - kuten
uskonsiämme Konstantinus - kutsutaan Chrestokseksi.

Sekoitus ja synkretismi löytyy todistetusti myös Hermon vuorelta 3.vusosisadan Rooman vallan
alaisesta synagoogasta - Synagogue of the Marcionites on Mt. Hermon, - Messiaan titteli on
kirjoitettuna Chrestos.
Justin Martyr (about 150 C.E.) sanoi että kristityt olivat Chrestoi eli 'hyviä'. Tertullian ja Lactantius
kertovat että tavalliset ihmiset kutsuivat kristusta sanalla Chrestos. Aikalainen Clement of
Alexandria, sanoo: kaikki jotka uskovat kristukseen kutsutaan Chrestoi - hyviä miehiä.

Sana Christo lienee ollut vielä hyväksytympi Khrisnan palvojilla koska se äännettiin (yhä) kuten
Krista - monissa paikoin Intiassa. Tästä nähdään että Christos -sana on helpompi 'markkinoida'
pakanoille, erityisesti juutalaisia vastustaville pakanoille.



Rooman keisari Hadrianuksen synkretismi Christos/Chresto näkyy kirjoittamassaan raportissa :
Egyptissä on Serapis jumalaa palvovia kristittyjä ja tosiuskovia jotka kutsuvat itseään kristuksen
piispoiksi. Serapis oli pakanajumala ennen osiriksen palvontaa Alexandriassa.

Meidän tuleekin etsiä totuutta Toorasta - Vantahasta Testamentista - jota rooma ei viellä sanellut.
Samalla tulee muistaa juutalaisten fariseusten kieroilut joista Jeremia varoittaa: "Kuinka saatatte
sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt
kirjanoppineiden valhekynä. Jer. 8:8" kts 2 Tim 3:16, John 17:17, Psalm 119:105, Isaiah 40:8

Kreikkalaiset vaihtoivat nimen Ěliyahu (Elijah) --->Helias kreikankieliseen testamenttinsa.
Helios-jumalan palvojat lienevät olleet riemuissaan kuska heidän aurinkojumalansa sulautui
profeetta Eliakseen. Jotta helias-Helio sotku vältettäisiin, tulee pitäytyä hebrean alkukielessä -
“Ěliyahu (Elijah). Välttääksemme Christos / Chrestos sotkua - rooman suunnittelemaa - meidän
tulee pitäytyä sanassa Messias tai Voideltu, muistaen että OSIRIS aurinkojumalaa kutsuttiin sanalla
Chrestos.Mithrasta kutrsuttiin myös nimellä Chrestos.

The Almighty Creator and His Word (the Torah) are perfect without any deficiency:
However, as Jer.8:8 says "How do ye say, We are wise, and the law of the LORD is
with us? Lo, certainly in vain made he it; the pen of the scribes is in vain."
"Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti!
Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä".

In vain = lie ---- Strongs dictionary word 8267 sheqer:  an untruth; by implication, a
sham (often adverbial):--without a cause, deceit(-ful), false(-hood, -ly), feignedly, liar,
+ lie, lying, vain (thing), wrongfully.

This means that not only rome (christ etc) but hebrew scribes distorted text for their
own good.

Original text from a G-d worshipper, scripturaltruth101 blogspot fi/2016/12/is-
almighty-creator-sadist.html#comment-form



Doorilaisten Valssi
Eräs itsensä itsensä kansakuntain pylvääksi - ja sen työtöntä työtä tekeväin pylväiden
pylväänpääkoriste kermaksi - nimittämä joukko käyttää itsestään erään pylväänpääkoristeen imeä.
Wikipedia tuntee tämän 'olemme muiden yläpuolella' Rooman looshisarjojen haaroina mm.

- the Doric Order of Parthenon (riittiensä tuotoksety, hevos-ihmis sekasikiöt),
- The Roman Doric Order from the Theater of Marcellus: triglyphs centered over the
end column
- Temple of the Delians, Delos
- Doric Order - Temple of Poseidon - Paestum - Italy
...kaikki kannattaen egyptin lisääntymisriiteistä meille tuttua Rooman lutterpyhää
'kolminaisuutta'.

Tämä(kin) pylväänpäitä koristavain joukko tunnistetaan halukkaasti 'kristitty' -nimikkeen
alta. G -eometriaansa kuuluu että työtätekevät pylväät kannattavat järeää massiivista templar
kivikuormaa - joissa nänä hyvin kauniisti keimailevat. Kuorma on tietenkin trinity-kolminaisuudelle
IHS-pyhitetty. Raamattua tutkivina hebrean taitajina näiden työn tekemisestä uloskutsuttujen
pylväänpääkoristeiden pyhät riitit ovatkin vailla vertaa. Koregrafiansa ovat mykistävät,
vannotettujen valojensa määrät vaientavat 'hyvyydestään osattomaksi' jätetyt =ryöstetyt,
sanattomaksi.

Heidän juutalaisuutta tirisevät menonsa, valainsa sanat raamatun sivuilta plagioituna,
Jerusalemin Temppelinpalvoja -arvoasteikkonsa -  eivät jätä epäilystäkään siitää keitä he ovat:
Herran  Kansaa. Temppeleidensä keskipisteenä on tietenkin tuon kolminaisuuden keksijän,
aurinkojumala Konstantinus keisarinsa kulttikirjaksi muokkaamansa opus, Nihil Obstat raamattu.
Sinne sen uuteen laitokseen Konstantinus ujutti Doorilaistenkin palvomat pyhät - Kadosh - opit.

Konstantinuksen oppineidensa kanssa kehittämä, v.325 Nikeassa julkaisema, maailmanvallan
keskittävä oppijärjestelmä on tietenkin malliltaan pyhä pyramidi - tuonelaan murtautuneiden
työkalu - valheessaan rypeväin kansain eksyttämiseksi saatanan syvyyksiin. Suomalaisille ihanan
temppelitaulun lutterkirkkosilmän ankarasti vartioima Rooman salasana: 'kolminaisuus'... Sen
menestystä valvoo yksi kullan keräystään tuijottava silmä, yksinäinen paha silmä joka periytyy jo
vanhemmasta oppikokoelmasta. Joka jo Jeremian suulla varoitti: Mutta. Mutta Jumala sanoo:

"Mutta minun kansani ei tunne Herran oikeutta. Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme
viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt
kirjanoppineiden valhekynä." Jer.8:8

Eräs pyramidin murskaavia taakkoja kannattava koristetyyppi on kreikkalainen 700ekr
Doorilaisena tunnettu tyyppi. Tämä tarina tekee kvanttihypyn kyseistä pylväänpäätä palvovaan
joukkoon USA:ssa vuonna 2014. Se keimailee pyramidin taakoittamissa pylväissä - orjatyössä
turhaa pyramidiaan kannattavain kustannuksella. Lajimääreenä tällä on vielä Doorilaisten Looshin
Sininen Seurakunta. Stalinin, Leninin jne jesuiittain väestönvähennys messu-murha-oppeja (toki
salaa) kannattava joukko. Sininen seurakunta näiden viisaitten joukossa onkin niin salainen, ettei
sitä edes opinnäytetauluihinsa kehdata kirjata.

Menemättä syvemmälle tähän mätäneväin CCCP-miljoonaraatojen ratapölkkyihin, esitän vain
yhden joutokyniensä valhetuotteen. Mietityn, todella hartaasti tuotetun - mahdollisesti vuosisatoja
hiotun - tuotteen. Tutki siis sitä - näiden parhaiten valittujen aivojen ajatustenjuoksua hetken, äläkä
kiireessä ohita vilkaisulla. Kyse on sadoista (?) miestyövuosista, G -eometrian syvyyksistä vailla
vertaa, viisaitten viisauksien jalokivestä. Tuplapyramidinsa kopioituna jopa satanistis Rotschildien
perustaman siionin valtion pyhänä valheena, daavidin tähtenä... Selitteenä kuvioonsa vain muutama
sana; kaikki Rooman joukkosurmaamat löytyvät näiden merkkien alta. Lue linkistä lisää.



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

Jumalaista Hebrelaissilmää unhottamatta, raamattua, kulmakiveä, laastilapiota, luotilankaa,
palloja, doorilaisia....

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

Washingtonin osavaltio; 180 doorilaisten pylväänpäälooshia ... jos jokaisessa 300 jäsentä, silloin
Washingtonissa on = 54.000 Doorilaista vapaamuuraria. Tämä lienee 1/100 kaikista vatikaanin
terror -ismin ylläpitojärjestöistä. Globaali määrä lienee 100miljoonaa, kts vapaaksi-muurarien-
kahleista linkki.



"Minä näin Herran seisovan alttarin ääressä, ja Hän sanoi: Lyö pylväänpäihin, niin
että kynnykset vapisevat, lyö ne pirstaleiksi kaikkien heidän päähänsä.

Sitten Minä tapan miekalla heistä viimeisetkin. Ei yksikään heistä pääse pakoon, ei
yksikään heistä pelastu. Vaikka he tuonelaan murtautuisivat, sieltäkin Minun käteni
heidät tempaa. Vaikka he taivaaseen nousisivat, sieltäkin Minä syöksen heidät alas.
Vaikka he Karmelin laelle kätkeytyisivät, sieltäkin Minä etsin ja tempaan heidät. Ja
vaikka he meren pohjaan lymyäisivät Minun silmieni edestä, sielläkin Minä käsken
käärmeen heitä pistämään. Ja vaikka he vankeuteen vaeltaisivat vihollistensa edessä,
sielläkin Minä käsken miekan heidät tappamaan.

Sillä Minä kiinnitän katseeni heihin, heille pahaksi, ei hyväksi. Herra, Herra Sebaot,
Hän, joka koskettaa maata, niin että se sulaa, että kaikki sen asukkaat murehtivat, että
se nousee kaikkinensa niinkuin Niili ja alenee niinkuin Egyptin virta, Hän, joka
rakentaa yliskammionsa taivaisiin ja perustaa holvinsa maan päälle, joka kutsuu
meren vedet ja vuodattaa ne maan pinnalle - Herra on Hänen Nimensä.

Ettekö te, israelilaiset, ole Minulle niinkuin etiopialaisetkin? sanoo Herra. Enkö Minä
johdattanut israelilaisia Egyptin maasta ja filistealaisia Kaftorista ja aramilaisia
Kiiristä? Katso, Herran, Herran Silmät ovat syntistä valtakuntaa vastaan, ja Minä
hävitän sen maan pinnalta; kuitenkaan en Minä Jaakobin heimoa kokonaan hävitä,
sanoo Herra. Sillä katso, Minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansain seassa,
niinkuin seulalla seulotaan: ei jyvääkään putoa maahan. Miekkaan kuolevat kaikki
Minun kansani syntiset, jotka sanovat: "Ei saavuta, ei kohtaa meitä onnettomuus."
Aamos 9.

Katso - kumpi voittaa?
Katso, Herran, Herran Silmät - Adonai YHWH - vaiko pyramidin yksisilmä? Kaksisilmäinen
Kaikkivaltias - joka kaksisilmäisen ihmisen kuvakseen loi, vaiko sekasikiö kyklooppi, enkelten ja
ihmistyttärien haureuden hedelmä.

Katso, Herra, Herra seuloo pyramidiseulan silmävalheeseen vangittujaan - niinkuin seulalla
seulotaan: eikä jyvääkään putoa maahan. Luste ei taivastaan tule saastuttamaan. Miekkaan kuolevat
kaikki Herran Kansan syntiset, jotka sanovat: "hallelujaa silmä ja pylväät ja pyramidit,
kolminaisuus -ei saavuta, ei kohtaa meitä onnettomuus."

SILMÄT: tässäkin Strongs-Hebrew -sanasto väärentää jo käännettävän sanan yksiköksi, kyseessä
alkukielen monikko. Muut samankaltaiset pyramidille uskolliset 'virheet' sijoittavatkin tuon syvästi
kunnioitetun sanakirjan ... valhekynän kastiin.

wikipedia.org/wiki/Doric_order
wikipedia.org/wiki/File:DoricParthenon.jpg
wikipedia.org/wiki/File:RomanDoricOrderEngraving.jpg
wikipedia.org/wiki/File:TempleDelos.jpg
wikipedia.org/wiki/File:Doric_order_-_Temple_of_Poseidon_-_Paestum_-_Italy.JPG

Haepa lisää hakukoneella, esim. sanoilla: doric order 92
Blue Order, Doric Order, doric92.org

Tästä aiheesta lisää vapaaksi-muurarien-kahleista
berijan-tarhat



Nikean 'kolminaisuus': Paavin rauhankyyhky yhtyy Tammusristien ja islamin kuu
palvontaan... vertaa tätä Uspenskin katetdraalikuvaan alkusivuilla. Tässä alla sen korkeimmalla
oleva härdelli osa puolikuu-ympyräsymboleista 'purettuna'.

islam keksimällä keksittiin vääntämällä se Rooman Nikeaperversiosta - 300vuotta Nikean
huijauksen jälkeen. Tästä veljesten pitää hehkuttaa toreilla ja katetdraaliensa huipuilta sokeaksi

ohjelmoidulle vaalikarjalleen.



Uspenskin Katetdraalista 300km itään

Alussa oli kuvaus Helsingin kauppatorista. Siinä vatikaanin obeliskin alla, kaksipääkotka palloa
ihaillessa katse kääntyi itään, tähän Rooman vallan symbooliin - kat hedra - monikasvoiseen
katolisuuteen... Jos vedämme sen yli viivan itään - Eastern Star you know - tulemme yhtäkkiä
Pyhän Pietarin kaupunkiin. Kaupunkiin joka on aina ollut Rooman pelinappula, palvonut
kaksipääkotka Konstantinusta. Jopa Keisari Nikolai tullessaan Suomeen - porvoon osiris kirkkoon -
kantoi sinne kaksipääkotka valtaistuimensa. Siellä on yllättäin samoilla symboleilla varustettu
katetdraali. Mutta mitä muuta salailunaihetta sieltä löytyykään?

Pietari - St Petersburg - Pyhän Pietarin Kaupungissa meitä odottavat isä insestin Basillin 'aarteet'.

Palatkaamme pikaisesti Roomaan. Hyvin lyhyt kertaus Konstantinuksesta, Rooman jumalista, isä
insestin kolminaisuuskultin kulmakivistä.



Kirkkosi palvonnan kohde - Iloinen Kaksipääkotka Konstantinus rauhanjumala... Motto
sama kuin kirkkonsa keksimällä islam-kultilla: "rauha tulee kun kaikki väärinajattelijain kurkut
on leikattu!"



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

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

Arkkipiispa kutsuu, sytytä kynttilä!

Konstantinuksen Roomalaisjumalien
kolminaisuus: Jupiter, Mars, Quirinus

Jupiter: Jo varhaisessa vaiheessa Rooman
mytologia sisälsi kolminaisuuden. Kaikki
palvoivat Jupiteria taivaan jumalana. Nimikkeet
suurin jumala, kaikkien jumalien isä, liitettin
häneen. Siksi tämä jumala sai lisänimen isä -
pater. Etruskilaisten vaikutuksen kautta hänestä
tuli jumalista tärkein. Isä - hmm tokihan...
Suurin ja paras olivat hänen arvonimiään.

Mars oli sodanjumala - hänen kaksoisolentonsa
- psst. kaksipäinen kotka - oli Quirinius (Sabine -
heimon käyttämä nimitys). Mars, verentahrima
messumurhaaja joka loistaa taistelujen teuras-
kentillä. Hänen hirviömäinen verenhimonsa ei
tunne rajoja. Sodanjumalana hän vähät välittää
kuka voittaa - pääasia on sota, veriset
messumurhat.

Capitoline Triad (kolminaisuus) ja Vestan
temppelit olivat tärkeitä: Capitolinon temppeli -
uhrilahja kolminaisuudelle: Jupiter, Juno ja
Minerva - merkittävä virstanpylväs Rooman
kulttiuskontojen kehityksessä. Rakennus
väsättiin Etruskilais symbolien mukaiseksi.
Perimätieto kertoo että Tarquinius oli sen
rakentaja.

Diana, naisten suojelija - kuunjumala.



Keskeltä Pyhää Pietaria löytyy Mars-jumalan pyhättö...
Puisto pyhitettynä Marsille, keskellä massivinen Maltan Ristin mallinen keskus. Siinä loimuaa
pyhä sodanjumalan ikuinen tuli verenhimoisen jesuiittajumalan liekki - ympäri vuoden.

Puistoa vastapäätä, pienen kanavan toisella puolen on veden partaalle väsätty Mars-jumalan
kappeli. Mikä parasta, silta joka nämä kaksi Mars jumalan persoonaa yhdistää, on nimetty - kuinkas
muuten - kolminaisuuden silta. Trinity Bridge.

Minkälainen tuo silta on? Katsotaanpas...

Taustalla kunsirppi-risti- katedraalin sipulisirpit. Silta, molemmissa päissä vahtivat
pallonpäällä istuvat kaksipääkotkat. Pylväinä sodanjumalten keihäät, osiris-vaakunat... Kaiteet:
keskellä Fasces, osirisympyrät, miekat kilvet - kaikki ikuiseen sotaan varustettuina...



Rooman verisen sotajumalan - kolminaisuuden Mars-jumalan - kolminaisuussillan vartijat, kaiteet...



'Vatikaanipuisto' jonka keskessä isä insestin rakkaiden ritarikuvioiden sisässä Maltan
Ristikuvioinen ikuinen tulisija. Taustalla kappelissa odottaa vihainen Mars.

Vatikaanin Mars-jumala ja sen paha pietari - himoavat uusia CCC P-uhreja.

Vatikaanin sydämin koristeltu lepytys-uhrijuhla - Kolminaisuusjumalan temppelissä.



Nyt kun eksyttiin Yön Sudet -moottoripyöräjengin maille - sinne missä jesuittaputin onKR P
rikosrekistrinsä suomessakin kelannut - lienee hyvä tietää myös tulevan pyhimyksemme, (tulevan
verikaupan viimeisen artikkelin) alan harrastukset. Kiduttaja-Franciskus1 ja Pietarin Basilli:

Jengiläiset kunnioittavat pyhää isäänsä yhteisen taideharrasteen keinoin...

"Hahaahaa, haaskat muistot meillä jesujengiläisillä...



Ja kuinka ollakaan. Saman jengin Yanukovich, €10mrd/v kavaltaja - rakenutti Kiovan palatsinsa
kuin isän kunniaksi. Ja tietty, kansa nousi kapinaan - tyhmyyttään haluten EUkkupaavin suoraan
hallintaan...

Tatjanatyttönen ei tykännyt isän oman iitan palatseista vaan alkoi kuvata ja kertoilla juttuja mitä
tapahtuu. Ymmärtämättömyyttään? Joka tapauksessa selvisi ihmeen kaupalla öisestä Yön Susien
vierailusta - kuolleeksi luultuna piestynä metsätien varresta.

Mutta nyt on aika hiippailla Pyhäin Pyramidipietarirn kolminaisuusretriitistä takaisin Suomeen...



Kavaltajat ovat siellä Vieläkin vapaalla jalalla: Maltan Ritarit Tavattu Hiippailemassa Turu toreil ...

InsestiPyramidien HomppaHenrik - polkemassa jalkavaimoaan eli Lallipoloista Shakkilaudallansa.
Yllättäin Suunnittelukilpailun voittaneella Kappelilla on vahat Rooman juuret.

Kuvassa kuulema ekumeeninen eli Rooman vallan taidekappeli. Silloinhan 'Taiteena' on, tietenkin
jumalanäiti ja Pyramidien silmä:



"Näyttäkää minulle 20 Euron Seteli. Kenen kuva ja päällekirjoitus
siinä on?" He vastasivat: "Keisarin." Niin hän sanoi heille: "Antakaa
siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on."

Vertaapa keisarisi pyhää pyramidia - keisarisi seteliin. Niin
Henrikin taidekappelissa, kuin setelissäsi on kyseessä tyypillinen
ikivanha rooman katoliskappelin jäljitelmä. Itseasiassa setelihän on
kuin itse Vatikaani: tottahan keisari kuvatuksensa omaansa lyö.

Leikkasin 20 €uron setelistäsi Keisarisi Kappelin pois.  Tarkistapas
kaikki keisarisi kolikot ja ala kumartaa kalanpääpappiasi...

HomppaHenrikin aikakaudelta Rooman kylä Grilli,
Nihilistien Totuudentonkimislaitos.



Vastako kellarigrillissä suomilalleille avautuu paavin horus-silmä, pyramidinsa homppavärinen
sateenkaari-ulottuvuus?

Tutki lisää Konstantinuksen ekumeniaa, katso: h e n r i k i n . f i



Tämänkin piirroksen kuviot löytyvät aiemmista Basilikan kuvista.

Notre Dame - Roomalais Katolinen
Katetdraali ja Tau-Tammuksen palvojat



Rapparien Loosheja on sadoin tuhansin, jäseniä kymmenin miljoonin. Osa niistä ja niissä
satanismia palvovista papeistakin palvoo islamin kuuta - tässä ylösalaisin. Samalla kuun
yöriiteissä tähden asento käännetään 'oikeinpäin', kostontähti sarvineen alkaakin edustaa Eastern
Star -perkelettä. Allah kätkettynä islamin kansannousua odottava sininen vääräuskoin
kurkunviiltomiekka...(värit lisätty).

Ylipyhä Antonius, kaikkien munkkien isä: Tämä munkki toimi osiris keisarimme ja poikansa
neuvonantajana kun Arianuksen kirjoitukset piti tyrmätä. Näyttää pahimuksellamme olevan
oikiaoppiset pyramidikulissit tässäkin pääkallopahatossa.



Jumalan Sana?

Tätä tarinaa aloittaessani en tiennyt juurikaan edellä esittämistäni taustoista, enkä mihin
selvitykseni johtavat. Jumalan Sanan varassa olen selvinnyt vuosikymmenet, eikä se ole pettänyt,
eikä petä ketään joka siihen turvaa. Esille tuodut asiat näyttävät toteen kuinka saatanan valtakunta
pyrkii eksyttämään jokaisen ... En näe ympärisössäni '100km säteellä' ei yhtään pappia tai oppinutta
kellokasta joka ei ottaisi ohjeitaan Roomasta, tai olisi niiden ohjelmoima.

Tunnetusti liturgia = ohjelma ei tiedä olevansa ohjelma, sillä ohjelmoitu ei myönnä olevansa
ohjelmoitu vaikka ohjelmaan liittyvä koodi ja faktat näytetään. Matteus 24:24: "24. Sillä vääriä
kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että
eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin." ... mikä muu voisikaan selvemmin olla väärä kristus kuin
roomaan grottoon balsamoitu paavinraato? Jumalan Sana on kaiken perustus eikä sen auktoriteettia
tule kyseenalaistaa. Kaikki pitää tulessa koetella ja hyljätä valhekynäin opintiet joiden pää on
vaticanusmäen käärmeenpesä... Kaikki tarkoittaa kaikkea, koettelija on Sana&sinä - ei ohjemoijasi.

"Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan
nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen
silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä
oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, ja hänellä oli yllään
vereen kastettu viitta, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana." Ilm.19.

Oheisessa vanhassa kuvassa näkyy selvästi jumalakeisarimme Konstantinus. Hän on
selvästikin pyhimys... Taustalla on
Matteuksen evankeliumin sivu ja oman
tulkintani mukaan suuri jumalapaavi
selittää tässä rahvaalle että kyseinen
evankeliumi on Virallinen Totuus - ken
ei sitä usko, karkoitettaneen tällä
päiväkäsky-direktiivillä Illyrikoniin.

Toinen, jo onnistunut tarkoitus on
luoda hänestä ylipyhimys jota koko
maailma palvoo - kuten on toteutunut
porvoon osiriskirkon ylimyksiä ja
niinistöjä myöten.

jumalan tekemässä tekstissä ilmeisesti
lukee: "HOC OA  THEUS  AGENS
HOMINEO  GENE TALITER
IOPLET" ...mitäkö tämä ja  kuva
merkitsee, kuka sen teki ja missä milloin
- selvitäpä se, ja onko tulkintani
kerettliläinen.

Yleensäkin kaikki jotka haluavat
Sanaa itse opiskella ja koetella ovat
kerettiläisiä kirkonkirottuja
harhaoppisia... Kerettiläisenä
Paavinkirouksen olenkin jo ansainnut,
siltä kannalta tällä ei siis ole enää
merkitystä...



Suomen Konstantinus Ritarien Kokous Helmikuussa 2013

Ei todellakaan ole kyse perinteisä tai muinaisista esineistä.

Konstantinus Orderin piilokuvasta voi poimia Vatikaanin
kaikki tunnukset. Alkusivun perinteistä päästyäsi ritarikunnan
maailmankentille, perinteet katoavat ja alkaa Maltan orderien
miekkojen kalske. Seuraavat kuvat keskittyvät vasempaan
ylänurkkaan...

Ja kas! Takaa pilkistääkin Paavilainen kostonkultti. Kultti
jonka edustajilla on jatkuva kutsua ja vapaa pääsy, elatus,
lentoliput pohjolaankin jnejne 'pakolaisina' - verorahoillasi
tietenkin.



Näkymä Helsingin Ritarihuoneen vähäosaisten Ritarien soppajonosta. Seinillä rahvasta
kyykyttäväin Ritariemme vaakunat Ehrnroothista (85.)  Knorring'iin (138.) Allah 'kyykytyskone':



Kenen luulisit saavan kantaa ensimmäisen ritarin
arvonimeä? Tietenkin korkeimman ritarin. Nämä
pyytiaista kantavat Leijona-pojat ovat tarkkoja
järjestyksestä, etuilijat eivät kauan elä...

First = Ensimmäinen (ritari)

Ilmankos maailmansarjan kuvissaan esitellään jotain
vanhaa herrasmiestä 'tämän kerhon kotona' ... joka kuva
onkin ritarihuoneelta jossa kaikki ylemmät rapparit
ryyppäävät ... ('lallien' pääkalloista viininsä?)

Tässä toinen näkymä Helsingin Ritarihuoneenkadun sisältä, Konstantinus Finland -kerholainen
epäkunnioittavasti siviiliasussaan (nimeä ei näkynyt...)

Lue Lisää: vapaaksi-muurarien-kahleista



Konstakerho kerskaa sotilaslääketieteen stipendeistä jne yms. Ilmankos, kun maailman kaikki
kadettikoulutkin kuuluvat Paavin kulttikerhoon! Niiden avulla sodat pyörivät, ryöstöretket kauko-
ohjataan piiloista käsin: 'isänmaan' puolustaja sotapojat ovat materiaalia Paavien shakkipeleissä.

Suomen First Knight (?) Konstaclubin päällikkö Pertti J a l a s v i r t a (Oik) ojentaa stipendin.
Bongaa taustalta kaikki vatikaanin Tau-yms noitaristi-vaakunat ritarikadettiemme seinältä:

tulevaisuuden toivojen on ne osattava - että shakkipeli toimisi ohjelman mukaisesti.

Suomessa käväisi operaatioita vaudittamassa maapallosen Konstapiällikkö: kertoiko hesarisi
siittä? Hmm...

Se lienee keskellä, Ritarikunnan ylimmäinen Grand Priori. Suomilaisten Ykkösritarin vieressä.
Rouvvat oikialla, mekon alta paistaa äidillinen apron.



Arkkipiispain Apostolinen Siunaus, Valtakunnan Konstantinus-Orderilta. Siunauksessa tietenkin
Matteuksen loppuväärennös - johon nyt haamun (ghost -KJV) sijasta keksitty uusi kummitus:

All-Holy-Spirit.

Siunauksen antajat Arkkipiispat tässäkin todistavat olevansa pyramidin yläpään Ritareita,
Maltan Ristin sankareita: O S J M a l t a O C M A

Hieman aiheen sivusta: Paavi lopettaa itse aloittamansa sodat, tarkoitan ryöstöretket, esim.
rauhan-kyyhky Ahtisaaren sukkuloinnilla: samalla kyyhkyvaari saa statusta ja kohoaa rappusia
höyhenenkevyesti.



Saman Konstakerhon maailmasivujen esittelyä: tässä on vuorossa ritarivierailu Yakuza
Japaniin. Näillä glo-baalin voimilla pyöritetään Fukushiman väestönvähennysprojektiakin. Siellä
pidetään jatkuvasti avonaisina ilmakehäämme 24/7 raskaasti säteilyttäviä Plutonium-tehtaiden
jämiä. Lue siitä Maltan operaatiosta lisää yksityiskohtaisen tarkasti, kts sisällysluettelo.





Kuinka Vatikaani✜ Kehitti
islamin & vapaamuurariuden

islam-kultti kehitettiin arabimassojen hallintaan Portugalin Fatiman Roomalais Katolilaisessa
luostarissa 600-luvulla. Hauskasti Fate-Fatima (kohtalo) viittaa Vanhan Testamentin gad-
pakanakulttiin sekä UT:n riivattuihin GADaralaisiin. Eri käännöksissä tässäkohdin löytyy mm.
sanat "Chance, Fortune, Troop ja Mason (muurari)" Tästä Rooma näppärästi muovasi
jesuiittavetoisen vapaamuurariuden kymmenet tuhannet salalooshit sekä jumalanäiti-Mariakulttinsa.
Jakeen loppuosan MEN-jumala viittaa arpajaisnumeroon: "Destiny, That Number."

Mielenkiintoinen yksityiskohta onkin, että ainoana raamatunkäännöksenä KR-38 kertoo asian
suoraan, eli mainitsee tämän GAD-pakanajumalan nimeltä. Kaikilla muilla kielillä se onkin jo
väärennetty pois ristirahvasta häiritsemästä ----> "...oppineiden valhekynä." Jer.8:8

Jesaja 65 puhuu GADin palvojille - nyk. mm. Roomalais EUkatoliset, sen vapaamuurarit, jesuiitat
yms kaikenkarvaisiin hyväntekeväisyys järjestöihin piilotetut ritarikerholaiset...

"Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte minun pyhän vuoreni, jotka valmistatte
Gadille pöydän ja vuodatatte uhrijuomaa Menille" - Jesaja 65

Gadilaisen Baal-solutuksen laajuus paljastuu Daavidinkin hallinnossa: "Öljypuiden hoitaja oli
gaderilainen Baal-Haanan". 1Aik27 ... Ilmankos Kabbala -kultin juutalaiset eivät uskalla jumala-
sanaa kirjoittaa näkyviin ja käyttävät G-d -merkintää: jumalansa ei olekaan pyhä, vaan niin paha
että se tulee kätkeä. Samoin Rooman johdossa oleva vapaamuurarit: Temppeliritariuteen ja
Salomon Hiiram kulttiin keskittyvä vapaamuurari-kulttinsa keskipiste on aina mystinen G. Pysy
kuulolla, tästä aiheesta tullee vielä joskus kokonainen G-kirja...

Aiheesta löytyy runsaasti dokumentaatiota, tässä muutama scribd-linkki
www.scribd.com/doc/20883322/islam-catholic-connection
www.scribd.com/doc/222227/How-the-Vatican-Created-Islam

(Kopioi linkki selaimesi osoitekenttään)



Tämä ei olekaan enää Basilicassa vaan Turkissa moskeijan katossa. Siellä se odottaa
äitijumalan ilmestystä, valmiina äksöniin. Kunhan maailma on ensin vallattu muhametin miekalla,
huomataan että sen äiti löytyykin Roomasta...

Bongaa kaikki Vatikaanin varastamat tunnukset pyramidista Konstantinus kuvioitten kautta
moniin eri risteihin... Jihadistit varmaan polttaisivat tämän infidel-kauhistuksen jos vaan 'tietäisivät'.

Tämä moskeija onkin kristittyjen Konstantinus ritarien pyhiinvallusseminaarien päätöskurssien
kohde. Aiheesta lisää: vapaaksi-muurarien-kahleista



Massahysteria ja terrori - keino alistaa ja anastaa kaikki. Rahvas joutuu satanistiseen ekstaasiin
nähdessään mullahin vilauttanan muhamedin partakarvaa. Mielenkiintoiseksi alistus-taikakalun
tekee sen vatikaani-sydämellinen säilytysrasia. Sisennyskuva ylösalaisin.



Rooman Keisarien hallintavallan tunnus, Konstantinus looshin risti. Kuuluu tietenkin
keskelle kehittämänsä orjuutus-ismin - islamin moskeijoittensa terrorikoukeroita. (Punainen
korostus lisätty)



Moskeijan merkilliset merkit - islam on Vatikaanin Merkkituote™:

Isän Osiriksia editoitu...



...paluu R O O M A A N, Basillican arkeen:

Yläkerran B0rgian C a n t a r e l l a -Kuppi
Miksi Jessuiittain arvostelijat kokevat järjestään ennenaikaisen kuoleman? Vrt Suomalainen
rapparitouhun paljastaja edesmennyt Julin... (Kts suomi, orwellin yhteiskunta). Eräs heistä,
jessuiittapappi joka käänsi kelkkansa ja otti elämäntehtäväkseen tämän jessuiittain saatanallisen
käärmeiden pesän paljastuksen, oli Albert0 R i v e r a . Hänet murhattiin B0rgian kupilla, todenn.
cantarella -nimellä kutsutulla jessuiittain erikoismyrkyllä. Syynä oli se, että hän paljasti kuinka tämä
järjestö on soluttautunut kaikkialle maailman kirkollisiin kuppikuntiin, tiedustelujärjestöihin ja
valtioiden johtoon. (Lue hänestä dokumentti, kts linkit lopusta.)

Albert0n vaimoa N u r y ä haastateltiin Gregin radio-ohjelmassa 2007. Hän kertoo: "ne tulivat
luokseni tapettuaan Albert0n. Minun vain pitäisi allekirjoittaa lappu jossa hänen on todettu
mielenvikaiseksi. Tietenkään en tehnyt sitä. Sitten ne tulivat myöhemmin ja sanoivat että pitäisivät
huolen minusta ja pojastani - jos vain kertoisin missä mieheni ruumis on haudattuna... Enhän sitä
tekisi mistään hinnasta: näillä on tapana kerätä kalloja ja luita satanisti riitteihinsä vati kaanissa."

By Greg Szymanski, JD, Sept. 29, 2007. arcticbeacon com/confessions/0929-2007-CTJ-0032/0929-
2007-CTJ-0032.html

Roomalainen Sananlasku: "Joka Vatikaanin vettä juo, kuolee pian".

...oho, menipäs tässä Konstan kaffepöydäs höpöttäis aikaa. No mutta, nyt lähdetään jatkamaan
RadioDein pyhiinvaellustamme sinne yläkertaan...



Ylös Ruumiinhajuisesta Grottosta!

No sitten nousimme ruumiinhajusta takaisin tuuletettuun valtaistuinsaliin. Rahvaasta vain
valituille on mahdollisuus kiertää valtaistuimen taakse, osiris seinän puolelle, kultaisen
viemäriaukon eteen. Parhaiten maksavalle kultainen osiris viemärikansi avataan ja onnekas saa
narulla laskea valitsemansa rätin aukosta alas. Se muuttuu alhaalla niin raskaaksi että tuskin nostaa
jaksaa. Näin siis asiasta kertovat vihityt viranomaiset. (Liekö painonlisän syynä pyhyys vai saasta?).

Huhhuh, pääsimmepä taas ylös valoisaan halliin ... Mutta! Paawinpyhä hymy yllättää
pyhiinvaeltajan taas valoisuudellaan, eikövaikka? Seinänäkymä muistuttaa katsojaa... mistä? Liekö
varoitus koskea petokset murskaavaan 'kirjaan', sillä sehän paljastaa koko huijauksen...

B0rgian patsaan polkema pyhän jäännös: Ah, miten nuo seinällä killuvat ihanat
piikkikidutusketjut muistuttavat ... nämä kietaistaan raajojesi ympäri ja aletaan venyttää kunnes
repeää... - siis näin käy, jos et ollut absoluuttisen kuuliainen Äitikirkolle. ... Keskimäärin miljoona
harhaoppista 'pääsi' tällätavoin kaanin kallovarastoihin  10 vuodessa, 1000-2000luvuilla...

Sana Vatikaani = pyhä käärme, lohikäärme, käärmeen palvonnan paikka.

Latinan kielessä Vatis: profeetallinen/jumalallinen, Can: kyy/käärme.

Mitäkö merkitystä tällä olisi?



Kun huijari AP julkaisee kuvan, sen päätarkoitus on aina Virallisen Totuuden aivopesu: tässäkin
huonolla laadulla estetään ihmisten hämmästely lapsipornopylväitten edessä.

Näkymä valtaistuimen ja pietarin luurankogrotton takaa: jos oikein ymmärrän, maailman kallein
viemärinkansi sijaitsee näiden punahameisten Marianpalvojapappein välissä... Marian, jonka
tähti-ikonista luotiin EU-lippu.

Rooma - ja tämä Basilica - seisovat seitsemällä kukkulalla. Se itse kutsuu itseään Äitikirkoksi.
Mitäkö merkitystä...



Raamatun Kuvaus Äitikirkosta:
"Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä,
ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja
helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä

...ja piti kädessään kultaista maljaa,
joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.

Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien
äiti." Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä;
ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin."

"Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka
häntä kantaa ja jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. ... Ne seitsemän päätä ovat
seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta;" Ilm.17

'Viemärin' itätähti kansi.

Kas tässä, maailman kallein kultainen viemärikansi. Osiris kuvioitu, tietenkin. Onnellinen sinä jos
se nostetaan ja saat riepuasi sinne narussa roikottaa... sen jälkeen kaikki maailman looshi-

jymäytetyt tunkevat luoksesi koskettamaan pyh ittynyttä kulttiriepuasi.



Lieneekin aika jo tutustua perä seinään?

NELJÄ PYLVÄSTÄ ... takaa loistaakin jo perä seinän osiris lasimaalaus... kulttikansaansa
houkutellen



Lasimaalauksen alle on ympätty tummahko 'kalastajapietarin valtaistuin':

Perä seinän alkovissa opetettaneen kardinaaleille osiris orgioitten salat?

Aurinko paistaa niin ihanan kauniisti ihanan Äitikirkkomme perä seinän taiteellisen osiris-
lasireliefin läpi.

"Pietarin" valtaistuin
Osiriskauhistuksen alapuolella, seinälle nostettuna, sijaitsee tummanpuhuva nk. 'Pietarin'
valtaistuin. Tiesitkö sinä että kalastajallamme oli valtaistuin? En minäkään ennekuin törmäsin
tähän basi likaan...



Pietarin akaasiapuinen valtaistuimen kerrotaan väsätyn tälle seinälle, osiriksen alle sattuman
satanistivuonna eli vuonna yksi-666: Cathedra Petri Altar of the Chair of St. Peter by Bernini,
1666.

Tuoliin on kuulema kaiverrettu pakanajumala Hercules Heracleeen työt. Hänhän oli kreikan
iljetysjumala joka kunnostautui erityisesti seksihurjasteluissa - eritoten rooman porttokirkon
spesialiteetissa, homo-orgioissa. Ja tokihan piruntemppelin pietarimme luki myös horoskooppeja,
tuoliinsa hän (?) onkin kaiverrellut kaikki Zodiac symbolit - ne näkyvät myös temppelin
lattiamosaiikissa.

Kaikki edellämainittu sopii roomalaiskatoliseen egyptin palvontakultteihin: muinaista Egyptin
Seth-jumalaa palvottiin mm. Luxor -temppelissä, ruokottomin homoilumenoin --->

IHS=IsisHorusSeth (Albert Pike, Vapaamuurarien kunnioittama historioitsija kirjoittaa:" isis ja
osiris symbolisoidaan yleisesti miehen ja naisen sukupuolielimillä. Niinpä symbolina tästä ovat
vene ja sen masto, piste ympyrän sisällä. Tätä symbolisoi siis Foinikialainen laivakin.")

Tälläisen kuvottavuuden luomiseen mielikuvitus tulleekin suoraan helvetistä...

Keskellä orgioita näkyy toki Rauhankyyhkynen - kaikkien
rauhanliikkeiden äiti, La Paz kallokerhon innoittaja.

Haloonen, r00man rauhanliike ja jessuiitta Marx!



Isä Insestin Orgiat
Reliefiä ympäröi rivonnäköiset alastomain pullukoiden pikkuriiviöiden parvet: Niillä on
siiventyngät - josko ne enkeleitä esittävät, näet siinä tapauksessa ehken ensi kertaa elämässäs
paljastetun enkelin prseen! (kuvottava ilmaisu on liian lepsu kuvaamaan tätä osiriksen  orgia
iljetystä). Suomikultin toriversiossa vain pää&siiventyngät.

Toki paljaat pikkulasten pyllyt kuuluvat tämän rooman insesti-kultin hamepukuisille
harjoittapapeille kuin nenä päähän. Allaolevia, samaisen aiheen uutisleikkeitä voisin liittää tähän
satoja, vaan kaikki saasta ei kerralla mahdu  (?) pikaiseen "pyhiinvaellukseemme."

Belgiassa liittovaltion syyttäjät ovat lähettäneet paikallisille syyttäjille noin 100:n
pedofiliasta epäillyn papin nimet mahdollisia toimia varten, kertoi flaaminkielinen
päivälehti lauantaina. Oikeuslähteisiin nojannut Het Laatste Niuews -lehti kertoi, että
päätavoitteena on pitää epäiltyjä silmällä niin, etteivät he pääse uusimaan
rikoksiaan. Nimiluettelo pohjautuu tietoihin, joita poliisi hankki puolitoista vuotta
sitten ratsatessaan Belgian katolisen kirkon päämajan hyväksikäyttöskandaalin vuoksi.
Tietoa on saatu myös pedofiliatapauksia tutkineelta komissiolta ja hyväksikäytön
uhreilta. Belgian katolisen kirkon tietoon on tullut noin 500 tapausta, joissa kirkon
työntekijöitä syytetään lasten hyväksikäytöstä. Varhaisimmat tapaukset ovat 1950-
luvulta. Kymmenet belgialaisuhrit nostivat syyskuussa yhteisen oikeuskanteen maansa
katolista kirkkoa ja Vatikaania vastaan. IS 19.11.2011 22:34

EU-Presidenttisi, siniverinen ritariRumppu, kaikkien muiden johtajain lailla
julkitunnustava jesuiitta, sanoo viettävänsä kerran kuussa yhden päivän luostarissa.
Hmm. Mykistävää hiljentymistä.

Hollanti: Roomalaiskatolinen kirkko jäi kiinni pikkupoikain kastraatiosta. Näiltä
leikattiin sukuelimet jotta 'päästäisiin eroon homoseksuaalisuudesta'. Tämänpäivän
tapahtumat pidetään visusti piilossa, nyt kerrotaan vain yli 50v vanhoista jutuista
joissa asianosaiset ovat lähes kaikki kuolleet. Esim. 1956 Mr Heithuis jota pidettiin
väkisin katolisessa sisäoppilaitoksessa, valitti ritaripoliisille hyväksikäytöstä, siksi
vietiin 'psykiatriseen' hoitoon (ah, sekin tietenkin Katolinen) siellä kastroitiin väkisin
ja kas kummaa kuoli 'auto-onnettomuudessa' jo 1958... Asiat "paljastuivat"
viimeaikaisten (tietenkin salaisia) Roomalaiskatolisten hyväksikäyttö tutkimusten
ohessa; uusimmat ilmeiseti jatkuvat eikä niitä ainakaan julkaista ennen uusia 'auto
onnettomuuksia'. Maanantaina ilmaantui uutta näyttöä siitä että hallituksen
tarkastajat tietävät että katoliskirkon psykiatrisissa laitoksissa kastroidaan poikia.
Dutch Roman Catholic Church 'castrated at least 10 boys'. At least 10 teenage boys
or young men under the age of 21 were surgically castrated "to get rid of
homosexuality" while in the care of the Dutch Roman Catholic Church in the 1950s..
By Bruno Waterfield 5:31PM GMT 19 Mar 2012 http://www.telegraph.co.uk

"Katolisen munkin epäillään tappaneen liki 40 poikaa Hollannissa sairaalassa
1950-luvulla. Sairaala toimi Heelissä Kaakkois-Hollannissa ja kuului Roermondin
hiippakuntaan - joka ei tehnyt ilmoitusta viranomaisille. Aiemmin komissio on saanut
selville, että jopa 20 000 alaikäistä joutui seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi
Hollannin katolisen kirkon orpokodeissa ja kouluissa  vuosina 1945-1981. IL Torstai
28.6.2012 klo 21.28

"Vatikaani pani kahdessa vuodessa viralta yhteensä lähes 400 katolista pappia
lasten hyväksikäytöstä tulleiden syytösten vuoksi, kertoo BBC". IS 18.1.2014 ... ELI
vielä jäi 200.000 'pappia' hoitamaan 'tointa'. Jatkuu, Lue Lisää... ja kiirettä pitää
myös suomilais-ritareilla: Vuonna 2012 liki 4 000 lasta sijoitettiin kiireellisesti kodin



ulkopuoliseen hoitoon. Lue lisää... 9.1.IS Huostaanottovideo leviää verkossa -
"Ajaako tällainen lapsen etua?" Tiistai 7.1.2014 klo 14.37

"Spotlight" - 2016
"Hyväksikäyttöskandaaliin perustuva elokuva Spotlight sai kuusi Oscar-ehdokkuutta.  Spotlight
kertoo tosipohjaisen tarinan Boston Globe -sanomalehden toimittajista, jotka vuonna 2001
paljastivat katolisen kirkon piirissä pitkään harjoitetun ja tietoisesti salatun lasten seksuaalisen
hyväksikäytön. Paljastus käynnisti kansainvälisen ketjureaktion, jonka myötä vastaavia tapauksia
on tullut ilmi kymmenissä maissa. ... " (EiKoskeSuomea - sanoisi kavaltajakatainen)

Ärsyyntyneet IltaSatusanomain insestijesuiitat lisäävät tähän paljastukseen vatikaaninsa
Tiltua - somesolvausta joka ei taaskaan liity yhtään mihinkään. SoMe - VatikaaniValtion
Virallisen✜ Totuuden vastakohta, kivi jesuiittakengässä - ja tietenkin internet joka tullaan 100%
sensuroimaan heti kun mahdollista. Niinpä uutisen sisään ujutettiin ritariensa epätoivoinen
pelonsekainen hätähuuto isälle:

"Internetin, sosiaalisen median ja lisääntyvän disinformaation aikana
tutkivan journalismin arvo korostuu."  Julkaistu: 28.1.2016 16:05

Ritarilehti✜Telegraph saa otta näennäisesti agressiivisemman 'analyysin' tähän
pedofiilikirkon messumurhailuun. Pedofiilikirkon - joka pysyy pystyssä vain alistamalla poikia:
raiskattu pikkupoika kasvatetaan veltoksi lampaaksi, häntä on helppo paapoa ja työstää isä insestin
ismien homppikuorotöihin - looshiensa terrorin orjana.

"Boston Globe -lehden harvinaisen tarkka tutkimus vatikaanin pedofiilipappeihin Bostonissa
johti pidätyksiin ja rikosilmoituksiin sekä Oscar palkintoon. Jo vuonna 2002 lehti julkaisi Rooman
Katoliskirkkoa vavisuttavan jutun yli 70 lapsia jatkuvasti hyväksikäyttävistä papeista.
"Kardinaali Bernard Law, Bostonin arkkipiispa aloitti systemaattisen salailun ja pappien
piilottelun eri piirikuntiin sallien heidän 'löytää' uusia 'namukkaita' kohteita. Oikeusjutut hän
'sovitteli' Rooman määrättömillä kultavaroilla lahjoen pappiensa raiskaamat 'asiakkaat' hiljaisiksi.

"Semi-autonominen Spotlight tiimi, kolme miestä ja nainen, aloittivat 6kk tutkimuksen Rooman
kirkon papista, Rev John Geoghan'ista jota syytettiin kymmenistä poikien raikailusarjoista.
Tästä seurasi ennennäkemätön lumivyöry

(hehe: kertoiko YLEn Virallinen Totuuden Torvi näistä sinulle rakas SoMe-uhri?)...
"Ympäri maailman, Maltanristivaltakunta Britanniassa, Irlannissa jne paljastui yli 46
pedofiilipappia ... (hmm: anti-matemaatikkona en ymmärrä miten tuo 46 pedofiilista täsmää
Roomakirkon 102 eri piirikunnan kanssa..).
Pelkästään Bostonissa tämä yksi pieni tiimi löysi todisteita 250 Rooman pedofiilia vastaan.
"Syyllinen ei tietenkään ole pelkkä Rooman kirkko, vaan myös Vatikaanin perustaman oman
globaalin sinitakkilooshin - poliisin - homppisuojelu ja osallistuminen kaksin käsin tähän
perversioon.

"Toimittaja Rendez: "Jutun laajuus paljastui minulle alettuani tutkia  Goghania. Ajattelin selvittää
mitkä hänen viimeiset toimipisteensä olivat olleet. Kun näin että hänet laitettiin vastaamaan
alttaripojista - vaikka Vatikaani tiesi hänen olevan pedofiili (kuten kaikki) - ajattelin että tämä on
ihan hanurista."
"Toimittaja Robinson: "Minulle järkyttävä kokonaisuus selvisi kun aloimme haastatella aikuisia
jotka olivat joutuneet Vatikaanin pedofiilien raiskaamiksi lapsina. Silloin oikeuskäsittelyjen
arkistoista selvisi että ainakin 15 pappia oli Vatikaanin suojeluksessa ... mutta keskusteltuamme
alan psykologin kanssa olimme varmoja että määrä olisi paljon suurempi."



"No entä Kardinaali Law, oliko hän a pahis vaiko vain naivi?Robinsonin mukaan hän teki
kaikkensa peitelläkseen Rooman juuret. Tämän takia hän salli pedofiilipappiensa rikostella aina ja
yhä uudestaan, ilman estoja. Katoliskirkko suojeli toimintaa, kaikki voitiin yhä uudelleen
anteeksiantaa muutamalla pyhän marian  Heil Mary -rukouksella.

"Rezendes: Haastatelujen yhteydessä ällistyttävintä oli jatkuvasti muistuttaa että lapsen raiskaus
on rikos eikä vain synti. Kyseessä ei ole sairaus vaan ultrapetos - farisealaisuuden huippu. Koska
kirkon laitoksena ajatellaan suojelevan syyttömiä lapsia - mutta se - Vatikaani - on korruptoitunut
kivijalkaan asti"
Toimittajat ajattelevat että koska he ovat itse katolisia, heillä on näkemys asiaan sisältäpäin:
muille voi olla vaikeaa ymmärtää kuinka äiti voisi jättää lapsensa papin huostaan. Tämä on
sisäistetty katolisen ajattelumalliin; luottamus pappiin on järkkymätön. Filmissä pedofiilipapin uhri
kertoo miksei tämä vastustanut : 'Kuinka jumalalle voisi sanoa ei?'

'Pappi Rev Paul Shanley' tuhosi elämäni, sanoo pedofiiliVatikaanin uhri Greg Ford. ... Phil
Saviano tuli haastattelun jälkeen vavisten toimistollemme kertoo Rezendes. Hänellä oli laatikko
johon oli kerännyt todistusaineistoa koska pelkäsi ettemme usko häntä. Tajusimme että hän oli
poissa tolaltaan - mutta kenties siksi koska kukaan viran✜omainen paavinpoliisia myöden ei ollut
asiallensa mitään tehnyt - koska itse olivat kaulaansa eli hirttoköysivalaa myöden suojelemassa isä
✜ insestin valtaa. ... oletetaan että maailmanlaajuisesti kymmentuhannet lapset on raikattu, kärsien
ja itsemurhia tehden" [lukuun voit nollia lisätä aika vapaasti]

Onko parannusta syntynyt? Bostonissa hieman - luulen että muualla ei mitään vaan Vatikaanin
pedofiilit saavat yhä hääriä vapaasti Robinson sanoo. Viime viikolle kardinal Seán O’Malley, uusi
Bostonin arkkipiispa kutsui filmiä tärkeäksi. Muualla maailmassa pedofiilispappeja siirreellään ja
suojellaan aktiivisesti Vatikaanin toimesta. ... Ruffalo uskoo että pedofilian juuri on pappien
selibaatti joka ei ole ihmiselle normaalia. Täysi perversio. Ja kuten koko porttola hallitsemaansa
Luterus kirkkoansa myöden - täysin kaikin tavoin piittaamaton SANAn suhteen.

"Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies..." 1Tim.3
Papin ominaisuuksiin kuuluu---> vaimo, perhe, MIES.

"9/2003 Boston archdiocese talletti $85milj. yli 500 rikoskannetta varten. Spotlight -tutkimusten
takia monet Vatikaanin pedofiilit on  erotettu, Rev John Geoghan, sai 10v vankilatuomion.
Merkillisesti poliisi✜tutkimuksista ei tässä hiiskutakaan - ei tietenkään, koska silloin tämä
Vatikaanin sinilooshi joutuisi itse kiinni tekosistaan.

"Tom McCarthy, director: saastaisin asia on se, että pedofiilit saalistavat poikia koska pojat ovat
enemmän häpeissään eivätkä uskalla kertoa. Vatikaanin pedofiilit - Täydellisiä saalistajia. Salaa
rakentamassa määkivää laumaa ✜loosheihinsa... Kaikki katoliset jotka filmin näkevät - ovat kypsiä
sydänkohtaukseen. ... kaikkki paitsi lasten kiduttajakardinaali Franciskus1 ja Bostonin Kardinaali
Law: hän erosi 12/2002 ... mutta (yllättäin ? pedofiilivatikaanin sinilooshisuojeltuna) ei
joutunutkaan vankilaan. Pääpedofiili Paavi John Paul II armahti hänet ja nimitti Pyhän Marian
pääpedofiiliksi Roomaan -  tärkeimmän basilican johtajaksi - head of Santa Marie Maggiore.

Ruffalo: "Vatikaanin pedofiilijoukon rötösten sinetti:
pedofiiliä ei rangaista, hänet ylennetään"

No. Eikös tuossa ollut hiukka SoMe -kauhua - huuhaa-kontrastia - suomexicon YLE iltasatujen
pedofiilis✜kööreille? ... krhm: BOSTON-SoMe-GLOBE - kattavuus on hesari x10

January 2002 Boston Cardinal Law press conference.
youtu.be/G0dN_BBL2Vk
telegraph.co.uk/film/spotlight/catholic-church-abuse-true-story-facts/



Boston Team.



Vatikaanissa pedofiilipanelin kick-off-meeting alkoi katselemalla 'Spotlight' -filmiä. Isä insesti
itse ei aiheesta innostunut, tunteehan Argentiinan lapsikiduttajapappina tunnettu Franciskus1 asian
nk. sisäpiirin hemmona...

"Saunders sanoo että Franciskus1 hyvät tarkoitusperät romahtivat hänen nimittäessään Chilen
piispan Juan Barrosin Osornon piispaksi. Barros on tunnettu pedofiili-syytöksistä salailtuaan Isä
Fernando Karadiman lapsiraiskauksia. Kuulema Vatikaani 'rankaisi' Karadimaa. 'Rankaisu':
muutama heil mary jätettiin edukseen lausumatta?. "Franciskus1 on sanonut vahingollisia ja kipeitä
sanoja hyväksikäytetyistä ja ihmiset Chilessä nauravatkin Vatikaanin pedofiilispaneelille. En voi
näytellä että paneeli merkitisi mitään ellei hän erota Barrosia."

Mutta kuinka ex. lasten kiduttajapiispa Kardinaali Jorge Mario Bergoglio - nyt Franciskus1
saattaisi rakkaat pedofiilinsa erottaa? Julistihan hän vastikään tunnetun Kalifornian alkuasukas
pedofiilikirkon messamurhaajan Juniperra Serran pyhimykseksi - valtavasta vastustuksesta
huolimatta.

Toukokuussa 2015 Franciskus1 sanoi Chileläisryhmälle: "Älkää välittäkö Barros -kriitikoista" -
joihin kuuluu myös pedofiiliKaradiman uhreja - "ajatelkaa aivoillanne älkääkä olko noiden
vasemmistolaisten nenästävetämiä - noiden jotka järjestivät koko jutun"

Marie Collins, irlantilainen Vatikaanin pedofiilin raiskaama selviäjä ja panelin jäsen  on myös
kritisoinut Barrosin nimitystä. "Farnaciskus1 vasemmistolais -lausunnot ovat surullisia" hän sanoo.

Asioiden peittämiseksi - vanha juoni - by faithfull Iltasatusanomat:
"Kaksi paljastuskirjaa Vatikaanista: Ahneita pappeja ja pyhimykseksi lahjomalla
Vatikaanissa velloo uusi skandaali. Pyhimykseksi pääsee lahjomalla ja papit teettävät remontteja
hyväntekeväisyysrahoilla. ........Keskiviikko 4.11.2015 klo 12.03

Kauan kauan sitten pyhiä
lastenraiskauksia ja kansamurhaa
harrastellut Vatikaanille uskollinen
jesuiitta Juniperro Serra



Erwin Mena - a con man. Poseeraa 'pappina' St. Ignatius of Loyolan piirissä. Pohj. Los
Angelesin Sisters of St. Francis and the Sisters of the Immaculate Conception -kirkon edessä.
Herääkin kysymys että kumpi on pahempi, virallinen konna vaiko viraton pedofiili? Konnapoliisin
mukaan näitä tämän plaatuisia konnia on pelkästään LA-ympärillä 95 kpl...
latimes com/local/lanow/la-me-ln-fake-priest-bogus-trips-pope-francis-lapd--20160202-story.html

"Huonosti koulutetuista papeista voi tulla pieniä petoja" - sanoi Etelä-amerikan diktaattorin oma
ex katoliskirkon kiduttaja, nyk. Paavi. Mitäs hyvinkoulutetuista siiten tuleekaan? Pope: Poorly
trained priests can become ‘little monsters’ NYPost January 3, 2014 | 6:11pm nypost.com/news/

Mielenkiintoinen nyanssi onkin YLEn erityissuojelukseen roomasta määritelty Hollerith koodin '52
-porukka': Tsekkaapa. Pääsivätkö näistä seulotut spezial -bakkanaaleille? ja muistathan että
jokaiselle ryhmälle löytyy paawin kortissa kymmenen bitin alalajikekoodi. Vrt Hollerith - 'Neljäs
Peto' -dokumentissa.

Lewesin piispa Peter Ball by Telegraph 24.2.2016. Inhottavat vuosikymmeniä jatkuva poikien
hyväksikäyttö jo 90-luvulta - shh! Paavin poliisilooshia ohjeistettiin silloin ja nyt vaikenemaan,
onhan piispa Prinssi Charlesin hyvä ystävä ja jatkuva Sandringhamin vierailija. Tässä taas
vatikaanista nouseva löyhkä - poikien hyväksikäyttölinkki - joka yhdistää koko Maltaritari-perhettä:
mitä siitäkin tulisi jos Charlesin puuhat ja Sandringham paljastettaisiin?

Imperiumin maltanristikuningatar

Isä insestin kultakimpale, kuningatar osiris itse. Vaatii ehdotonta kuuliaisuutta jesuiitoiksi
koulutettavilta kätyreiltään. Kanadan katolinen aivopesulaitos sai juuri 13/3/2016 ohjeet aamun
avajaisiin: joka aamu jokaisen 31.000 Haltonin alueen opettajan, rehtorin ja oppilaan on ääneen
lausuttava uskollisuusvala kuningattarelleen - Imperiumin maltanristikuningattarelleen Elisbethille-
jesuiittain hallitsemassa Britanniassa.



KANADA: intiaaniväestön katolinen holokausti,
...lasten anastus kodeistaan katolisen kirkon sisäoppilaitoksiin kauas kodeista - sata vuotta jatkuneet
murhat väkivalta pahoinpitely jäljet johtavat joukkohautoihin.

Nyt ritarisenaattori vähättelee tutkimuskomission luurankokasoja: "kyllä kouluissa oli aina paljon
hyvääkin..." totta toinepuoli: pedofiilipappein, opettajien jne autuaallisen hyvä ja rajattoman suuri
metsästysmaa, ritarikerhon suojeluksessa.

‘There was nothing good’: Anglican church disputes Senator’s claim that residential schools
contained ‘good’ ... In response to Senator Lynn Beyak’s assertion that Canadians ignore the
“abundance of good” that happened in residential schools, one of the system’s primary operators
issued a statement Monday saying “there was nothing good.” Handout via Truth and Reconciliation
CommissionResidential schoolchildren in a typical classroom.
Tristin Hopper | March 20, 2017 4:04 PM ET news nationalpost com/news/canada/there-was-
nothing-good-anglican-church-disputes-senators-claim-that-residential-schools-contained-good

Katolis-Onnelliseksi piestyt lapset



Kuningatarhuoneen osiris piilomainokset pitävät aivopiestyt
ojennuksessa.

"Se on Yrjö-prinssin. Me uskomme että hän tässä ilmaisee
halunsa pysyä Eukkulan direktiivien allah" by Telegraph.

PIRBRIGHT, katolis ARMEIJAN 'KOULUTUS' KESKUS: erikoismiehiä kuningattarelle.

Armeija kantaa aina isäntänsä merkkejä. Maltan Ritarit maltanristejään - Suomen Armeijasta
Australiaan... Paras sotilas onkin nöyryytetty orja joka jopa kiistää orjuuttajansa pahoinpitelyt.
Telegraph kirjoittaa 20.3.2016: "Armeijan sotapoliisi selvittää kuinka Maltanristi-kuningattaren



henkivartiokaartin sotamiehet laitettiin raiskaamaan toisiaan - ja videoitiin." Hompsista: vain
Tarjan viharikollinen näkee ruskean reiän ritarien puuhissa jotain väärää.

JOKAVUOTINEN ILTASATU: "Irlantilaisen lastenkodin alueelta löytyi -STOP!...

...aloitetaanpas iltasatujemme sijasta faktoilla:
KATOLISEN lastenkodin alueelta löytyi runsaasti lasten maallisia jäännöksiä.
Joidenkin tietojen mukaan jopa 800 lasta on haudattu entisen lastenkodin alueelle.
Irlannissa entisen lastenkodin alueelta on löytynyt vauvojen ja pikkulasten maallisia
jäännöksiä, kertoi BBC perjantaina. Nunnat ylläpitivät vuosina 1925–1961 lastenkotia
Tuamin kaupungissa maan länsirannikolla. Asiaa tutkineen komission mukaan "suuri
määrä" maallisia jäännöksiä löydettiin useista maanalaisista kammioista. Haudattujen
ikä vaihteli sikiöikäisistä kolmivuotiaisiin....

BBC: Julkaistu: 3.3. 18:44 (shh. IS-2017)

Katolinen kirkko Australiassa on myönsi jo v. 2012,

että satoja lapsia on käytetty seksuaalisesti hyväksi Victorian osavaltiossa. Victorian katolinen
kirkko kertoi, että ainakin 620 hyväksikäyttötapausta on paljastunut 1930-luvulta lähtien. Julkaistu:
IS 22.9.2012 13:52

Australian katolinen kirkko maksanut 200 milj €
...seksuaalisen hyväksikäytön uhreille.

"Royal Commission on tutkinut lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kirkossa vuodesta 2013.
(Hyväksikäyttö katolispapin perusoikeus, Australaissa siis ainakin n.500 vuotta ... Suomexicossa
uutisoidaan vasta 2017)

Australiassa on käynnissä mittava tutkimus lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, johon katolisen
kirkon papit ja muut työntekijät ovat syyllistyneet.... jopa 40 prosenttia papeista käytti lapsia
hyväkseen.
Korvauksia on maksettu yhteensä yli 3000 uhrille. Tutkijat uskovat, että julki on tullut vain
jäävuoren huippu, koska kynnys kertoa hyväksikäytöstä on lapsille korkea. (Jäävuoren huipusta
näkyy vain 1%, joten tämä 'Jäävuori': 3000 x 99 = 297.000kpl)

"Kirkko tehnyt valtavia virheitä"
Komission tutkimusten mukaan seitsemän prosenttia kaikista katolisista papeista on syyllistynyt
hyväksikäyttöihin vuosien 1950 ja 2010 välillä. Suurinta osaa väitteistä ei koskaan tutkittu.
Lapsia ei kuunneltu vaan heitä jopa rankaistiin, jos he kertoivat hyväksikäyttökokemuksistaan.
Syytteiden kohteena olleet papit siirrettiin toisiin seurakuntiin, joissa heidän menneisyydestään ei
tiedetty mitään. Usein sama jatkui uudessa paikassa. Komission raportin mukaan yhdessä
seurakunnassa yli 40 prosenttia henkilökunnasta epäiltiin lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Valtaosa uhreista on poikia, joiden keskimääräinen ikä oli 11 vuotta. Hyväksikäytettyjen tyttöjen
keskimääräinen ikä oli 10 vuotta.



Pahin hyväksikäyttäjä vastuunapakoilija rikollispiispa esitetään taas iltasdussamme enkelinä
- Pelli valehtelee että: Australian kirkon johtaja kardinaali George Pell kertoi aikaisemmin, että
kirkko on tehnyt valtavia virheitä ja katastrofaalisia valintoja, kun hyväksikäytöstä kertoneita lapsia
ei ole uskottu..." pekka.numminen@iltalehti.fi Torstai 16.2.2017 klo 10.23

Australian lehdistöä lukenut on tiennyt asioista jo vuosia - eikä siellä kriminaalipelliä lellitä.



"Paavin tulee toimia: Pelli erotettava! ... hehe, kuinkas päähomppi kaverinsa erottaisi?

6.4.2016



Tässä nk iloinen jäävuoren huippu: faktat salattu vuosilukua (2017) myöten! Syyllinen on
näkyvissä, josko tunnistat. Jesuiittaristi. Ja jutusta tietenkin ikäänkuin unhottui 'lastenkodin'
perustaja ja syyllinen: katoliskirkon jesuiittapedofiilit...

Eikä tietenkään kyseessä ole Irlanti vaan joka ikinen valtakunta missä jesuiitat hallitsevat
rappareidensa kautta. Kuten koko Peräpohjola.

Onneksi meillä kotisuomess jesuiitat viel häpeillen piileskelee PS puoluetoimistojen yms
kabineteissa: valtiollinen lastenhuostaanotto on toki rapparis iittain toimesta järjestetty ihailtavan
irlantilaiseen tyyliin. [LUE: suomi orwellin valtakunta]



Näin vilkahtaa Peräpohjolan jäävuoren huipun asiakaspalvelu:



...palataanpas ihan ihteensä, basillin likaan:

Basilican salin peräosa:
Lattia ylhäältä katsottuna - riittisymboliikan saloja täynnä



Basilican Päätyseinä: Alastomain 'enkelten orgiat', pyhiinvaellusmatkasi päämäärä?

Samankaltaista menoa näkeekin vain rooman orgioita esittävissä maalauksissa... kyseessä siis
perkeleen omain pimeydenenkelten riittimenot.



Yllä 'Rauhan' -kyyhky ja Pietarin pilkkaistuimen vartijat.



Loppuiko tarina tähän? ehei... ohjelmointisi jatkuu - kaikki taustat salaten.

Pitihän Paawin Ritarien kopioida sama Osiris-Horus-Pyramidi myös pohjolan herkkusienien-
ohjelmointilaitokseen. Joka sisäänkäynnin päällä, orgiat hieman hillitympänä - ettei syntyisi kapina...

jumalanäiti ja Ku Klux Klan:

Kuka yössä hirtetään seuraavaksi? Jesuiittapäällikkö on tämänkin orderin ylijohtaja.



Daagonin pappi maltanristeineen: tuo maltanristinsä jalokivi-pinnin kera löytyy vapaamuurarien
kuvasta katso se tuolla alempana.



Tämä pääkallo Jubilee lieneekin vietetty kaanin retriitissä, huipentumana kellarissa odottaa
kerettiläisten grillaus...



Bileitten päätteeksi Paavi vastaanottaa kultamaljalahjuksen noidaltansa...

"Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja
piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia."

.

Isä perkeleen Pankkiirit
0rder of Legi0n of Christ:

'Vatikaani tutkii' pikkulasten hyväksikäyttäjiään; syylliseksi on onneksi havaittu Legion of
Christ religious 0rder. Seksiorgioihin suuntautunut Legion of Christ -looshi on osa
maailmankattava jessuiittain kattojärjestöjä. Sillä on tällä hetkellä 15 yliopistoa, 50 korkeakoulu-
instituuttia 176 koulua. Se toimii akiivisesti ainakin 22 maassa. Sillä on 900 pappia ja 2600
globaalia seminaaria.

Tämän orderin johtaja Marciel Maciel, jo 50 luvulla kiinnijäänyt narkkari-piispa, jo sieltä alkaen
paaljon lapsia siellä sun täällä siittänyt lasten hyväksikäyttäjä Marciel Maciel kuoli jo 4v sitten.
Paawi John Paul II:n mallipiispana vatikaanin ylistämä Marciel päässeekin siten kaiken pyhän
(korjaan: tästä ylemmästä insestiviisaudesta osattomain silmissä pahan) kantajaksi ... ennen
pyhimykseksi julistamistaan. Uutisen mukaan tämä ristuksen lastenraiskauslegioona on kuulema



parhaillaan 'uudistusten kohteena'... (paawi käynee joka viikko rukoilemassa pääkalloaan?) Vatican
eyes Legion priests for abuse, NYPost, Last Updated: 4:25 AM, May 11, 2012, AP

Katolinen manaaja-pappi, isä Gabriel Amorth: "Vatikaanissa saalistetaan nuoria tyttöjä
seksiorgioihin ... Vatikaanissa on vuosien ajan hankittu nuoria tyttöjä orgioihin... Uskon, että 15v.
Emanuelasta tuli osa ketjua" IS 22.05.2012 22:45

Poliisi avasi timanntiokoristellun Sant' Apollinare basilicn haudan sekä viereisen kryptan jossa
oli luita laatikoittain. Tämä Magliana mafialooshin pomon hautapaikka onkin varattuna vain 0pus
Dein käyttöön. Se on yhdistetty (Rooman kattavalla?) tunneliverkostolla mm. siihen
musiikkiopistoon josta 15v Emanuela Orlandi katosi soittoharjoitusmatkallaan.

Yleinen syyttäjä Giancarlo Capaldo sanoi että "vatikaanin papisto tietää kaiken mafian Magliana
looshin yhteyksistä paawiin - mutta vaikenee". Toisin sanoen ovat kaksin käsin mukana orgioissa.

"Verkostoon kuuluu diplomaatteja ulkomaisista lähetystöistä" sanoo isä Amort. Tässäkin
päästään vati kaani vetoisen maailman seksiorjakaupan jäljille: lue suomessakin toimivasta
globaalista lapsiorjakaupasta jessuiitta ohjatun 0baman ja sosialistisen ruusuvoiton
ammattiyhdistysten osuus amerikasta: http://erilainen.wordpress.com/2009/11/04/obama-acorn-
seiu-lakimies/ ... Ulottuvuus suo mesta, katso: suomi orwellin yhteiskunta

M altan R itarit, Lontoo: Emanuela Ercole, tytön isä oli paawin toimistovirkailija jonka
sanotaan saaneen vihiä Italian suurimman yksityispankin - Ambrosio-pankin toiminnasta. (Suurin:
hallitsee  kaikkien EU ryöstöretkien kultahammasholvistot). Tytön katoamista sen johtaja
Arkkipiispa Paul Marcinkus käytti kiristykseen, paawilliseen tapaan. Eräs näistä "jumalan"
pankkiireista, nimi joilla heitä kutsuttiin, Roberto Calvi, löytyi Emanuelean katoamisen aikoihin 80-
luvun alussa Lontoon (kuinka ollakaan Paawin oma Maltan ritarilandia!) Blackfriars sillasta
hirtetttynä ... kaikki looshin riittitapoja noudattaen.

Vastikään keväällä 2012 Franciskaanipappi Raniero Cantalamessa piti pahan pietarin
basillikassa messun jossa hän kehoitti kuulijoitaan, vati kaanin kallonpalvojapapistoa ja mm. paawi
rat singer: "älkää kantako likaisia rikoksianne hautaan".

ref. By Peter Stanford 7:30AM BST 19 May 2012 www.telegraph.co.uk



Pahan Isä Insestin Lapsiseksivuodot

Pope Benedict XVI a.k.a Ratsinger, määräsi toimikunnan tutkimaan viimeisimpiä vuotoja:
pyhät saastat eivät toki saa levitä tällä tavoin...  "Kyseessä on jännityksen strategia ja etukäteis
kostojen ver kosto joka on nyt ilman kontrollia karannut käsistä", kuvailee historioitsija Alberto
Melloni  Corriere della Sera:ssa israelnationalnews/Gabe Kahn/ 5/28/2012. ... : "Italian lehtiin
vuotaneista paavin dokumenteista on julkaistu myös kirja, ne valaisevat Vatikaanin salaisuuksia:
vero, lapsiseksi ym" (=pyhiä salaisuuksia: 'His Holiness' by Gianluigi Nuzzi)... NYPost 30.05.2012

Paawin nyt pidätetty palvelija Paolo Gabriele on oivallinen syntipukki: kardinaalit ovat
vastuussa. Paolo pidätettiin kun vatikaanin rikoksia paljastavia dokumentteja 'löytyi' hänen kotoansa.
Italialaiset uutislehdet kertoivat vuotajan viestiä "Palvelija on vain yksi nappula jonka päälle syyt
vieritetään. Vatikaanin tiedustelupalvelu (0pus dei, P-kaksi jnejne) ovat ratkaisevasti CIAn kykyjen
yläpuolelle. (Tokihan, sillä CIA n vain sen työrukkanen). Tästä huolimatta kardinaalit viestivät
käsinkirjoitetuilla lapuilla... Käynnissä on ainainen sota, kaikki vastaan kaikki. Näytelmässä
kaikki näyttelevät suojelevansa paawia".

Vain tunteja tämän lehtivuodon jälkeen, kaanin puhemies Federico Lombardi kiisti kaiken:
"Yksikään kardinaali ei ole syyllinen, ketään muuta ei epäillä"  sanoi Cardinaali Robert Sarah, 67,
Pontifical Council Cor Um'in "päävakooja": "On tässä paljon surullista, on vaikea nähdä kuinka
joku kavaltaa pyhän isän. ...olisi vakavaa jos löytyy jotain kanssarikollisia, hallinnon tulee tutkia ja
selvittää onko takana salaliitto vaiko mikä."

"Vatikaanin poliisi on tehnyt pidätyksen, joka liittyy kuukausia kirkkovaltiossa muhineeseen
tietovuotoskandaaliin. ('Poliisi' = SM0M ELI Maltan ristin ritarit...) Pidätettynä on paavi
Benedictus XVI:n hovimestari jolla oli hallussaan luottamuksellisia asiakirjoja - Vatikaanin omat
tuomarit kuulustelevat häntä. Kirkkovaltiossa on maaliskuusta lähtien tutkittu tietovuotoa, jossa
italialaismedia oli saanut haltuunsa arkaluontoista aineistoa mm. henkilökohtaisia kirjeitä paaville.
Joissakin asiakirjoissa on kyse korruptiosyytöksistä ja hallinnon väärinkäytöksiä koskevista
epäilyistä. Vatikaanin Pankin pääjohtaja Ettore Gotti Tedeschi sai torstaina potkut..." Julkaistu: IS
25.05.2012 15:53

Katolliskirkko murhasi raiskasi tappoi koululapsia: St. Anne's Catholic school, Port Albany,
Ontario, Canada: Yleinen syyttäjä on tunnistanut jo 120 Isä Insestin koulun 'kadonnutta' lasta.
Katollinen alkuasukas-intiaanien pakkokoulutus: "Pikkupoikia hyväksikäytettiin seksuaalisesti
katolliseen tapaan, pappien raiskaamat tytöt tulivat raskaiksi", kertoo Andrea Chrisjohn, Council
Fire cultural centre, Toronto. Entinen oppilas Leo Loone, 60, kertoo poikasena nauraneensa
ruokailun aikana: "Nunna tuli, repi hiuksista ja lättäsi polttavan sopan naamalleni, Se roiskui
lattialle: "Syöt sen lattialta!" nunna karjui luokan nauraessa". Syyttäjä McCallum sanoi että vasta
aloitetuissa tutkimuksiss nyt löydetyt 120 tapausta on seulottu em. Katollisesta First Nations -
koulusta vain ajalta 1965-1991. Lisää on odotettavissa. The provincial coroner's office has
identified 120 First Nations children who apparently vanished or died while attending Ontario
residential schools and the number is expected to go higher. Fri Jun 01 2012 PETER EDWARDS
/TORONTO STAR

Katolisissa sisäoppilaitoksissa ovat tuhannet lapset joutuneet väkivallan ja seksuaalisen
hyväksikäytön uhreiksi - Sveitsi. Uhreista monet oli otettu huostaan köyhistä perheistä ja sijoitettu
kirkon sisäoppilaitoksiin. Uhrit kertoivat jatkuvasta nälästä, pelosta, nöyryytyksestä,
vesitukehtumiskidutuksista sekä fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta. Jos lapsi esimerkiksi
kasteli sänkynsä tai piti meteliä... Julkaistu: IS 8.10.2012 23:55



Globaali Paavimedian Saastekupla Puhkeaa: BBC
Viimeisten paljastusten mukaan BBC toimituksissa raiskaukset ja kavallukset ovat
arkipäivää - tähdet saavat pikkutyttöjä 'joka välitauolle'... Puhumattakaan valtiontakuu
budjetin sallimat tulonsiirrot eri looshien 'yrityksille ja konsulteille'. BBC:n suurin tähti
raiskasi kaikki eteensä tulleet avuttomat. BBC rakennuksessa Jimmy-Savile'lla oli oma
pukuhuone jossa aina pikkutyttöjä. Työntekijöiden raportoidessa alaiukäisten raiskauksista,
johto sanoi että 'sehän on vaan Jimmy'. Jimmy, ritariksi kruunattu sai myös kultaiset avaimet
- Englannin tiukimmin vartioituun mielisairaalaan. "Omituista että Jimmyllä on pääsy
kaikkien tyttöjen huoneisiin..." pohtivat potilaat.

Hyväntekeväisyyskingi Jimmy myös raiskaili kaikkia avuttomia rullatuolipotilaita
ympäri Englantia hoitsujen kohauttaessa harteitaan: "olin silloin liikuntakyvytön 13v tyttö,
Jimmy tuli raiskasi minut", kertoo Caroline Moore. "Vanhempani eivät välittäneet senkään
vertaa mitä hoitajat, Jimmyhän oli ritari kansallissankari". ... Nyt on paljastumassa että
käytös onkin 'ritarillinen maan tapa BBC-kulttuurissa' kuin vatikaanissa ikään,
hyväksikäytetyt ovat alkamassa vaatia tekijöitä tilille

Kultaisia avaimia putoilee vatikaanin taivaasta valituille, palkkioksi parhaista operaatioista.
Vasemmalla jimmy tuulettaa maltanristi-kuningattarensa ritarimerkkiä ja uusia avaimiaan...

Paavim Globaalimedian homppaStrategia alkoi 1960-luvulla



1960 luvun alussa vatikaanin satanisti ritarit aloittivat POP-kampanjansa mm.
beatlesien jne johdolla. Jimmy oli vain yksi kuninkaallisen ritarikunnan pop-show
julkkiksista. Kuolemansa jälkeen hänet onkin nyt helppo löytää ja syyllistää... Walesilainen
laulaja, Meic Stevens sanoo Jimyn tarjonneen pikkutyttöjä hänellekin, sehän kuuluu pop-
laulajain kulttuuriin... Sir (!) Michael, BBC Trust pj 2007-2011, sanoi Sky News’s
Murnaghan ohjelmassa skandaalin olevan paljon laajempi kuin BBC. Liz Kershaw: "minua
hyväksikäytettiin rutiiniomaisesti BBC:llä".

Pedofilia Britannian hallituksen, kuninkaallisten, POPpareiden
selkäranka.

Duncroft Approved School oli suoran sisäministeriön kontrollin alainen sisäoppilaitos. Sinne
vietiin itsemurhayrityksen tehneitä tyttöjä. Ainakin viisi tyttöä kertoo ritari Jimmy Savilen
raiskanneen heitä: Jimmylle oli johtajaopettajatar järjestänyt yläkertaan oman yksiön... Lienee ollut
koko pyramidin kerman ahkerassa käytössä? Koulu oli säännöllisten viranomaistarkastusten kohde;
Jimmy piti sitä pedofiliansa tyydytysten namukauppana. Ritari Jimmy luuli olevansa - ja oli -
koskematon. Hän oli käsi Kuninkaallisten ja Pääministerin hansikkaassa nimeltä Hospital - sairaala.
Rooman ritarijärjestelmän alku onkin hauskasti Knights of Hospitallier järjestössä...

BBC-POP kuningas Savile, Vatikaanin oma ritari:
Savile syntyi roomalaiskatolisena - ja itse kuvaa itseään "juutalaisimpana
katolisena mitä koskaan löydät". Hän kuoli 2011, viime syksynä 84 vuotiaana:
haastattelussa pari kuukautta aiemmin hän totesi kryptisesti että kuolemansa jälkeen
hänet muistettaisiin rikollisena - kuulema kaipasi nyt puhelinta taivaaseen (porttokirkon
jäsenillä on vain tosi kuuma linja isä insestille)... Eläessään Jim kelasi rahaa lukuisille
juutalaisten hyväntekväisyys järjestöille - juuri luit niistä pikku pilkahduksen... Nyt
BBC pedofiilipaljastuksien alussa on kuusi VIP henkilöä syytettynä: Savile, näyttelijä
Wilfrid, Gary Glitter jne. Jimmy Savile said he was 'not a straight punter' By Gordon
Rayner, Chief Reporter The Telegraph 10:50PM BST 18 Oct 2012

Juttu jatkuu tietenkin vielä 2014: BBC päällikkö pakeni NYTimesin johtajaksi - ja
on juuri jäänyt kiinni sarjavalehtelustaan. Toimintamallinsa näkyykin heti: NYTimesin
paavin pilleritehtaiden paljastusjutut ovat muuttuneet piikkimafian mainosartikkeleiksi.
Former BBC boss Mark Thompson 'lied' over Savile evidence, Nick Pollard claims, By
Steven Swinford, 8:00PM GMT 11 Dec 2013 Telegraph

Nk. paljastukset jatkuvat vuonna 2013 tyypillisenä Paavimedian aivopesulain
uutisshowna. Nyt 'Savile' on kerännyt jo 400 raiskaustapausta: onneksi Roomavetoisen
lapsikaupan katolisjäävuori ei sula ja herkkusienet pysytetään levollisina uutispimennossa.
Ritarien oma Tele-Kate-Graph uutisoi ahkerasti - kaikkea asian vierestä. Asia ei olekaan
Savile, vaan koko Roomaporttola ja sen pöyristyttävät koko maapallon kattavat ja alati
jatkuvat lapsi-murha-kaupat.



Suomexicon medialooshin jäsenet vapisevat vaieten, pelosta jäykkinä: paljastuuko
suomihomppitehdas YLEn kööri? (Homojen lisääntyminenhän onnistuu ainoastaan rooman
aivopesukylvön ja em lapsiväkivaltaisen 'toiminnan' avulla...) Ei hätää, kaanin
aivopesukone pysyy tiiviinä - niinkauan kun sinä maksat ja luet uskollisesti aamuhesarisi,
annat YLEn illalla ja ennenkaikkea tuet äänestysteatterin Puoluetta.

Savilen insestiVatikaanin Jesuiitta-Orderien ritarimerkit avattuna:
- Britannian Imperiumin Ritari - Order of Britannica -1974
- Order of Knight Bachelor -1985
- Order of Victoria Commander - 1991
- Order of Honor - 1996
- Ordine al Merito del Regno Unito 2005

...

Vatikaani on kieltäytynyt antamasta YK:lle tietoja tekemistään selvityksistä, jotka koskevat lasten
hyväksikäyttöä katolisessa kirkossa. Kuva: Vatikaanin henkilöstöä iltajumalanpalveluksessa
marraskuussa... IS Keskiviikko 4.12.2013 klo 08.40 (kuva: sensuroitu)



USA pedofiilipapit lahjottiin hiljaisiksi -
jatkavat salaraiskauksia vatikaanisuojelussa:

Kardinaali Timothy Dolan, ylin vatikaanin viskaali USAssa - eli käytännössä USAn johtaja
(kaikki ritarit kumartavat ritarien ylipäällikkö-kardinaalia, presidenttiä myöten) - kiukkusi viimeisiä
paljastuksia. Kardinaali Dolan, ollessaan Milwaukeen arkkipiispa 2003, maksoi SALAA
pedofiiliasta syytetyille papeille $20,000 jotta nämä eroaisivat. Nyt Dolan väittää ettei mitään
maksuja ole maksettu, on vain tehty "hyväntekeväisyyttä".

Dolan syyttää SNAP-järjestöä huijariksi, se näet auttaa vatikaanin katollis pedofiilispappien
uhreja. SNAP johtaja sanoo että "on surullista että katolisen kirkon korkein johtaja ei vastaa
yksinkertaisiin kysymyksiin; paljonko maksettiin, monelleko papille - ovatko nämä yhä jatkamassa
lastenraiskauksia? Tyypillinen piispojen (=jessuiittain) menetelmä: hyökätään viestinviejään
päälle" (kuin 'vapaiden' keskustelupalstain maksetut mediavahdit: "oletko syönyt sieniä, pillerit
ottamatta, hoitoon...") Timothy Cardinal Dolan blasts NYT over report he authorized payments to
pedophile priests Rips ‘perv payoff’ report By ANTONIO ANTENUCCI and JOSH SAUL Posted:
2:32 AM, June 4, 2012

USAn katollisjohtajat messussaan: Isä Insestin Ikioma Arkkipiispa yleni Kardinaaliksi 2012.
Ritarien johtajalle kuuluu tietenkin Daagonin kalanpäähattu ja Osirisvaltikka



Erotetut Kardinaalit - mitäkauheata he tekivät?
Esim. 2. pnä Heinäkuuta 2012 Paavi Benedict XVI, ex. naziRatzinger, erotti Slovakian
Trnava'n kardinaalin Robert Bezak'in valtaansa osoittaakseen. (Kardinaalin mukaan syynä oli
edeltäjänsä julkinen arvostelu). Tätä valtaa hän ei toki koskaan käytä asiallisesti kulttinsa sääntöjen
mukaan käyttäytyväin insestikardinaalieen kohdalla...

Bostonin nk 'seksiskandaali' ... eli Rooman kirkon normaalin lastenraiskaustoiminnan
paljastuminen 2002, johti kardinaali Bernard Law omaan eroon - häntä ei erotettu. Eipä tietenkään,
insestitoimintahan on Roomasta johdettua ja kuuluu sen perusoppeihin...

Edelläkuvatut pikkupoikaenkelten perä-aukosta purkautuvat ruusukkeet - pahan pietarin
basilikan pääovessa kertovat gloBaalin mediansa aivopesemille  'pyhiin'-vaeltajille saman - törkeä
viesti jota yksikään aivopesty ei tietenkään 'näe'.

Niinpä em insestikardinaali Law pääsi parempaan duuniin - jatkamaan puuhiaan
Vatikaaniin, St. Mary Major basilikaan Roomassa... Lehtiartikkelin mukaan mies nimeltä
Jeffrey Anderson pyrkii saattaamaan Paavin ja Vatikaanin vastuuseen teoistaan (Jeffreyn elinaika
päättynee pian äkillisiin kouristuksiin?) Lue nypost.com 1:04 PM, July 2, 2012

Pyhän pikkupyllybasilican kattoa - Isä Insestin Enkelten rauhankirmailua noitamerkkiensä kera.
Enkelten paljaspylly -symboliikka kuvaakin seksuaalisen tyydytyksen huippua, orgasmia - isä
insestin opetuksen huippua. Ilmankos yliopistoissa USAssa on alkanut aiheesta erityiskurssit...

Säteileekö? Tällä samalla kansainvälisellä 0pus-mafialla on työkalunaan EU... "Direktii-
veillään" se on kavaltanut Suomen valuutat, itsenäisyyden. Tämä dei-mafia johtaa
orkesteriaan vasalliensa avulla - höplästä vedettyjen rappariveljestensä avustamana.



jumala vilkuttaa...

Äitikirkon Kutsuhuuto: "Tule sinäkin eksynyt ex.Protestanttipoloinen pyhiinvaellusmatkallesi
meille kotiroomaan Marian syliin ja Pyhäin luurankojemme tykö tekemään paljon hyviä tekoja.

Tulkaa kaikki raskautetut niin minä lisään päivittäin uusia direktiivejä kunnes kaikki kuolette!.. ja
orpopoikanne pääsevät katetdraalikuorooni.

Messu-Papittaresi opastaakin kotikirkostasi lentokoneeseen; Balsamiarkkuni luona tavataan.
Heippa."



Pedofiilisten Valtakunta Vapisee = Paavinvaihtotalkoot 2013

"Uusi paavi on taustaltaan jesuiitta. Onko järjestön huonolle maineelle perusteita? Uuden paavin
taustat Hokema "tarkoitus pyhittää keinot" on tuttu fraasi, joka yhdistetään jesuiittoihin. Se ei
kuitenkaan ole katolisen kirkon suurimman sääntökunnan motto, vaikka moni niin luuleekin. Uusi
paavi Jorge Mario Bergoglio kuuluu jesuiittoihin. Valtaväestön vanhat pinttymät ovat pitkään
harmittaneet katolilaisia.

"– Meitä hirveästi ärsyttää [jesuiitta!] Sakari Topeliuksen Välskärin kertomuksista tuttu kuva
jesuiitoista, joilla tarkoitus pyhittää keinot. Se oli jesuiittojen vastustajien käyttämä lause.
Todellisuudessa jesuiitat ovat keskeisin ja tärkein katolisen kirkon kasvatustyöstä vastaava järjestö",
kommentoi Suomen katolisen kirkon silloinen tiedottaja Pentti Laukama HS:lle vuonna 1997.
[Topelius kuvaakin kuinka Tukholman hovissa eräs heistä jäi kiinni tikarinsa kanssa - ristiin
kätkettynä kuten näiden salamurhaajain tapana oli ennen poloniumia ... ilmeisesti silloinen
Kustaakuningas ei ollut pysynyt nöyränä Roomansa edessä?] Julkaistu: IS 13.3.2013 23:28

Tilalle Uusi jesuiitta - vanhan pedofiilin paettua tuomioistuimia:

"Franciscus I toimi vuosina 1973–1979 Buenos Airesin jesuiittaseurakunnan johtajana, ja on
Verbitskyn todisteiden mukaan ollut osallisena juntan järjestämiin kidnappauksiin ja kidutuksiin.
Sotilasjuntan johtajalla Jorge Videlalla oli läheiset suhteet maan katolisen kirkon johtoon.
Argentiinalaiset latasivatkin sosiaaliseen mediaan pian paavin valinnan jälkeen 1970-luvulta
peräisin olevia kuvia, joissa uusi paavi Franciscus I esiintyy yhdessä ihmisoikeusloukkauksista
tuomitun Videlan kanssa."

"Juntan julmuuksiin kuuluivat myös järjestelmälliset vauvanryöstöt. [Jesuiitat = Juntta:]
Vastasyntyneet vietiin pidätetyiltä, kidutuskeskuksiin tuoduilta äideiltään, ja junailtiin eteenpäin
diktatuurin eliitin tuttavaperheille. Alice de la Cuadran tapaus. Alicen raskaana ollut tytär Ana, ja
tämän vankeudessa synnyttämä lapsi katosivat diktatuurin aikana. Kadonneen Anan sisar Estela de
la Cuadra esitti todisteena oikeudelle tukun perheen isän jesuiittojen johtajana toimineelle
Franciscus I:lle osoittamia kirjeitä." Kansanuutiset 14.3.2013 10.07

Kataisen tavoin voimme kysyä maamme kavaltajilta että "mikä kysymys tämä oikein on!?" ...
jesuiittajärjestö on ollut lähes kokoajan näiden miesten pönkittäjänä 1500 luvulta asti - sitä ennen
aikain alusta ties millä nimikkeellä... Ilta-Satusanomain mukaan Kataisen sukutilan porstuan alta
kaivettiin esiin kolme luurankoa - ja se että tämäkin murhasarja painettiin villaisella - kertovat ettei
kysymystä olekaan. Kuinka voisi ollakaan: inkvisitiolaitoksen johtajaksi vaaditaan looshin
riittilorujen osaamisen lisäksi myös piikkirautaista käytännön kokemusta - koskee toki Suomea.

Nihil Obstat: Kansalle tämä oli uutinen, siksi varmuuden vuoksi 'kadonnut'...

Kaikki Paaviliset hesarit jokaisessa empiriumin orjavaltiossa kloonaavat pyhää ilo-uutista:
hymyilevästä jesuiitta-inkvisiittorista, pedofiilivaltion kiduttajasta tehtiin Vuoden Mies! Onnea ja
menestystä toivottanee (?) myös katainen (pelosta hikoillen).
Pope Francis is Time's Person of the Year; The Associated Press Published: December 11, 2013



Komposiittikuva kahdesta eri tilanteesta ... joissa ex.Paavi Benedictus jakeli
käärmeenpuremasiukkuja...

Uusi Ihana Veripankki astui kehiin 2013, Maltan jesuiitta-Ritaripäällikkö FransicusI:



Jesuiitta Paavien Punaiset Aallot = liikakansoitus ohjelman
käytännön toteutusta:
"Liikennevaloja säädetään tahallaan niin, että autoilijat
jumittuvat toistuvasti punaisiin," epäilee kansanedustaja Mikko
Alatalo.... "Jos tämän tarkoitus on maailman pelastaminen, niin
tämä ei ole mielestäni kauhean kivaa. Aika jesuiittamaista
moraalia, että tarkoitus pyhittää keinot." IL Keskiviikko
11.12.2013 klo 12.30

Mikkoritarin koko 'uutisen' asioiden piiloleikki piileekin
siinä että esim. mannerheimintien liikennevirta on jo 80-luvulla
kaistoilla kuristettu 80%. Kun tämäkään ei riitä liikakansoitus -
efektin luomisessa, tarvitaan punahilkkain punarytmit
paavinpunaisessa aallossa...

Oheisessa jonkun katoliskatetdraalin kuvassa
jesuiittajärjestön perustaja, ig-nazius Loyola saa taivaasta
Punaisen Lipun. Sen millä Karl Marx, vatikaanin illuminaatti-
looshin perustajajäsen, haluaa koko maailman pysäyttää.

Jesuiitta Maotsedonkkis - satojen miljoonien joutosuiden messumurhaaja. Liputettuna...



Radio dei -matka: 'PYHIMYSTEN JÄLJILLÄ ROOMASSA'
22.-27.5.2012 (muokattu teksti)

Äitikirkon avustaja, 0pusRadiodei kutsuu sinutkin aitoKatoliseen Pakanalliseen
Pyhiinvaellusmatkaan Pahan Pietarin Basilliin:

Pietarin kirkon aukiolla osallistumme paavi Benedictus XVI osiris-audienssiin tuhansien
muiden "kristittyjen" kanssa eri puolilta maailmaa. Kokemus on ainutlaatuinen ... Matkalla tulevat
tutuiksi Katolilainen Tre Fontana kirkko, Sisterssiläisluostari, Rooman Keisarinvallan Monumentti
eli Pietarin Basilica, Suomen Rooman Instituutti Villa Lantte, jesuiittapääkirkko S.Ignazio, Fontana
di Trevin, pietarinkirkon alle rakennettujen luuranko-luolastojen ruumiskokoelmat, S.Scolastican
luostari...

Matkanjohtaja: Veli-Matti Hynninen on ollut perustamassa Loviisan rauhanfoorumia [La Paz] ja
synnyinseudulleen Enonkosken luostaria ja Pyhien polkujen vaellusreittejä.. .. Monipuolisesta
työstään tasavallan, (paawin opastamana 2008 Pietarin Basilicassa perustuslakimme kavaltanut),
presidentti DDR-Halonen myönsi rovasti Veli-Matti Hynniselle syksyllä kamarineuvoksen
arvonimen...

AIKATAULU - ROOMA 22.-27.5.2012 -
(muokattu teksti)

1. Päivä alkaa roomanmurhavallan esittelyllä: Kaksi vuotta sitten paavi Benedictus XVI
pyhimykseksi julistaman Apostoli Paavalin Juhlavuoden muistoksi ajamme vajaan puolen tunnin
ajomatkan päähän Via Laurentianan varrella sijaitsevaan Katolliseen Tre Fontane kirkkoon ja
Sisterssiläisluostariin, legendaariselle apostoli Paavalin roomalaiselle mestauspaikalle. (ah,
Ignatzius - viimeinkin, mahtoi Paavalin luut jo ikävystyä?) )

2. Päivä: osallistuminen rooman keisaripaavi Benedictus XVI daagon-osiris riitteihin.
Lounaan jälkeen vierailemme 'Pietarin' kirkossa, jossa näemme myös keväällä 2011 autuaaksi
julistetun, natsisaksan uuni-kaasukauppias, paavi Johannes Paavali II:n haudan. Paavin
valtaistuimen allah, 'Kryptassa' näemme 300-luvun keisari Konstatinus Suuren rakennuttaman
basilikan pääalttarin alapuolella sijainneen apostoli Pietarin väitetyn luiden säilytyspaikan. Päivän
lopuksi osallistumme rovasti Veli-Matti Hynnisen pitämään hartaustilaisuuten S.Maria sopra
Minerva-kirkon Pyhän Henrikin kappelissa.  Onko tämäkin aito Ignazius massamurhaajan Taize-
Tuomasmessu? PS. Muistihan Minervan - saturnus kultin tähti!.

3. Päivä: ...Käymme vielä jesuiittojen pääkirkossa S.Ignazio katsomassa kuuluisaa
kolmiuloitteista kattoa, jonka jälkeen (ellet erehdy ovesta ja eksy alakerran grilliin) kävelemme
Fontana di Trevin, ´Kolmen Kolikon lähteen´kautta hotelliimme.

Suomipapiston jesuiittaseminaareissa - Jesuitenkolleg - opitaan öylätin salat... täälläkin.



4. Päivä: Aamiaisen jälkeen tutustumme taas Kapitoliumilla okkultismin pyhänjäännöksiin,
mm. siellä sijainneen pakanallis Jupiterin  v.509 eKr. ym. näyttävään edustussaliin. Täällä
allekirjoitettiin v. 1957 EUroomanvallankaappaus -sopimus ja myöhemmin EU:n perustuslaki ELI
Halonen kavalsi Suomen perustuslain 2008. Ennen Kristusta rakennetun Tabulariumin terassilta
näemme unohtumattoman maiseman antiikin kultti Rooman sydämeen, kristittyjen mass-a-mestaus
Forum Romanumille. Huom, täten taas toistamme että ROOMA on SUURIN - ennen Kristusta...

5. Päivä: kokopäiväretki Pyhän Luolan luostarin, jonka paikalla Benedictus ...Luostarin
myymälässä on runsas valikoima pyhäinjäännöksiä, muovikalloja, luunkuva-ikoneja (?) sekä
erilaisia benediktiinien yrttituotteita ... jne.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Deimatkat klo 09.00-16.00 puh. (09)-7514 4511 tai info@deimatkat.fi;
Huom. Alkuperäinen 0pus Dei matkaesite ja teksti täältä: http://www.radiodei.fi/?sid=298

Kts myös Lutherin Luostarien matkat: http://www.radiodei.fi/?sid=299
Matkanjohtajana Tuomasyhteisön toiminnanjohtaja Tuomasmesse - Tuomaspapitar Pirjo Kantala,
retriitinohjaaja, hoiva-alan koulutustausta ja työnohjaaja.

Piispain Vuosisirkus Roomassa "Kirkon lähettämänä osallistuin 17.–22.1.2012 vuotuiseen
Vatikaanin matkaan, tarkoituksena viettää ekumeenista messua Pyhän Henrikin muistopäivänä.
Matkaseurueessa kirkkoneuvos K.Kääriäinen sekä pastori A.Kruus sekä... ja Sonus-kuoro...
Erityissisältö: v. 2012 Suomen ja Pyhän istuimen diplomaattisuhteiden solmimisesta 70 vuotta.."
Seppo Häkkinen. kts. lisää mikkelinhiippakunta.evl.fi/piispa /puheet_ja_kirjoitukset_vuonna_204
/raportti_rooman_matkasta/

Kari Maekinen: "Vietimme Laatuaikaa yhdessä isä FranciskusI:n kanssa ...hörppäsimme basilikan
kellarissa veret tutuista kalloista ja eikun siis kävimme kappelissa...



'Opintomatkoilla' jokainen tietenkin hiljentyy oman looshinsa riittipyhätöissä. Montako
dehonialaista äXää suomess onkaan?

Opit ovatkin hyvin samankaltaiset shamanisteilla, katolisilla kuin sen Portugalin luostarinsa 600-
luvun keksinnössä, islamissa.

Hyödytöntä omaisten 'hartautta' - Ristin raatoa palvotaan osiriksen loisteessa:



Ritariemme Rooman Matkailu
Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) tapasi paavi Benedictus XVI:n Roomassa  ja
kiitti paavia "hänen ihmisarvoja ja ihmisoikeuksia puolustavista lausunnoistaan",
osallistuen Suomen ja Vatikaanin diplomaattisuhteiden 70-vuotisjuhlatilaisuuteen
Roomassa 18.–20. kesäkuuta.

"Paavin merkitys eurooppalaisessa arvokeskustelussa on merkittävä", toteaa ministeri
Räsänen. ... Sisäministeriön tiedotteen mukaan Suomen ja Vatikaanin diplomaattiset
suhteet käynnistyivät toisen maailmansodan aikaan vuonna 1942, jolloin G.A.
Gripenberg lähetettiin suurlähettilääksi Vatikaaniin. Julkaistu: IS 21.6.2012 14:39

P.S.: Eritoten voimme mainita insestipappien ihmisarvojen kunnioittamisen olleen
kunniamaininnan arvoinen asia? Homopappien paapominen ja lasten hyväksikäyttö onkin
Paavin arvokeskustelujen erikoistuntomerkki - jota Päivi ritarittaremme täten julkisesti tukee...

P.P.S. Tuona vatikaanin kultahammasholvit täyttäneenä naziryöstöjen vuonna 1942, katolis
Adolph perusti 'rooman kardinaalien kera' Euroopan Unionin - Berliinissä allekirjoitettiin EU-
peruskirja...

P.P.S. Tuota ihanaa nazivuotta -42 voimme muistella Ilaskiven iloisena myös katolis mass-a-
murhaaja Himmlerin ja Konstantinus Ritariemme perustamisvuotena: Päivi, olitkos sinäkin
Konstantinus -arvojuhlissamme 7.7.2012 PaaviPorvoon osiriskirkossa?

Etiketin mukaan paavin eteen tulevat ritarit ja jesuiitat pukeutuvat aina mustiin - koska paavi on
jumala ja ainoa arvokeskustelujen koskematon ylipyhä, vain hänelle kuuluu valkoinen varustus.
Onnea Päivin jumalalle: daagon-kalanpäähattunsa unhottui tällä kertaa Isä Insestin kellarikaappiin -
miksiköhän, Päivi? Tätä iloa katsellessa ei ihmetytä Päivin valvoman Kotkan pommilaivan
seilaaminen Pohjois-Koreaan - Isän pommiliivitehtaisiin... (kts. Israel-Uutiset 2012)



Kun asia nousi esiin, enää ei Päivinkään tarvitse lymyillä kaapissaan: "Laitetaanpa ritarimerkit
ylväästi esiin Konstantinus kerisarimme juhliin, viimeisille itsenäisyyden kavallusjuhlille 6.12.12.

No miksipä kristitty ministeri ei olisikaan jesuiitta - jos kerran jeesuksensakin kuuluu samaan
kristittyjen breiviikien pahavelikerhoon?

Supinaa Kulissien Takaa



Kerronpa erään ritarittaren kilvenkovan tarinan: Tapahtui niinä päivinä että veljesten
jokaviikkoinen ammuslaiva joutui myrskyyn Suomenlahdella. Tyypillinen lasti oli asiattomasti
lastattu. Mistä se oli tulossa ja kenen räjähteitä täynnä, sitähän rahvaalle ei kerrottu. Kyseessä oli nk.
lautakasamatin rutiinimatka. Paitsi pahaa hyrskynmyrskyä, sinä et siitä tästä kuulisi.

Hinaaja riensi apuun ja pelasti laivan satamaan. Satamassa ritarien normaalisiti 100% hanskassa
pitämä paavinpunainen ahtaajaloohi nousi kapinaan. Sattui ennenkokematon ohivuoto ohi Virallisen
Totuuden. Näet ahtaajat eivät suostuneet normaalityönä siirtelemään levinnyttä
pommimateriaalilastia laiturille. Ritarien tappelu joutuikin vuodon takia lehtien sivuille... Vasta
kuukausia myöhemmin alan tuntija kertoo että koko kotka oli ollut vaarassa: jos pienenkin
vikaliikkeen takia lasti olisi lojahtanut ennen aikojaan, kotkan kohdalla olisi kuoppa. Syntynyt
tsunami olisi tuhonnut itämeren rannalta kaikki, plutonium tehtaatkin (ohjelmointimieisteriösi
kutsuu niitä ydinvoimaloiksi).

Emmehän me edes tietäisi mihin laiva olisi matkalla, sillä ritarimme tapansa mukaan valehteli
sen päämäärän tarkoituksellisesti. Olisihan kansa noussut kapinaan (tästäkin) jos se olisi saanut
asiasta vihiä. Ohivuoto tulikin sen kautta jota asia koskee: Israelilaislehdet julkaisivat laivan
pääteaseman: Pohjois Korea! Tämä valtio tunnetusti tuottaa pommiliivejä yms hauskaa paavin
allah-looshin huumattujen päälle puettavaksi.

Pohjois Korea, Pävin omien ritarien luvattu maa. Uskollisuuttaan vannoen Obeliskeja
sikäläinen jumala onkin pystyttänyt pääkaupunkiinsa Pyongyangiin pilvin pimein, täyttäen puistot
Maltanristi yms symbolein. Löytyy esim. go oglemapsista... Tämä maa pitää rahvaan jesuiitallisen
isä Stalinin kaltaisessa messumurhaotteessa, Paavilta tutun terrorin keinoin. Siellä on vankileireillä
miljoonia kuvottavissa olosuhteissa: Daily telegraphin 1/2013 -jutun mukaan 40% kuolee vuosittain
nälkään, ruokana rottia niille jotka osaavat niitä salaa pyydystää...

Tänne jesuiitakurjalan pahattoon pääsee Kiinasta esim rajajoen rautatiesiltaa myöten.
Pohjois-Korean Matkat - vain valituille ritariveljille: saavuttuasi osiris, obeliski, malta jne jne
symboleita tirisevästä upporikkaan Kiinan metropoleista veljesten verimessujen maalle, sinua heti
'lohdutetaan' 500m päässä rajalla. Se tehdään loosheistasi tutuilla Isä Insestin symbolilla,
massiivisella Kim Il Jongin isä insestin kunniaksi pystytetyllä Obeliskilla. Täällä toimivat yhä
veljeksille ja terrorille  tuikitärkeät Himmler-koelaitoksetkin.

Tänne messumurhain ylläpitoon Päivi tieten tahtoen lähetti pommiliiviavustuksiaan. Josko
joku sanoo ettei tiennyt - mitä virkaa moisella ritariministerillä on istua kynsiään pureskelemassa
ellei tiedä edes mitä sanomalehdissä kerrotaan?

Ahtaajat purkivat epästabiiliksi tulleet räjähteet, pilaantuneet vietiin erikoiskuljetuksella
Vihtavuoren ruutitehtaan hävittämöön. Sinne alan asiantuntijoille... Ja siitähän luimmekin
iltasatunomista: "Vihtavuoren asukkaiden talojen katolle lensi polttolaitoksen kappaleita ... poliisi
tutkii, syytä 'ei tiedetä'."

Ei tiedetä ei. Eihän, Päivi?

Lahjoititpa veljilles Tujua messumurhakamaa, Päivi. Niillä juhlitaankin pitkään isän terrorin
ylläpitomediassa...



Daagonin papittaret piispoiksi - rooman säätämyksen mukaan.

Alla korea kuva, pohjoisesta - Kotkankuvat (siis satama) ja muut jutun nyanssit löydät sivulta
"Suomi, Orwellin maa" . Katso sisällysluettelosta.



Ritarien Luvattu Maa - Isä Terrorin tukikohta. Go ogle satelliittikuvan kertomaa.



Teräksenkova  SM0M  Kuristus
Vatikaani Tänään Kaikkialla

Vasemmisto <----> Oikeisto satu on massojen hallintaa varten. Satu keksittiin sata vuotta sitten;
ennen sitä satua ei ollut olemassakaan.

Itä <----> Länsi satu on samaa tarkoitusta varten. Vain sillä saadaan toimiaan 'kylmä sota',
ydinasevarustelu, Plutonium tehtaat (nk voimalat), kaikenlainen kyykytys ja tavallisen kansalaisen
'tarkastus' rumba - eli omaisuuden luettelointi.

Näiden satujen sisällä elävät vapaamuurarit joita jesuiitat vedättävät kauhun ja pelon voimalla.
Pääpelureina aina valtakuntien johtajat: Roosevelt, Churchill, adolph, stalin, Mao - US korkein
oikeus - 100% jesuiittakontrolli ...

Vain terrori -isminsä kuolemanpelko pitää porsaat karsinassa; tarvitaan 'paljon Plutoniumia'. Ylä-
kertaan kurkkaus sinetöi hesarin herkkusieten kohtalot: "verkkojaan kokemassa ollut mies hukkui ...



Iltasanomat: Uusi Paavi On Jesuiitta.

- Paavin oman ohjelmointikoneen, BBC:n ritari toimii kuten uskontoonsa kuuluu --->
"Selvitys: BBC:n tähtijuontaja hyväksikäytti jopa tuhatta lasta ... jatkuvasti, systeemin suojaamana
kuten kaikkialla ylen ritarillisilla Paavinmailla: "BBC Savile käytti lapsia hyväksi yli 50 vuotta...
19.1.2014 4:07 IS"

- "Vatikaani pani kahdessa vuodessa viralta yhteensä lähes 400 katolista pappia lasten
hyväksikäytöstä tulleiden syytösten vuoksi, kertoo BBC. Miksi loput saavat jatkaa? Miksi parhaille
näistä löytyy uusi työ Vatikaanista? IS 18.1.2014 klo 10.34

- Ken uskaltaa edes ajatella jesuiittainsa muiston häpäisyä ... 3 miestä sai 6 vuotta vankeutta
Lenin patsaan tuhon suunnittelusta 10.01.2014  kyivpost.com/content/ukraine/clashes-break-out-
after-guilty-verdicts-for-vasylkiv-terrorists-334838.html

- Saako edes kysyä liittykö palkintolelujen jako mitenkään mihinkään vai onko sekin viharikos?
Vuonna 2012 liki 4 000 lasta sijoitettiin kiireellisesti kodin ulkopuoliseen hoitoon. Lue lisää...
9.1.IS Huostaanottovideo leviää verkossa - "Ajaako tällainen lapsen etua?"IS 7.1.2014 klo 14.37

- Paavi sanoi että huonosti koulutetuista papeista voi kasvaa hirviöitä. No mitäs kiduttaja-
pedojen loppuun asti kouluttamista sitten tulee? Pope: Poorly trained priests can become ‘little
monsters’ Published: January 3, 2014 | 6:11pm nypost.com/news/

- Jesuiitta Bill Gates TEDx tiedekonferenssissa: "jos saamme tehtyä tarpeeksi hyvää työtä
rokotteiden valmistuksessa, niin maailman väestön määrää saadaan laskettua useita miljardeja
seuraavien kymmenien vuosien aikana". David Rockefeller kirjoitti jo vuonna 1991 jesuiittain
piiloBilderberg-salaseuran kokouksessa näin: "Olemme kiitollisia The Washington Postille, The
New York Timesille sekä Time-lehdelle sekä monille muille [hesari]julkaisuille, joiden johtajat
ovat ottaneet osaa kokouksiimme ja kunnioittaneet vaitiolovelvollisuussopimuksiamme jo
viimeiset 40 vuotta. Meille olisi ollut mahdotonta kehittää suurta suunnitelmaamme (Uusi
Maailmanjärjestys /New World Order) maailmalle, jos olisimme näiden vuosien aikana olleet
alttiita julkisuudelle. Mutta nyt maailma on sivistyneempi ja valmiimpi marssimaan kohti uutta
maailmanhallitusta.  Älykkään eliitin ja monikansallisten pankkiirien määräämisoikeus on varmasti
parempi, kuin viime vuosisatoina harjoitettu kansallinen itsemääräämisoikeus."

- "IS: 3.12.2013 10:34 Itsenäisyyspäivän korkein kunniamerkki Suomen Valkoisen Ruusun suurristi
on myönnetty pääministeri Jyrki Kataiselle." Tästä kirjoitinkin jo 2011: perustuslain kavaltaja
palkitaan aina! Irvokasta: itsenäisyyttä ei enää ole, niinpä ritarit juhlikaamme...

- "Vatikaani on kieltäytynyt antamasta YK:lle tietoja tekemistään selvityksistä, jotka koskevat lasten
hyväksikäyttöä katolisessa kirkossa. IS 4.12.2013 klo 08.40"  YK on Vatikaanin luomus. Miksi sille
pitäisikään...

- "Kuuban [kommunisti]sankari Fidel Castro opiskeli aikoinaan jesuiittojen koulussa. Juuri tästä
syystä Castron kerrotaan suhtautuneen silloiseen paaviin Johannes Paavali II:een nöyrästi
tavatessaan hänet Vatikaanissa" iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288548055807.html

- Veriset sotilasjuntat, DDR, CCP jne - Vatikaanin ohjauksessa: Franciscus I:n yhteys
sotilasjunttaan kaivettiin esiin: "Historia tuomitsee hänet" Uusi paavi Jorge Mario Bergoglio ottaa
nimen paavi Franciscus I. iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288548119651.html. Franciscus I toimi
vuosina 1973–1979 Buenos Airesin jesuiittaseurakunnan johtajana... ollut osallisena juntan
järjestämiin kidnappauksiin ja kidutuksiin. Sotilasjuntan johtajalla Videlalla oli läheiset suhteet
maan katolisen kirkon johtoon... uusi paavi Franciscus I esiintyi yhdessä Videlan kanssa. Jesuiitat =
Juntta: Juntan julmuuksiin kuuluivat myös järjestelmälliset vauvanryöstöt. Vastasyntyneet vietiin
pidätetyiltä, kidutuskeskuksiin tuoduilta äideiltään, ja junailtiin eteenpäin diktatuurin eliitin
tuttavaperheille. Kansanuutiset 14.3.2013 10.07



Oli vuosi 1917.
Yhtäkkiä jostain tuli informaatiovuoto. Herkkusienet nousivat Englannissa kapinaan.

Syynä tällä kertaa oli kuninkaallisen sukupuun paljastuminen; sen Saxo-Coburg suku on
suoraan aleneva EU:n paavillisten kuningaskuntien linjassa. Vaan jesuiitoilla ei hätää: sen
aivopesukone keksi uuden läpi-brittiläisen nimen, Windsor!

Tällä pikku jipolla kapina laantui, herkkusienet tyytyivät maksamaan sakkonsa ja saivat sitten
paavinpöydästä jokapäiväisen annoksen hesaria...

.

Mutta. Joskus joku näkee kaiken läpi:

Maltan Hovi - ja demokratian irvikuva - perinnölliset maltanritari-Lordit taputtamassa johtajalleen.

Pyramidin kuningatar tietenkin kuuliaisesti pitää Maltanristiänsä päänsä päällä.

.

.

Brittiläinen imperiumi (SM0M-onni) ei tietenkään ole käärmeen pää. Systeemi on Globaali,
kaiken kontrollin käsittävä 'täydellinen' hallinta ja ohjelmointijärjestelmä. Kaikki maailman
vapaamuurari-jesuiittain satojentuhansien looshien ja niiden 50milj. tyhmänä pidetyn orjan avulla...

.



Kuninkaallinen Kensington. Tirisee omistajansa Vatikaanin pylväikköä, Osirista ja kahdeksan
kulmioita. Allah näkyy vasta (2012) uudistetut puistot jotka nyt ovat täpötäynnä
satanistisymboliikkaa, pyramidia yms jne. Ja tietenkin, 8-kulmio allas.



Vielä kerran Kensignton ...



.

SM0M istuu kaikkien päällä

Kuningatar, Loordit, Poliisi, Media, Koululaitos, sairas sairaanhoito jnejne. Eikä suinkaan vain
Englannissa vaan kaikkialla maailmassa, YK etunenässä. Ytimessä P2 ja saatanapalvonta...



Seuraavaksi tutustumme Sussexin poliisiin. Siinäkin SM0M istuu LAIN YLÄPUOLELLA. Siinä
näkyy selvästi myös tuo tuplaneliö, vatikaanin salaseurain sekä islamin yhteiset symbolit.
Moskeijain pohjapiirustus. Brittien rajapoliisin hihamerkki. Jnejnejne.

Kaikki isä insestin haaremin orjainkyykytys symboleja.

Jos nuo linkit luet, yöunet menevät. Brittien hätähuutoa siitä kuinka SM0M sosiaalilepakkojen
poliisien avustamien pikkutyttöjä systemaattisesti katoaa 'aasialais' (lue i slam) meisten
huumekerhoihin...
www rotherhampolitics wordpress.com/page/1/
www order-order com/2012/11/24/progressive-culture-war-caused-rotheram-ukip-child-catcher/

"Please contact the SM0M 101", soita vain hätätilassa. Aina kun haluat uhrata molokille
kultahampaita tahi sukujen perintöjä. Veljekset auttavat mielellään...

Poliisi looshi: Tämä paavillinen jymymenestystarina alkoi 150v sitten brittein saarilla...

Here her Majesty's inspehtoori, looshin priori - saapuu tarkastukselle suoraan riittimenoista

No entäs paavin Bobby-polliisin filttipipo?
Tiesitkös että siinä kokardeissa itse asiassa julistetaan että looshin ahkeroitsijat ovat jihadisteja,
tukevat niitä aina kaikessa kuolemaan asti. Vain tässä löytyy syy jatkuvaan terror ismin vastaiseen
sotaan. Mieletön ajatuskin, sota ismiä vastaan...



Kuinka Vatikaani kehitti aivopesukoneen nimeltä islam:

Portuguese Fatima catholy monastery 600-century:
http://www.scribd.com/doc/20883322/islam-catholic-connection
http://www.scribd.com/doc/222227/How-the-Vatican-Created-Islam



.

Miksi Adolphin kolmannen valtakunnan uskontoministeri oli Hajj Muhammed Amin Al Husein?
Ex. Jerusalem Mufti. Saddam Husseinin setä. Balkanin 800.000 teurastaja, 100.000 Handzar
muuslim SS-divisioonan komentaja.. Hmm. ehkäpä...

.

Epäpyhä liitto pajastuu vanhojen ritarisymboliensa, heraldiikan kautta: jsuit Stalin, jsuit adolph,
Jsuit Churchill, Jsuit Roosevelt jnejne.

Tämä kuva on Paljastus - 'väärennös':  muistokiven Maltanristi on oikeasti tuon hautaseppeleen
peitossa. Esi isäisi hautaseppeleen peitoss... Sinua pilkaten tämä muistomerkki vihjaa SM0M
ylivaltaa jo 1914.

Alkuperäiskuva on tässä http://erilainen.files.wordpress.com/2012/10/jaagareliige-s.jpg?w=700

.

Kukkaloistoa jesuiittain maapallosella: Britti poliisin heraldiikka on sama kuin Lotta-järjestöllä.
Onkos vatikaanisssa pula kukista? Eihän toki, tällä pidetään veljekset herran pelossa (kuolemapelko)
ja nuhteessa. Paavin orjille heraldiikkaansa koulutetaankin aktiivisesti, jatkuvasti erilaisin kurssein..



.

Shh. Nyt jesuiitat on taas kauhusta jäykistänyt paljastumisen pelko! Kuten kauhian tappion
päivänään 16o5 kun salamurhaajansa jäivät kiinni ja mestattiin. Ruut1kapina paljastui: tapansa
mukaan yrittivät massamurhata - nyt koko Brittien parlamentin, räjäyttämällä sen.

Räjäytys onkin tyypillinen uskonnollinen ritaririittitapa hoitaa vastaustajat pois pelistä: sehä
toimi ritari Tarja halosen katalysaattorina valtaan - kun toimi houkutuslintuna eduskunnan
puolustuslaki-komitean oikeamielisten massamurhassa 3.10.1978 Juurusvedellä... Tai kun Puolan
koko johto, 95hlö, 'katosi jäljettömiin' 10.4.2010...



Joten tänään mummo Windsor vavisten peittelee valtiaansa merkit paljastumistaan peläten.
Ymmärrettävää toki se on, giljotiini on ikävä tapa lopettaa valtakautensa...

Hideous Momma 'Windsor' in camo - tuulettaa SMoM risteillään (siis peittää). Menossa tuossa ovat
65-vuotis hääpäiväjuhlat. 'Onneksi' puolisonsa vielä uskaltaa...

Pojallaankaan ei tunnu heikkoa olevan: tämän hihamerkin symboliikan mukaan SMOM ylläpuolella
istuisi vielä Phi Kappa salaseura, P2 -tavoin. Englannin prinssi Dirty Harrylle menossa kerhon
ulkopuolisten Afgaanien listiminen...



SM0M - S0vereign Militáry H0spitállier 0rder of St J0hn of the Jerusálem of Rh0des and Málta:
23-kesä-2008 The SM0M Grand Master - Benedict pahiksen vastaanotolla - Vatikaanissa.

Kadunkulkijalle merkitystä ei ole kuka tai mikä on kerhon pää. Tärkeätä on hahmottaa mikä
päätöksiä ohjaa - ja vastustaa tätä valhetta Totuuden keinoin - paljastamalla...

Muutama SM0M-syövän hämmästyttävä ominaisuus:

- 'kaikenkattava', kullalla kaikkialle tiensä lahjonut savijalkapatsas - maassa ei ole
hallitusta eikä instanssia, avustusjärjestöä, raamattukoulua, uskonlahkoa, apusisko-
auttajia tai ignaziaanista retriittiä missä ei sen punaristiedustajaa istuisi.
- täydellisiä pelkureita, puhdasta satanismia lähimpänä päätä: vain salamurha kelpaa -
toisilla teetettyinä. Aina piilossa.
- yhtä vanha kuin ihmissuku
- shakkipelin kyynisyys, yläpuolella olija on valmis uhraamaan kenet tahansa
- saavuttanut asemansa lahjomalla ja murhaamalla vastustajat
- rappari-jesu-rooma =paha kolminaisuusvala, suoraan Matteuksen väärennetystä
evankeliumista. Kymmenine-satoine tuhansine jymäytettyine alajärjestöineen,
kymmenine miljoonine jäsenineen.
- Ylös keskittävä hallintapyramidi joka toimii vain  orjain sokean tottelevaisuuden
kautta - valat vannoen ylemmälle taholle - jota ei saa nähdä.
- haalii jäseniä kaluttavkseen: vetoaa yksilön ylemmyydentunteeseen, pöhöttää sitä ja
tarjoaa egolle turvallisuuden - silliparvi security ® - rikokset piilossa jengin suojassa.
- käyttövoimana P E L K O, esim terrorilooshiensa (uskonnot) kautta
- Jimmy Savile-palkintona pikkupojat, tytöt - vankeina valtion itsemurhahoitoloissa.
Myös (joillekin maksullinen) lapsiprostituutio - auton takapenkiltä, lähihuoltamoltasi.
- mihin systeemi kaatuu? ... paljastumiseen. Sytytät valon, kaikki pakenevat kuin
lutikat. Lutikkakin näet tietää että naapurilutikka ei sitä tule suojelemaan.



Britteinsaarilla jesu-kulttivallan taitekohta oli vuosi 1605

Ruutikapina. Siinä muutama jesuiitta vei Englannin parlamenttitalon kellariin monta sataa
tynnyriä ruutia, jääden kiinni ennen räjäytystä. Pyrkimys oli tuhota koko hovi ja kuningas Jaakko -
kaikki Rooman vastustajia. Menetelmä sama kuin parisen vuotta sitten keväällä 2010 tehty koko
Puolan johdon massateloitus; sata Roomaa vastustanutt henkilöä.

Epäonnistunut kapina on vieläkin näiden pelkureiden häpeä: isä insestin Hollywood metrejä on
tuhlattu valtavasti senkin operaatiohäpeän piilottamiseksi.Seurauksena tästä messumurhaan
epäonnesta oli mm. katolispappein vaino. Siitä alla eräs käsinkosketeltava todiste - itse iittalan
kruununjalokivestä eli Daily Telegraphista.

Näet samalla kun Rooman messut eli dagon kalapääriittien satanistiskulttimenot tulivat
rikolliseksi, henkipattopapit piilottelivat hölökäten henkens edestä, yöaikaan, pakoon talosta
toiseen. Ritariveljet tietenkin ylläpitivät näitä satanistikatolisia opettajiaan sillon kuten tänäänkin...
Jaakko-kuninkaan sotamiehet jahtasivat niitä yötäpäivää. Ritaritaloihin sotilaat tunkeutuivat
yllätystarkastuksissa - ja pappi oli saatava piiloon. Silloin ei ollut näet olemassa vielä Rooman
ritarikerhoa jota myös taitavasti poliisiksi kutsutaan.

Niinpä ritaritaloihin rapparimuurarit muurasivat 'papinkolon'. Alla näyte sellaisista taloista,
sarja myynti-ilmoituksia. Jos olet ritari, käy heti ostamassa. Sillä pian se on sinullekin tarpeen -
josko pääsisit piiloon valtakunnanoikeutta ja giljotiinia...

Nythän onkin jo kaikki toisin, ritariPoliisit hoitavat kiinniottohommat. Elikkä jesuiittain ei
tarvitse enää piilotella, hehän istuvat jo pystyyn jääneessä parlamentissakin, vetäen rahvasta
höplästä yötäpäivää: Kuningatarkin kuuluu Ritareihinsa - nämä pappein-pako-piilot ovatkin
nykyään täysin turhia... eikä niistä edes pohjolan Suomilaisten myynti ilmoituksissa mainitakaan.

Nyt Roomalleen valat vannoneet ritariliisit ottavatkin kiinni vain rehdisti työtä tekeviä EUPaavin
direktiivikieroiluja vastustavia maanteiden kulkijoita. Maantirosvous onkin vatikaanin yksinoikeus...



Sivilforsvaret - Norjan valtion siviilisuojelulaitos: Adolph miehitti Norjan 1940-luvulla, eikä
näemmä ole satanismin hallintaote hellittänyt yhtään.Keskelle lisäsin johtavan merkin Israelin
katukuvasta... Lue Lisää pyramid-plague

Kanadalaisillakaan ei näemmä ole hätäpäivää, pyramidi pelastaa (ritarit)



Tässä erään 'alan' sivuston
kaaviomainen avaus Rooman
symboliikkaan; mitä merkitsee kolmio,
pyramidi, mitä neliö, kuutio.

Arvioi sitä ihanan teevee seiskasi
opetuksen taustanäkymään, 'opetuksen',
jossa partavouhka saarnaa jehovasta,
lauluna Taize-rytmistä jankkausta.

Avaa telkkaris,
anna YLEn:
Ruutu täynnä
Rooman Ritareita.



No. Elää meidän pitää täällä rosvoin luolastossa..

Systeemihän on toiminut niin kauan kuin maailma, ajanlaskumme alusta asti. Jeesus
murhattin tämän roomalaiskultin käsin, sen messuin kidutuskoneella, ristillä, kun Hän paljasti
nämä rikolliset kustuen heitä: "Te kyykäärmeitten sikiöt!" . Nämä temppelin farisealaiset kantoivat
Konstantinuksen kaksipääkotkaa, samaa mitä Niinistömme Porvoon kirkossa. Ensimmäisen kerran
tämä symbooli tunnistetaan sumerilaiskulttuurissa, sitten heettiläisten kantamana - Raamatussa.
Sitten Rooman rakentamassa Jerusalemin Temppeli-iljetyksessä johon "ei ole jäävä kiveä kiven
päälle" - Jeesuksen ennustuksen mukaan. (Niinpä se tuhottiin 40v myöhemmin...)

Ilmankos noissa temppelinrauniossa kiertääkin hakaristikuvio [shh. salainen]

Jäsenyys vain 'jalosukuisille'

Mainitsenpa vielä tämän ominaisuuden: SMOM jäseneksi pääsee vain jos sukupuu tunnetaan
400 vuotta taaksepäin - ja kaikki esi-isät kuuluvat kerhoon. EUssa tämä merkitsee sitä, että koko
EU on vain harvain ja valittujen kassankavaltajain käsissä - ja Vatikaanin 100% valvonnassa.

Prinssi Albert vuotuisella kumarrusmatkallaan - ja siihenhän kuuluu tietenkin satanisti
muurarien kädenpuristus. Tämä kuten muukin symboliikan tunteminen on koko orja-orderin
koossapysymisen edellytys. Niinpä jopa suomilaishölömöjä koulutetaan jatkuvasti tässä
ritariheraldiikassa, käsimerkeissä jnejne.



Miltä tuntuu jos naapurisi o✜n pikkuRitari?

Tapahtuipa Kanadassa. Vätys asennutti valvontakamerat. Tarkoitus ritarillamme oli kyykyttää
naapurin emäntää joka oli aiemmin (piip). Kyykytyksen syy voi olla aivan mikä tahansa sairaan
mitalimielen päähänpisto. Eniweis, looshinsa kokouksessa (ei, tässä ei tod ole kyseessä
IltasatuMOT vapaamuurarilooshi) sovittiin sinisistä 'menettelyistä'.

Kun mitään syytä ei alkanut löytyä, mies kehitti provon. Hän teki kasteluletkuunsa pienen 6mm
viillon, heitti letkut naapurin pihalle. Letkun arvo n. 10$. Naapurin emäntä tuli kotiin ja pysäytti
autonsa kadulle, eikä letkujen päälle. Veti letkut naapurin pihalle. Kaikki tämä tallentui
turvakameran videoon. Niinpä mies sovitusti soitti poliisilaitokselle: "naapuri tuhosi letkuni!"

Poliisilaitokselta tulee cruiseri pillit päällä valot vilkkuen rikospaikalle. Pidättää 62v. emännän,
laittaa käsirautoihin ja vie asemalle kuulusteltavaksi. Asiasta seurasi oikeusjuttu. Valitus. Nyt
korkeampi oikeusaste heitti jutun jonkun kumman syyn takia ulos... Yleensähän näihin operaatioihin
kyykytettäväksi 'valittu' joutuu nk. tiilenpäitä laskemaan. Suomilandiassa 'valitaan' joka viikko joku.

Tunnistatko rapparin✜ tunnusmerkit? Ai et, opettele ne heti niin osaat pitää hajurakoa.
Nämä rappari ja ritaripelle pelkuriraukat elävät syömällä ilkitöitä. Saattaa tietenkin olla niin, että
naapurinsetä onkin syytön: kyykytyskäsky on tullut ylempää. Sitä ylempää mysteeriä on kaikkien
toteltava heti, olipa käsky mikä tahansa. Kuten esim em Juudean yöreissut jossa tuhotaan talo...

Järjestelmä on globaali, vatikaanin jesuiittain johtama. 'Ei koske suomea' sanoisi pääjesu
Katainen... Mutta elä kotokavaltajaamme usko vaan lue lisää, katso sisällysluettelo.

Myös tätä varten sinunkin kaupungissasi on monta looshin kokoontumistilaa...

Neighbour feuds: How a small tear in a garden hose led to a criminal trial. By:
Alyshah Hasham News reporter, Published on Wed Jan 30 2013, thestar com

Nyt pari viikkoa myöhemmin joku iäkäs nainen ajetaan tahallaan kuoliaaksi Torontossa,
jalkakäytävällä. Hmm. Käykö niinkuin 80-luvulla varkaudessa ritaripapin kännipäissään autollaan
tapettua jalankulkijan: velihyvä (liekö sama looshi?) tuomari 'ei löytänyt syytä' - joten ei tuomiota...

Vapaamuurarit, vain yksi pieni järjestelmän haara. Liekö vain 10% kaikista - nimikekirjo on laaja.



Oletko Sinä?

Oletko Vatikaanin verivalat vannonut muurari? Jos niin tee parannus, aloita lukemalla
'Vapaaksi Muurarien Kahleista'. Katso Sisällysluettelo.

Oletko Muurari - kysyy postikortti näitä raukkoja pilkaten. Muurari näyttää tunnusmerkkejään.

Järjestelmän selkäranka on käsimerkit,
symbolit joista veli tunnistaa toisensa ja
arvoaseman.

'Vasemmisto' kohtaa 'Oikeiston': Epsanjan
ritarilooshin veljekset Aznar-Gonzales. Tämä
satu on meille kaikille syötetty kirkonpenkistä.
Anna jo YLEn.



Kaikkien Rapparien Ylipaavi, Albert Pike

Mitä Albert vainaamme kirjoitti 1800-luvulla, sen täytyy olla tosi. Epäilijät joutuvat
paavinkiroukseen? Hänen mukaansa tällä 33. asteella kaksipääkotkan palvojien tulee jo tietää että
palvotaan saatanaa: 32. astetta alemmille vedätettäville tätä taas ei saa kertoa...

Pirunpalvojalbert.

Albertin mukaan järjestelmässä on ainakin kaksi 'eri tasoa' läpi koko porrassysteemin: 'oikeasti'
valaistut ja teuraaksi kasvatettavat.

Lienevät olleet (?) sydänystävyksiä; saman aikakauden lapsia.



Tutkimus katollisesta kirkosta paljasti rakenteita järisyttävän salailun. Spotlight-elokuvassa
kerrotaan tositarina Boston Globe -lehden tutkimuksesta. Palkittu tutkimus järisytti Bostonia ja
syöksi kriisiin koko lehden.
Ongelmat alkoivat, kun sanomalehden peräänantamaton Spotlight-reportteritiimi tutkii katoliseen
kirkkoon kohdistuvia ahdisteluväitteitä. Pitkällisen tutkimuksen päätteeksi, he tuovat päivänvaloon
vuosikymmeniä jatkunut salailun. Tähän vyyhtiin on sekaantunut Bostonin uskonnolliset yhteisöt,
lakimiespiirit kuin virkamieskunta.
Julkaistu: 9.12.2015. 13:06 iltasanomat.fi/elokuvat/art-1449567292836.html

Onneksi Ongelmat ovat 'vain' Bostonissa, eikövaikka. Vatikaanin 100% kontrolloima Suo
Mestan lehdistön taide/elokuva/arts/entertainment(isä insestin huvit) sen todistaa...

Samoilla sormimerkeillä juutalainen vannoi pappismiehen edessä valat roomalle - ja pelastui
jesuiittaAdolphin uunituksesta.



Kaikesta huolimatta meillä on vapaus huutaa - joskus se tosin vie vankilaan - mutta huuda silti:

EI murhakatolinen EU!

.

.

.



EI paavin ritarinuket, Kenyan Marxist mslimit

.

.

.



Ei Plutonium Tehtaat, ('voimalat'), asekauppa, lapsien orjakauppa...

Ei Ydihullun tiede, pohjavesien saastutus messu'tieteen' nimissä...

Kamiokande Vuoren sisällä on pohjavedet saastuttavan tuhobiimin 'koe' laitteistoja - kaikki
vatikaanin nimeäminä. Lue lisää näistä pimeistä pimeyden etsinnöistä blogisivun tiedeartikkeleista.



EI - MaltaMafian VihaSensuurille.

DepardiEU -ritari sai poloniumritarilta passin - rahvaalle viihdettä jolla peitetään ryöstö-operaatiot

Jesuiitalehdessämme julkaistu kuva kertoo kääntäen kuinka 'onnellisesti' asiat Suomexicossa
ovat: suomi (valkoisella) oli 'lehdistönvapauden' ykkönen. Toisin sanoen kartan laatijan mukaan ei
ole pienintäkään vaaraa että yhtään uutismurua koskaan karkaisi rahvaan tietoon - läpi nihilistisen
EUkkulan direktiivisensuurin. Jokainen sanomalehti ja uutiskanava on vedenpitävästi veljien
hallinnassa. Kaikki mitä ohjelmoitu saa eteensä, on Nihil Obstat Imprimatur -leimattu.



ORDERI :
Vati-klaanissa Vallitsee 'Järjestys'. Mutta se olikin jo toisen tarinan paikka...

Nokkimisjärjestys ei mene rahvaalle julkisen kaavan mukaan vaan orderien aseman kautta. En
ihmettelisi yhtään vaikka taksikuski putin istuisi orrella alempana kuin paavin sydänkäpy, EU
depardimme. Katsopa kuinka poloniumritari putputin väistää. Läpi paistaa Pelko ja tympiminen?

Eteläisen EU-roopan ylimpiin ritareihin kuuluu Juan Carlos, Espanjan kuningas.



Kassankavaltaja Peres kävi kysymässä neuvoa Isän
Terroriin - iittapäälliköltään Juan Carlosilta. Oik. obamao kumartaa isompaansa... Esimerkki Juanin
sankariteoista: Espanjanpuisto Jerusalemissa

Rooman kaksipääkotka-Carlosin -1993 lahjoittama 'Plaza de Toledo'-merkki. Sijaitsee Rooman
jesuiittaobeliskin ääressä, Israelin satanistiRotschildin rakentaman Korkeimman Oikeuden pihalla.

Taustalla Korkeimman Oikeuden rakennuskompleksi, Jerusalem. Tämä sosiaalinen 'oikeus'
parhaillaan tuhoaa juutalaisten koteja Judea-Samariassa. Hae sisällysluettelosta "Ne-Tulivat-Yöllä"



Yllättäin samaisen paavilaisen sosiaalisen oikeuden ytimessä löytyy vanhat kunnon vatikaanista
tutut symboliikat, tuplaneliöt, Tammus yms jne.



Pilapiirtäjä näki orderin nokkimisjärjestyksessä witsin - jäsenelle
kuolemanvakava asia:

Miksi Suomalisille Ylistettynä kuvattu isä obama toimisi näin? Se ei iittalan hesaristasi selviä,
ei vaikka miten annat direkiivivero-aneitasi YLEn. Aivopesukoneesi on siis witsi?

Vähän väliä alamaiset alkavat kapinoida. Sehän ei kerhoa haittaa yhtään: Heistä
tehdään esimerkkejä hallitsijoille: näin käy ellet tee mitä käskemme. Päällesi lankeaa Paavin YK
panna-tuomio, sitärataa aukiaa NATO ja US uraanipommien kylvö. Lopuksi sinut lynkataan kadulle
kuin Kaddafi...



Turun Tuomikirkonkin Tunnus, IHS = Isis Horus Seth = Egyptin pakanajumalat

Johtoportaan Legionnaries of Christ ... huomasitko, keskeinen insestijärjestö.Vapaamuurarit,
kaanin surkeimmat sotilaat, kyykytetään nykyisin tällä pyramidilla... Tässä tietenkin vain yksi
pyramidin sivuista näkyvissä. Siitä puuttuu suuri joukko salaseuroista P kakkosesta Jacobin yms jne.



Ylimmän 'kaartin' koko on luokkaa 100.000 tikarimiestä. Tämän alla maailmankattava 33-portainen
vapaamuurari järjestelmä jossa voi olla jopa 50milj. jäsentä.



Kolmas näkemys jesuiittapyramidin rakenteesta, ylempänä oleva IHS-kuva on tämän kuvan 'kärki':



Rappariportaikkoa kaikille kiipijöille: Näkyykö tässä myös 0pusradio Dei ?

Vatikaanin Looshiportaiden tekstit: suomi-orwellin-valtakunta

Alla mielenkiintoinen rupusakin eli  'Vapaamuurarijärjestön Rakenne' -taulu pikarestauroituna
huonosta alkuperäisestä. Siinä killuu niin kaksipääkotkaa, pyramidia ja silmää, baphomet eastern

star -merkkiä kuin paavin hartioilla oleva risti-pinni. Tutkipa mitä siitä löydät - ja vertaa
ympäristöösi.



Roomanrapparien pakolliset pyhät pylväät, Booas ja Jaakin. Etsipä nuo raamatustasi...



Ihanan kaunista, eikövaikka.

Alla:
USAn itsenäisyyden petoksesta kertova
skitso eläimen sinetti, voimassaoleva
Äitikirkon omistama 'Breiviik' Templarien
ritaritavaramerkki vuodelta 1801





IHS sivutoimisto; Presbyteerikirkon Societati Iesu - jesu-iittain työkalu... on myöntänyt
Francisci Riberae Villacastille IHS-klaanin tohtorinkirjan ... ansiokkaasta työstään evankeliumien
väärentämisessä rooman valtaistuimen alle. Erityismaininta kuuluu Evankelisen Ilmestyskirjan
Kommentaarin väsäilystä: tutki sinäkin sitä ja tule sinäkin IHS rakkautta ja ykseyttä täyteen!



Trademark TM Tavaramerkki: Värejä ei ole määritetty; merkkiIN kuuluu kaksipäinen kotka
joka istuu miekan päällä siivet levitettynä. Kolmio on rinnalla jossa numero 32. Miekan ympäri on
kiedottu nauha jossa teksti "Spes Mea In Deo Est" ... 'jumalaan luotamme' ... joss 'jumalansa' on de-
orderi eli kaaos. Goods and ServicesIndicating membership in a fraternal organization Translation
of Words in MarkThe English translation of the wording "SPES MEA IN DEO EST" in the mark is
"MY HOPE IS IN GOD". [note: DEO = also de-order, eg. chaos... meaning our hope is in chaos -
Vaticanus motto: ORDO ab CHAO]

International Class200 - Collective Membership Mark. - Class Status Code6 - Active Class Status
Date2010-01-15 First Use Anywhere Date1801-01-01; Ensimmäinen käyttöpäivä 1801-01-01
Nykyinen Tavaramerkin omistaja: THE SUPREME COUNCIL (MOTHER COUNCIL OF THE
WORLD - ÄITIKIRKON KONSIILI) OF THE INSPECTORS GENERAL KNIGHTS
COMMANDERS OF THE HOUSE OF THE TEMPLE OF SOLOMON OF - 33asteen  USAn
Salomon Templar Vapaamuurarit- THE THIRTY-THIRD DEGREE OF THE ANCIENT AND
ACCEPTED SCOTTISH RITE OF FREEMASONRY OF THE SOUTHERN JURISDICTION OF
THE UNITED STATES OF AMERICA.

see trademarks.justia.com/779/08/32-spes-mea-in-deo-est-77908914.html



Rahan✜kyyhkyset Bitteinä
Kaikki Maailma Keisarinverolle Pantava - yksinkertainen Ekumenia.

Latinan 'Ekumenia' = Rooman Valta.

MtGox ja Bitcoin: minne katosi £251m ? n. €300miljoonaa. Maailman suurin valuutanvälittäjä
lopetti - samalla huhutaan että 744,000 BTC on anastettu - n £251milj puntaa. Katosiko tuhensien
investoinnit ja jos niin, missä rahat? Näyttää siltä että 6% kaikesta bitcoin valuutasta on kadonnut.
By Matthew Sparkes. 1:48PM GMT 26 Feb 2014 telegraph.co.uk

Bitcoin uhattuna kun välittäjä MtGox'in internet välitys suljettiin. 'Turvavuoto' -  $375m
kadonnut, pelko bitcoin virtuaalirahan tulevaisuudesta. February 25 2014 | James Titcomb | Finance.

Viisi syytä miksi Bitcoin on maailman vaarallisin valuutta. Brittien verottaja, hänen
majesteettinsa verokeskus HMRC alkaa tutkia bitcoinin verotusta. Rebecca Burn-Callander
explores why the virtual currency is the most dangerous in the world 1:04PM GMT 20 Jan 2014

'Kuudes' syy lienee maailman suurin osakkeenomistaja - Bitcoin rahankyyhkyläisten lähettäjä ja
Maltan ristinsä. Yllänäkyvät virtuaalirahan kolikot kuvattuna Bitcoin myymälän sivulla 16.04.2014.

Tarinaan kuuluu tietenkin Franciscus1 lähettämä rahankyyhky - jonka päälle (seitsemäs
media-ihme) hyökkäsi heti lokki ja varis ... taistelunsa lopputulosta kuulema 'ei tiedetä'. Vaan älä
keskity esitykseen, tarkastele teatterinsa rakennuksia. Tässä rakentamiansa kolikoita - johin
suunniteltu osiris heraldiikka kertoo ritariveljeksille kaiken.



Ihmiset kuulema ostavat Bitcoinilla huumeita. No ihmekös tuo jos temppeliherrat itse toimivat
huumekauppiaina. Ne ketkä eivät ymmärrä maailmalaajuista Temppeliherrain huumekauppaa, yöllä
talutetaan aarnion metsiin: suomi-orwellin-valtakunta



Vatikaanin Rapparien oma show - Fiat Lux: Paavin ilmastoverokampanjan
juhlavalopaljastus!



Vaan kerronpa vielä mitä koptikirkkoon kuuluu.

Pontifexin oma pikkupaavi lienee ollut Äitikirkon arabikeväässä vallaton, eikä totellut. Siispä se
meni nk. vaihtoon 3/2012.

Kuoletetun Paavi Shenouda III ruumista pönkätään Mar Morqos -valtaistuimella, Egyptissä
Ortodoxikirkossa. Penkistä kisaavat arkkipiispat tunkevat tässä perhepotrettiin...
Lukijatesti: montako rooman vallan merkkiä bongaat?



Löytö Basilican Taideaarteistosta, me -henkeä luovaa 'opetusmateriaalia': tottelemattomain
suolien oikaisulaite, joskus käytetään myös nk. paavinvaihtokoneena. Tällä kertaa Paavi vahtii
toimitusta... vrt pun. nuoli. alaoikealla.

Tämän kauniin Vatikaanin taideteoksen kuvan yhteydessä lukee nimi Erasmus. Lienee asiakas?
Kertoo koulutettaville kuis käy jos poikkeaa kaidalta tieltä.



Pietarin Basilican taideaarteiston opetusmateriaali todistaa että kun paawi on tottelematon
jessuiittajohtajalleen, hänetkin kiinnitetään tähän paavinvaihtolautaan ja ... josta voisimme epäillä

että tarina mustasta paavista valkoisen paavin pomona voisi pitää paikkansa.

Jo sensuroitu maallikkoapuri.blogspot.com -sivustolla olikin tarkka kuvaus jesuiittakenraalista koko
orkesterin, paavit, bilderbergit, ruuneperit sun muut Taizet, mafia, islam jnejne terror -ismin
johtajana.



Olisiko mikään muuttunut 2014? Edellinen selkäänpuukottaja älysi lähteä ennen vaihtokoneeseen
joutumistaan, tilalle saatiinkin ansioitunut kenraali Videlan terror -ismin ylläpitäjä etelä ameriikasta.
SMOM ritari, dagon=kalan-pääpappi - osaa veivata itsekin, siitä raatoristikin todistaa...

Franciskus1

Etelä-Amerikassa äitejä, lapsia jesuiittaVidelalle kiduttanut katolispiispa Jorge Mario
Bergoglio, nykyinen cus1, sanoo: "lasten hyväksikäyttö on suuri häpeä kirkon historiassa."

YK:n Komitea (!?) vaati että katolisen kirkon on luovutettava arkisto, jossa on näyttöä kymmenien
tuhansien lapsien hyväksikäytöstä. IS 5.2.2014 17:26 "Komitea on syvästi huolestunut siitä, että
Pyhä istuin ei ole tunnustanut rikosten laajuutta, eikä ole tehnyt toimenpiteitä lasten seksuaalisesta
hyväksikäytöstä tai lasten suojelemisesta, vaan on omaksunut käytäntöjä, jotka ovat johtaneet
hyväksikäytön jatkumiseen ja syyllisten rankaisemattomuuteen, raportissa todetaan..."



Mustan Maltaristin pedofiili, Kardinaali Keith O'Brien fiilistelee33 Rooman pedo-kotkan
suojista...

Mistäkö jeusiitta-käärmeitä sikiää? Vaticanus-käärmeenpesiä on kaikki kylät täynnä; tässä
Innsbruck Collegion potretti sukupolvi sitten: näitä ylemmän tason jeesuksen pilkkaajia tulee olla
vähintään 100.000 kappaletta ympäri maailman hallitusten - varmistamassa Vatikaanin valta
myrkkykuppien jakelulla ja tikarinpistoin.



Josko luulit että rooman salamurha terror -ismissä olisi kyseessä äsken alkanut vitsaus, erehdyt
pahasti. Veljekset ovat 'sitä samaa' pappiskaartia joka kateudesta murhautti roomansa kidutus-
koneellaan ristillä pelastajamme Voidellun Jeshua Messiaan. Ja sen päälle väärensi rooman
evankeliumit täyteen omia saastaisia tekstejään - saatanallisia tekstejä joita jesuiittain ohjaama
Luteruskirkko kaikkien muiden srk mukana loilottaa 24/7...

Kuvattuna piirroksessa jesuiittakenraali Rothan, Leipzig 1848. Mukana Rooman passi ...
kohtaa sen ajan rooman maltaristejään kantavat (kuin niinistö ikään) Roomalleen kansaa ryöstävät
rosvot.

Voideltu Jeshua Messias - ja kuinka Rooman Nihil Obstat Imprimatur KR-38
- raamattumme sen väärensi!

Paavalin kirje Galatalaisille alkukielellä - JOKA EI OLE KREIKKA!

"Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Joshuan,
Voidellun Messiaan kautta ja Isän Jumalan, joka on Hänet kuolleista herättänyt...
Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Joshualta Voidellulta
Messiaalta." [ KR-38: Herralta Jeesukselta Kristukselta ]

"Paulus apostolus non ab hominibus neque per hominem sed per Iesum Christum et
Deum Patrem qui suscitavit eum a mortuis ... gratia vobis et pax a Deo Patre et
Domino nostro Iesu  Christo" Latin Vulgata /Rooma

Vatikaanin jesu-iitta -kuoro [Jeesuksen Yläpuolella -kuoro] väänsi koko UT tekstin
kunnioittamaan haisevaa paavikeisari-kristusraatoaan. Kääntäen myös alkukielen 'Joshua' nimen
kulttiinsa sopivaksi keksityksi Iesu-Jeesus -nimeksi. (vertaa ylempänä 'christi i regno christi' -hauta)



Knights Templar,
                                                    Temppeliritarit, Knights of Hospitallier, SPR

tai kuten haluat...

Ex. kiduttajakardinaali Franciskus1 ohjeistamassa Mexicon huumekartelliaan 2/2016. Kuva
on aito väärennös: kauluksessa Paavilla ei ole koskaan samanaikaisesti mustanpaavinristejä ja
Templar kartellin SPR yms SPQR pyhäinjäämiä... Myöskin osiris-istuimensa musta aurinko on
tässä 'värjätty'. (Siinä keskiössä pyörii eräs vatikaanin tärkeimmistä ohjelmista: ISIS... jopa globaali
huumekauppakin jää tämän arabikevät operaation muhametin miekkakaappauksen alle.)

Papal Knights Templar Drug Cartel - Temppeliherrain Huumekartelli. Se mafiansa Globaali
kartelli jota vastaan Aarniokin erhettyi sorkkimaan...Alla muutaman sivun näyte Talonpoikain
sodasta Vatikaanin Temppeliherra - Huumemefiaa vastaan:

Lue Lisää LA-Times'in sivuilta Mexicon huumesodista Knights Templaria vastaan. Tai sitten
pohjan perukoiden looshiensa Aarniometsä petoksista dokumentistani

"Suomi, Orwellin Valtakunta".



Lastentappaja Anders Breivik'in suuhun laitetut blogi-
päätössanat ennen äksöniä;

"I believe this will be my last entry. It is now Fri July 22nd, 12.51.

Sincere regards,
Andrew Berwick
Justiciar Knight Commander
Knights Templar Europe
Knights Templar Norway"

.

Knights
 Templar...

Knights Hospital✜lier,
eli suomilaisittain Templarit,

Temppeliherrat - tai sitten
Tempel Riddare Orden -

M a l t a n R i t a r i t
jotka Tawastialla

 juhlivat ...



Knights Templar -Ritari Andersin tekemä youtube video alkaa hehkuttamalla
lähettäjäinsä M altan R istin R itarimerkkejä = Templars, Temppeliherrat - kuinka
haluatten.

.

Ihmettelinkin jo viisi vuotta sitten 'kartellimme vapailla keskustelupalstoilla' tapahtunutta
raivokasta sensuuria huumekeskustelujen yhteydessä. Kommenttini pyyhittiin minuutin sisällä
pois kaikkilla forumeille - heti ja raivokkaasti. Niissä toin esille ihan tavallisia julkisia uutisia
mexicosta, silloin sen 10.000/v päättömän huumekartellien murhaamista yms... Miksi se tieto on
täällä kielletty!?

No asiahan on nyt päivänselvää huumepolliisimme viharikos sisällissodan ja Breiviikin Templar
-kytköksien paljastumisen jälkeen...

Kun asiat kuumenevat, cartelli tarvitsee tiukemman kontrollin: KartelliSanomat:
"Salainen määräys lisää KRP:n valtaa. Keskusrikospoliisi voi nyt mielensä mukaan
ottaa lähes minkä tahansa poliisitutkinnan itselleen. Lauantai 18.1.2014 klo 05.25"

Niinpä niin, kartelli pyörittää. Erehdyit A a r n i o: valtionbisneksiin ei saa koskea. Ja valtiohan
oli tietenkin se pieni mitätön Templar-kultahammasvarasto keskellä Italiaa... "KRP:n
toistakymmentä aseistautunutta poliisia teki luotiliivit päällä kotietsinnän Helsingin Pasilan
poliisitaloon 12/2013. Operaatiot kestivät lähes kahdeksan tuntia... kiinni otettiin neljä A a r n i o
n alaista... Nyt Helsingin huumerikosyksikkö on pyytänyt Helsingin käräjäoikeudelta kantaa siihen,
oliko kotietsinnälle lainamukaiset edellytykset ja perusteet ..."  IL & IS 21.1.2014 14:02



Aktivistit hallitsevat kaupunkia Mexicossa - ajettuaan poliisilooshin
suojaaman Knights Templar huumekartellin pakoon...

Viharikol eiku Asukkaat ovat onnellisia: ei enää Knights Templar huumekartellijesuiittain
kaulankatkontaa! 'Self-defense' fighters chase the Knights Templar drug gang from Nueva Italia
in Michoacan state... latimes com/#ixzz2qruorhXF By Richard Fausset, January 19, 2014, 8:00
a.m

Monet Kaliforniaan tulleet Meksikolaiset lähtevät kotipaikoilleen taistelemaan Knights
Templarin hallitsemaa huumekartellia vastaan. Näitä puolustusaseen omistajia suomilehdistö
kutsuu äärioikeistolaisiksi, viharikollisiksi ym, MSM-lempinimi on 'vigilantes':

"Coalcoman kaupungissa Templar cartellin looshilaiset elelivät sovussa moikaten
poliiisilooshia - murhaten veronmaksajia. LATimesin haastattelema Rivera: "olin
maatilalla ja näin kuinka siviilit ajoivat Templarit pakoon... Coalcoman vapautus
näistä kaiken bisneksen halvaannuttavista rosvoista oli nopea ja kivuton ja kertoo
jotain Meksikon hallituksesta, poliisista..."

Lulu Cazarez, 49, Delhi in Merced County palasi äskettäin: "tähän asti rikoksen
kertominen poliisille merkitsi hengenvaaraa"...

Mielipideosastoon päästetään vain templar-suodatetut kommentit:
JamieNova at 10:48 PM January 12, 2014 "Hey, LAT! Eivät nuo ole vigilantes! Nämä
ovat Mexicanoja, kansalaisia jotka taistelevat hengestään." Comments are filtered
latimes com/local/la-me-michoacan-la-20140126,0,6737335.story#ixzz2rUrpX2Kh



Itsepuolustus Militia - Halosen viharikolliset (?!) - ampuvat huumekartellin ulos kaupungistaan -
koska poliisi ei sitä tee ... valtioncartelliin nääs ei kosketa ... kuin erääs PeräPohojolan maassa.
Tämä vati kaanin terrori -ismin -järjestö lienee vastuussa tuhansista murhista ja sadoista
poliismurhista vuosittain. "Self-defense" militia  battle with suspected Knights Templar drug cartel
members in Nueva Italia, Mexico. AP January 12, 2014) latimes com/world/la-fg-mexico-
michoacan-violence-20140119,0,154127.story#ixzz2qrvjB3Ae

Piiritetty Mexico. 6-Helmikuu-2014: Neljä irtihakattua päätä - viimeisin Knights Templar
drug cartel isku, Michoacan. Zacan ja Antunez'in yhteisöissä kodintuvajoukot - suomalis
Templaarlehdisön viharikolliset - ovat järjestäytyneet osoittamaan vihaansa Temppeliherrojen ismin
mukaista naapuriensa päänkatkomisia vastaan. Pilkkanimenä sikäläinen jo pelokas
Templaarilehdistö käyttää 'vigilante autodefensas' - tälle Knights Templar drug cartel terrori-
valtaa vastustaville ryhmille.

Viime kuussa viharikolliset uhkasivat jopa häätää Templaarit kokonaan pois - uhka jota
suojaamaan äsken saapui tuhat (templaareja moikkaavia) 'rauhaa' turvaavia poliiseja ... cartelli
saakin nyt hoitaa isän bisnekset rauhassa - susireservaatteja myöten. Siellä pohjan perillä kuulema
uhkana oli ollut mm. ritari ꖅ komerosta  ymärtämättömän siivoojan kadulle repimä epri.

Ihmisten kalloja, 70.000 MURHATTUA: Four human heads are found in Michoacan state, the
latest indication that the Knights Templar drug cartel may be reasserting itself. By Cecilia
Sanchez and Richard Fausset. LATimes February 6, 2014, 6:08 p.m. ...   ... 70,000 residents died
during a military-led offensive against Mexico’s powerful drug cartels launched by the previous
president, Felipe Calderon. Latimes /worldnow/la-fg-wn-mexico-crime-poll-20140109
........ Tiesitkö. yli 70.000 Templarien murhaamaa jo ennen 2006-2012 (Calderon pres kausi)



Jesuiittalandia

Kun tiedetään että koko maan viranomaiskööri, heitä veivaavat siniveriset ritarit ovat 100%
jesuiittain ohjaamia rapparei - sitä tärkeämmäksi nousee suomexicossa jari Aarnion oikeusfarssin
lopputulos. Löytyykö maassamme enää yhtään miestä joka ei kansainvälistä Temp-peliä pelkää?

Jesuiittain musta Templar-aurinko paistaa koko maapallosella. Tässä kuvassa näyttäis pimeys
pyörähtäneen meistä katsoen pallonsa vastakkaiselle, katolisten inka-ryöstömurhista lähtein 500
vuotta köyhänä maaorjuudessa pitämälle Etelä-Amerikalle.

Kuva 'kiinni otetun' kartellipäällikön eräästä kultapalatsikodista: Kuinka ollakaan, Enriquen
'suku'nimi on: 'Osiriksen MaantieKartta' - Plan carte Solis. (LATimes.com)

Solis - aurinko - osiris: maantiekartta isän ismin kautta, mustien pappiskaapujensa suojasta
tuhon terroriin ja maapallosen kattavaan homppismi-huumekauppaan.

Psst. Ehdotan kuolemantuomion käyttöönottoa. Senjälkeen kaikkien rakennusten kotietsintää: kenen
tiloista tämmöin juicen-musta aurinko löytyy, sillä ensimmäiseksi testataan uutta lakia...



Mexico 2014: Kansannousu katolista Temppeliherrain terror -ismiä vastaan seinämaalaus;
miehet koolla puolustamaan kotejaan kansainvälistä Templar-ritarein ihmis-huume-
ryöstömurhakartelli -ismiä vastaan.

Paawin jesuiittain globaali media haluaa kuvata nämä tavalliset, terrorisoimansa kansalaiset
pahiksina. Työtätekevät orjansa joilta ritarinsa ryöstävät kaiken 24/7, oikeuden vääristäen, anastaen
kaiken itselleen. Näitä sen lehdistö (josko erkon sensuurista joku sana vahingossa ohivuosi
sensuurin) suomilaisille kuvaa anarkisteina, vigilantes yms. rikosnimikkeillä: Rikollinen =
perheenisä jonka tytär ammuttiin Temppeliherrain huumekatutaistelussa. Poika jonka isä kuoli
luotimereen yrittäessään pelastaa ammuttua vaimoansa. Perhe jonka poika pakeni huumekartellien
vietyä omaisuuden ja maatilan. Jnejne. Korkeimman oikeuden Templarien nauraessa
sakkoviiniensä ääressä...

Kauanko suomilaista EU-kavallettua duunaria sadaan silmään liruttaa? Havahtuuko kukaan
kaduilla ylläpitämäänsä huumekauppaan ja prostituutioon. Lukeeko kukaan kolumnia jossa
kuvataan Suomea ihmiskaupan shukopolli-kauttakulkumaaksi?

Tässä eräs ihmetarina kylästä jonka isän ismin kartelli jauhoi murusiksi. Kuten tavallista, apu
löytyi taas temppeliherrainsa avulla. Ihmeitten ihme -ismi: Kolme päivää nälissään ollut kartellin
ryöstämä poisajama kyläläisjoukko saa rebekoilta apua. Ottaa vastaan, kuulema ei halua edes
silmiin katsoa. Miksiköhän? Haiseeko tämä✜ 'apu' heidän kauhuilla koulittuun nenäänsä...



Aktivisti-Vigilante koulutus on saatu,
viharikolliset alkavat vastustaa Temppeliherrain tyranniaa

Templaariveljet ovatkin saaneet haastamatta orjuuttaa rahvasta kohta 500 vuotta. Nyt otetaan esiin
ritaritar Halosenkin itkemät viharikoksen itsepuolustusvälineet = uhka huumekaupalle. Asetutaan
asemiin odottaen milloin Temppeliherrat tulevat äitejä tappamaan. Tällä kertaa heille on tulossa
yllätys.

Äitien itkulle on tultava LOPPU! Maaorjain itsepuolustusryhmän jäsenet asettuvat asemiin
taistellessaan Templarien huumekartellin otetta vastaan kaupunkinsa Nueva Italian poliis 'oikeus'
yms isän ismien syöpäläislaitoksissa.



Armeijakin on tulevinaan apuun - perustuslakikylttien iloisen valheitten loisteessa.
Suomilaihölmöiltähän halos-katais ritarit sen (haittasi ismin operaatioita) kavalsivatkin jo isän
ismien eukkulaan.

Mexico Apatzinga 2013.

"In November, the administration sent troops and police to Lazaro Cardenas to retake the city and
deny the Knights Templar a major source of revenue from its business dealings at the
port. ...Security analyst Alejandro Hope of the Mexican Competitiveness Institute said the
administration's decision to treat the vigilantes as a "useful tool" against the cartels appears to have
backfired, emboldening the self-defense groups to go on the offensive. "They decided they were the
ones who were going to set the terms of cooperation with the government, and the government had
to follow," Hope said. "Now that has led to a very, very dangerous situation. If and when they
decide to move into Apatzingan, it could be a pretty bloody situation." LATimes com APRIL 17,
2014

latimes com/world/la-fg-mexico-battleground-20140114-story.html
latimes com/world/worldnow/la-fg-wn-mexico-violence-20131028-story.html

latimes com/world/worldnow/la-fg-wn-violence-mexico-military-police-20131104-story.html
latimes.com/world/worldnow/la-fg-wn-vigilantes-mexico-michoacan-20140113,0,4957752.story



KIELLETYT KUVAT - TEMPLARIEN RUUMISLÄJISTÄ
Jo isän Adolph jesuiitta tiesi että ryöstömurha = kullan lähde.

Anarkistien rakentama muistosali - nuo kauhiat  aseistautuneet viharikolliset, eivät
suostuneetkaan kaikki Temppeliherrain murhattaviksi - ja vielä tälläisen muistosalin rakensivat -
mikä viharikos!

Murhattujen kymmenten tuhansein määrä on salaisuus. Todellinen luku liikkuu kymmenissä
miljoonissa jos koko Etelä-Amerikan
katolisen jesuiitta feodaalisysteemin
murhattujen orjain määrä huomioidaan -
alkaen Temppeliherra✜ Kolumbuksen
ryöstöretkistä. Eräs ryöstösampoa pyörittävä
mekanismi on 'pakolaiset' - Rooman
EUorjuutta pakenevat kurjina köyhinä pidetyt
Marianpalvojat.

Temppeliherrain✜ Ryöstölaiva nro.1,
Pyhä Maria, isä osiriksen kultahammaslaarit
täyttäneen messumurhaajamme Kolumbuksen
johtolaiva 1500-luvun alusta.



TANCITARO:n kaupungint suojajoukot - 'viharikolliset' äitiänsä puolustamassa paavin
Kolumbusritareita vastaan. "Partio no.101, Tancitaron vapauttamiseksi".

Näistäkös viharikollisista KRP Jussi Oksanen varoittelee? Viharikolliset - jotka aina aikovat
monopolikauppansa tuhota? Ja saattaisivat jopa jonkun Aarnion ottaa mettästä päällikökseen -
mikäli ymmärtäisivät hesarins valheitten imemisensä lopettaa...

Ritari Jussin viesti näkyykin nyt aivan uudessa valossa: "Pian katujengit kaduilla
väkivaltaisesti
konetuliaseiden
kanssa. - Keskeinen
osa toimintaa on
huumekauppa,
väkivalta, aseisiin
tarttumista ei
arkailla" IS
22.02.2011 07:25

Viharikollis-Isä -
jonka perhe
haudattiin?



PAAWINhuumeVALTA WAPISEE
...hiirulaishalonen saa halvauksen?

Kaikkia aseita ei saatukaan pois viharikollisiltaan?

Ikävä vain, että tuskin kukaan näistä viharikollisista tietää mitä ja kenen ismiä tässä ollaan
vastustamassa. Joukossa jo jesuiittasoinit uusia eukkukavalluksia väsäämässä, tietenkin
johtopalleilla: isän kulta onkin näissä 'hommissa' loppumaton luonnonvara, salamurhat silkkaa
+plussa-bonusta...

Hyvä että edes näin...

Hae lisää kuvia 'viharikollisista', hakusanoiksi esim: mexican armed vigilantes

Toistaiseksi vielä joitan mustattuja tai BBC postimerkeiksi lytistettyjä kuvakkeita löytyy - kunnes
goo ogle pääsee vauhtiin... Vaan eikös ole jännä miten hyvin hesarisensuurisi toimii - kukaan
suomilainen ei asiasasta tiedä - ei tästä saatikka aarniometsän kytköksistä.



Mitäs jos kavaltajamme mannerheimin tielle tulis tälläin viharikossakki vaatimaan aarnimetzäin
ritareita vastuuseen? Huh huh, pelottava ajatuskin sanoi ritari ja asennutti 30.000 kameraa ja
kuuntelulaitetta... "1500 armed men take over Guerrero"



Paracuoaron kylänvahdit odottamassa temppeliherrain hyökkäystä. Mexican community
armed guards are in position at the entrance of Paracuaro, in Michoacan state, Mexico, on Jan. 6,
2014.

Paracuoarolle päätös - Tarina jatkuu suomexicosta. Siirryn sinne erään
hauskan suomilaistarinan myötä Hondurasin kautta...

Eräs valtuuskunta (suomilaishölmöt juu nou) oli saanut maailmanpankilta tehtävän selvittää
Hondurasin korruptiota. Suomilaiset kun tunnetusti eivät vatikaanin ritareista tiedä, tahi sen
olemassaoloon usko, ovat hyviä murkkuja tähän hommaan: ilmeisesti huumekartellinsa varoja
vuosi ohi isän kultahammasholvin? Asiaa en tunne, mutta painavat syynsä tälläisellä
totuuskomissiolla aina on - semminkin kun tämä toiminta lienee ainoaa missä suomilainen osaa
rahastaa rasvaisesti.

Eniweis, 'pojat' ... err siis konsulentit tutkivat puoli vuotta asiaan liittyväin kavallusten haaroja.
Niinpä tuli sitten loppuraportin päivä. Perjantai aamupäivän olivat valinneet esitykseen.
Tunnollisesti hommansa (suomilaishölmöt juu nou) tehneenä, aamupäivä meni karttojen ja
kaavioiden kera Hondurasin hallituksen päivitellessä löytöjä. Kun loppuhuipennus oli pidetty, piti
konklaavin siirtyä kaffelle - mutta hetkinen ... konsulttimme ovat oppineet pysymään hengissä...
Niinpä heillä kaffen sijasta pihassa odotti taksi, joka paksulla setelitukulla 'lensi 'kentälle - jossa
odotti yksityiskone. No suomilaiset olivat Hondurasin rajojen ulkopuolella - homma hoidettu - jo
ennekuin hallitus oli saanut kaffensa nieltyä. Hondurasin ritarien kaffe meni keuhkoihin: vasta
juodessaan tajusivat että raportti selvitti tekemisiään - ja paljasti jokaisen omat kavallukset
desimaalin tarkkuudella...

Hondurasin katolisritari: Lue hyvän-ja-pahan-evankeliumi

Suomikonsultti hoisi tehtävänsä - ja päälle vielä selvisi retkestä hengissä. Sikäli kun nämä
sissimme tunnen, eivät he vieläkään usko Templaarien olemassaoloon, paavia pitävät witsinä.

Paawista tämä onkin paras kullanvuolennan witseistään.



MEXICON KURINPALAUTUS 2016

Niinhän siinä kävi. Että pyhän isän piti rientää kidutta eikun opettamaan kardinaalejaan
kidutt eikun auttamaan Mexicon Köyhiä (kartelleja). Katsopas pyhän isän
vastaanottoseremonioita 2/2016 Mexicosta: ainoa pysyvä ratkaisu rooman palvonnassa.

Matkallaan kurittamaan je venyttämään tottelemattomia meksikon talonpoikia, isä antaa
medioilleen vettä myllyyn ykseydestä, rauhasta ja eritoten ekumeniasta [rooman-valta]. Rauha, se
tehdään väkisin ... kuten tuhat vuotta sitten Suomexicon rannoilla: kukoistava kuningaskunta
tuhottiin, pakkokäännytys rooman osirikselle. Jos et kääntynyt pakanuudesta, kaula poikki. Kun
käännyit, kaula poikki -



"Käykää kaikki rakkauden isän tykö"

Ken ei pelkäisi Temppelitunkiolle noussutta kiduttajakardinaalia.

Kaupungin ritarit peloissaan rakensivat jumalalleen ennennäkemättömät koristeet - baalin
bakkanaali mistä ei saisi puuttua mitään... tunnetustihan koristelujen epäonnistuja menettäisi
päänsä maan tavan mukaan.



Francis-kus1 olikin pissiä ilosta nähdessään pyramidinsa, sarvipöö yms ruokottomat saasta
symbolinsa. Eritoten ruusuritarien muistaminen Templarien alapuolella oli onnistunut Templar-
tempaus. Paavin ilon nähtyäni ehdotankin Niinistöllemme uutta rukousmattoa tälle aihepiirille:
kyllä Saulin kelpaisi polvistua Tawastian juhlilla tälle isä insestin rukousmatolle:



Uskolliset ilakoivat ristimeressä ristinmerkkejä tehtaillen.

Viimein koitti isän vetämät Huumekauppiaitten perinnepäivät pyramidin alla - kuin
Tawastialla ikään. Aamen Aamen.



Paawimedian kamerain lätinässä sai myös kartellin johto halailla isää... pipohan siinä tuulessa
katosi.

isä poika ja puhaltava pahahenki: Mexicocartel Inc. Templartulosta takova johtaja.

Perheonnea. Pedofiilikset ovat aina varautuneet pahimpaan; rosvopäällikölle tungettiin korva-
US -teologian sombreroja haitaksi asti.



Mafiassa turvallisuus on aina ennenkaikkea.

Tälläistä määrää ilkeännäköisiä aseistatuneita lihasmöykkyjä tuskin tapaat missään - ellei
sitten katetdraalien kellareissa pyhien suurjuhlian rahvaanvenytysten aikaan. Ilman tätä mieletöntä
aesistusta 'rauha' ei pysyisikään pystyssä hetkeäkään, viharikolliset teloittaisivat pahan isän joka
heidän perheensä päättömäksi teki, ojanpohjille levitti: pelkästään templarien huumeporukalla on
noin 10.000 messumurhattua vuosittain.

Parhaimmillaan näillä 2016 narkki-ritarijuhlilla saattoi nähdä satamäärin pyssymiehiä
suojapiirittämässä kultakimpalettaan, kartellin ylipäällikkö isää.

Viharikollis -vaarasta tulee tässä mieleen saasta-isän saasta-palvelia, ris-sala-murhaaja Tarja
pohjan periltä - voit lukea kuinka tämä isälle uskollinen lesbo teloitutti Suomen johtoa 3.10.1978
nostaaksen Vatikaanin homppiagendan hesarien otsikoihin - Lue Lisää 'Suomi orwell' -
dokumentista.



Närästääkö. Heitetään Marian päälle hiukka pyhää vettä, josko helpottaisi.



Niin haaskat bileet oli jotta keppikin suli.
Kuten saastan nimi: Yhtäkkiä kus1 lurahti mediansa
otsikoista jonnekin - ilman selityksiä-  ja nyt isä insesti on
tuttavallisesti

'Francis'



Katolinen kirkko ja vastustamaton Mexicon huumekauppa.
Otteita; by LATimes Richard Marosi and Marisa Gerber. ...

David Shirk, Oikeus Mexicossa Projektijohtaja, University of San Diego: rooman kirkon johtajat
vain istuvat, pahimmissa tapauksissa ollen yhtä korruptoituneita kuin Mexicon poliittiset johtajat.
("Eikoskesuomea" sanoi katainen.) ...eihän.

Kaksi järjestäytynyttä huumeorganisaatiotta - siis niitä koskemattomia gloobaalinpaavin
palvojia joihin aarnio erhettyi ... 'Perhe' elikkä ykseys, eikö olekin ihanaa rakkautta - ja siitä
noussut Temppeliherra Ritarit, La Familia / Knights Templar - hyysäävät pseudo-uskonnollista
Vatikaaniliturgiaa halliten samanaikaisesti kaikkia yhteiskunnan elimiä, kaupunkien hallituksista
poliisloosheihinsa - ja etenkin 100% paawimedian kontrolliin.
("Eikoskesuomea" sanoi katainen.) ...eihän.

Epäilykset ovat aina leijuneet kirkon vastaanottamaan humerahaan. Roomanriitti
katolismessuja messutaan kuuluisien huumekauppiaiden [jesuiita+] nimessä julkisesti. Katolispapit
jakelevat sakramentteja huumerahasta ja esiintyvät näiden jesuiittasankarien kanssa julkisesti.
Monet katoliset tuovat epäilyksensä julki: Luz Adriana Lujan, 29-v vierailija Tijuanasta sanoo
ettei ole epäilystäkään Rooman kirkon ja Templar huumekartellin välillä. "mutta piru on
kaikkialla..."

Paawimedia vihaa tietenkin viharikollisiaan jotka eivät Rooman Templarien huumekauppaa
hyväksy: Äskeisellä videolla nämä 'viharikolliset' uhkasivat kansannousulla elleivät hallituksen
jesuiitta-templarit aja Rooman huumekartellin paapomia templaari-jesuiittoja pois. Ehe hehe. He
sanovat pidättyvänsä luodeista kunnes (pyhä päähuumekauppias poistuu takaisin Vatikaaniinsa... )
Rooman katoliskirkko joka hallitsee kaikkea, on yhtä huumerahnan kanssa - narco-limosnas-
ykseyttä - kartellin lahjontarahat joilla kirkko voidellaan osaksi Rooman imperiumia.
"Huumekauppiaat rakastavat äitiä" sanoo Shirk. "Ja äidit rakastavat äitikirkkoa..."

The Catholic Church and the irresistible power of Mexico's narco culture by LATimes Richard
Marosi and Marisa Gerber. ...  David Shirk, director of the Justice in Mexico Project at the
University of San Diego. “The church’s leaders have basically rested on their laurels, and in the
worst cases have been as corrupt as the rest of Mexico’s political leaders.” The two main organized
narco crime groups — La Familia and its spinoff, the Knights Templar — espoused pseudoreligious
teachings while dominating all corners of society, from city halls to police stations and media.
Suspicions have long swirled over the practice of narco-donations. In some parishes, priests say
Mass in churches or chapels bearing the names, on walls and pews, of notorious drug trafficker
benefactors. Priests have taken money for dispensing sacraments and have been seen in public with
traffickers. Many Catholics expressed mixed feelings about the church: Luz Adriana Lujan, a 29-
year-old visiting from Tijuana, said she doesn’t doubt there’s some level of collusion between the
church and narco-traffickers. “It's terrible,” she said. “But the devil is everywhere ...
Gunmen claiming to be vigilantes, in a videotaped message last week, threatened armed
insurrection unless the government finishes off the Knights Templar. In the video, a masked man
flanked by two gunmen said their group would hold off its offensive until after the pope’s visit.
Suspicions have long swirled that some churches are compromised through the practice of narco-
limosnas, or drug-tainted donations used to build gaudy churches in drug-trafficking regions.
“Traffickers love their moms,” Shirk said, “and moms love the church.”

When Pope Francis visits - FRANCIS!? ... Wheres the kus1 Francis kus1

latimes com/world/mexico-americas/la-fg-pope-clergy-20160215-story.html
latimes com/world/mexico-americas/la-fg-pope-michoacan-20160211-story.html



Ritarien             Valtataistelu

Kardinaali Tobin nousi pyhää istuinta vastaan. Hiljaisuus merkinnee puukkohippasta basilican
basillien seassa... nouseeko musta savu pian krematoriosta?

Tässä iloinen topi vielä polvistuu ex. kiduttajakardinaalin edessä -



Voi niitä aikoja: Topi lukemassa lakia edelliselle Benedict XIV huijarille - joka pelin tuntevana
osasi 'lähteä eläkkeelle' ennen pyhän suolivenytykoneen kokeilua. Miten käynee Fransicus1lle,
keskeytyvötkö jo aloittamansa WW-III projektit sipisuomea myöden?

Homppilan päällikön iloterveiset rahvaalle:

Anonymous posters criticising pope appear in Rome

Posters accusing Pope Francis of attacking conservative Catholics appeared around Rome this
weekend and were swiftly covered up by city authorities. The posters, put up during the night
between Friday and Saturday by mystery activists, featured a picture of a stern-faced pope and the
slogan: "Where's your mercy?" The text accused Francis of several interventions targeting
conservatives, including what the posters called "the beheading of the Knights of Malta." .......
telegraph co uk/news/2017/02/04/anonymous-posters-criticising-pope-appear-rome/ 4 FEB 2017 •
10:23PM

Edes Telegraph ei uskalla kirjoittaa mitä rooman kaduillla pyhän SPQR ilmoitustauluille
kirjoitellaan. Hauskasti selittelee että teksti on paikallismurretta -



Roomassa kaduille liimataan paavia mollaavia kirjoituksia.

Pyhäinhäväistys josta vielä päitä putoaa: paikallinen kapungin ROMA-virkailija käy kiireenvilkkaa
aidolla fiat-luokan liimalla peittelemässä näitä pyhän SPQR -ilmoitustauluin häväistyksiä.

"A France', hai commissariato congregazioni, rimos sacerdoti, decapitato l'oredeano di Malta i
Francescani dell'immacolata, ignorato Cardinali... a n'do sta la tua misericordia?

"In France, you police congregations, removed priests, decapitated the order of Malta the
Franciscans of the Immocalata, ignored Cardinals, where is your mercy?

"Ranskassa vahdit seurakuntia, poistat pappeja, tuhoat Fransiskaani maltanritarit, et piittaa
kardinaaleista - missä onkaan armosi? (Vapaa käännös italiano)



Italialainen mies kiipesi vatikaanin rosvoluolan katolle - protestoimaan Italian ja EUkkulan
(hajut jesuii-tallista) politiikkaa... Haju onkin väkevä, harva osaa yhdistää sitä kallokokoelma &
kultahammasluolastoihin. VATICAN CITY — NYPost 8:48 AM, October 3, 2012.

Oletko Sinä Eksynyt vatikaanin vapaamuurareihin? Jos niin, lue mihin se johtaa:

Lue vapaaksi-muurarien-kahleista



Luikertelijain Valheet Paljastettava
Käsitelty aihe on selvästi Raamatun auktoriteetille äärimmäisen tärkeä, onhan tämä portto ja
sen jokapaikkaan valheitansa ujuttava veljeskerho kuvattu Raamatun sivuilla täydellisesti ja
kattavasti vähän väliä ja useasti. Esim Paavalin varoitus: "Noiden pariimme luikertaneiden
valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä
meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että
evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne." Gal.2

Valheveljen erottaa valheistaan = Raamatun väärentely. Äitikirkon lähetiltä myös puuttuu aina
evankeliumin totuus, Jeesuksen pääsanoma: TEE PARANNUS.

Mutta mistä syntinen tietää tehdä parannuksen jos syntistä ei nuhdella? Tässä toinen
paljastava tekijä, kaikensuvaitsevaisuus, armon väärennös irstailuksi: "Tutkikaa, mikä on otollista
Herralle; älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan
päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Ef.5.

Oppirakennelmat kääntävät kaikki perustotuudet ylösalaisin:
- paawi, jumalan edustaja, Maria, pelastaja --> "yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja
ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä..." 1Tim
- Sinut pakotetaan tekemään Äitikirkolle kaikenlaista ansaitaksesi pelastuksen --> yksin Usko
Jumalan Ainokaiseen Poikaan riittää.
- Massamurhaajista marttyyri tai pyhimys, riippuen huijarilajista --> marttyyri antaa henkensä, ei
tapa

Parannuksen tekemisen jälkeen tulee uskoa ainoa ohje joka pelastaa iankaikkisesta kadotuksesta:
Niin hän lankesi vavisten ja sanoi: "mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?" Niin he
sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi."Apt.16.

Tähän ei kirkkoja tai pappeja tarvita: "Jeesus, anna anteeksi, pelasta minut" -rukous nyt ja tässä
riittää. Kun Jumala On Kaikkivaltias, Hän kuulee luotunsa huokauksen ja vastaa - ajallaan.

Loppusanat:

Rooman pyrkimyksenä on aina ollut vallata hallita Jerusalem. Tämä tulee erityisen selvästi ilmi
Jeesuksen ajan historiasta, Josephuksen kirjoituksista ym - ja tietenkin ristiretkeläisistä jotka olivat
rooman lähettämiä Johann-iittain yms M a l tan ritari ryöstäjä-murhaajia. Tämän ritariklaanien
järjestyksen päälle Ignazius L0y0la rakensi 1500 luvulla jesu iittain veljeskunnan...

Tämä aihe kirkastuu myös Israel Uutisista - tätä näkymää et ole nähnytkään: kts
sisällysluettelosta Israel Uutiset, Arkeologia

Tällä hetkellä valtansa on rajallinen ja rajoittuu looshiensa ritarien kautta harjoitettuun
salamurhapelkoon ja petokseen. Paras terrorin kylväkone onkin Portugalin Fatimassa synnytetty
muhamed -looshi. Rooman murhakultti ei ole 'tyydytetty' ennenkuin sillä on valtaistuin nykyisen
D0me-of R0ck looshin temppelin paikalla.



Asiasta kertoi jo 2000vuotta sitten mm. Uuden Testamentin teksi seuraavasti. Uuden
testamentin, opuksen, jonka teksti paljastaa tämän kauhistuskultin. Kirjan, jonka kääntäjät kultti
lähetti ritarinsa metsästämään ja armotta polttamaan - tänäänkin toimivan (salaa)
inkvisiti0laitoksensa avulla...

Mark. 13, Jeesuksen sanat: "te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden;
mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Mutta kun näette hävityksen
kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin
ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille ... Voi raskaita ja imettäväisiä niinä
päivinä! ... Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta
luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja
ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden,
jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät."

---> "hävityksen kauhistuksen seisovan" = iljettävä pakanakultti. Muodostuu Kreikankielen
sanoista: <ho bdelugma eremosis>.

Vati kaani nimi onkin vapaasti käännettynä: Lohikäärme, Käärmekultti... edustaahan se kaikkea
saatanan valtaa maan päällä.

LINKKEJÄ:

http://erilainen.wordpress.com/2009/05/28/luopiokirkon-palo/
http://wp.me/sx1AT-111
http://koti.phnet.fi/petripaavola/mannynkapy tai /vapaamuurarit.html sekä /jesuiitat.html
http://nord.blogit.fi/2010/01/

Englanninkielisiä sivustoja löytyy satoja, teknisesti paras basilica-keskeinen:
saintpetersbasilica.org/ (ei ole viruslinkki)
Who created Islam youtube.com/watch?v=dZYnwKP6LsQ
Vatican creating Islam, Eric Phelps youtube.com/watch?v=oF4tLBvRa7k
letsrollforums.com/movers-and-shakers-sovereign-t16438.html
Islam - Catholic Ties, Illuminati Symbols: youtube.com/watch?v=rK-i81uacqU
Kuinka Vatikaani loi uskonnon nimeltä islam
/www.scribd.com/doc/20883322/islam-catholic-connection
www.scribd.com/doc/222227/How-the-Vatican-Created-Islam

Rooman jesuiittajohtoinen murhakultti salamurhasi, kidutti kellareissaan ainakin 50milj
vääräuskoa. Ovatko Paavit pyydelleet murhiaan anteeksi, Päivi? hahhaa, kaikkea vielä: arvo-
onnittelijat osallistuvat kellarigrillien lämmittämiseen - tänäänkin. Katso välineistöä (anna YLEn -
waroitus) ... Inkvisitio suomeksi; Katolinen inkvisitio ja kidutusvälineet
www.youtube.com/watch?v=E92Wko58DJc
Alkuperäinen deletoitu; Puolan versio tässä vielä; 50min, INKWIZYCJA - POLSKIE NAPISY

www.youtube.com/watch?v=7hXwFr92mXU

Em. linkkien vieressä, takana ja sisälläkin on jopa tarkoituksellista r00man ujuttamaa
harhaanohjausta. Sen takia 'saatanan syvyyksien'  tutkiminen ei olekaan kenellekään hyväksi -
Raamatun Sanalle rakentava Kristitty tutkii ennemmin Sanaa kuin jo maailman alusta
ollutta Luciferin verkostoa.

Linkkejä:
Obeliski ym. avatkaa.com ... avatkaa.com/BM5.html
Vapaamuurarit, Jesuiitat ym: koti.phnet.fi/petripaavola/vapaamuurarit.html
David Wilkerson: tscpulpitseries.org/finnish/tspurge.htm
Kopio tästä www.scribd.com/doc/118845376 (kopioi selaimesi osoitekenttään)



PPS. Hienot bisnekset sopivat ismiin. Väestönvähennys...

Kun Plutonium tehtaat rakennettiin tupakkaviljelmien viereen, aikaansaatiin miljoonapoistot.
Joutavia suita korjaan 'asiakkaita' parantoloiden $$-kautta turpeeseen...

Tuotemerkissä pitää tietenkin näkyä tuottajan merkit - heraldiikka on näille veljille  tärkeintä.

A Satisfied customer: Tyytyväinen asiakas ei valita...



LOPPU
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SISÄLLYSLUETTELO

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

DOWNLOAD ALL, NEW, UNCENSORED UPDATED FILES FROM HERE:

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

http://jmp.sh/H4jK8mj

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

(Mediafire front page is lazy loading, be patient)

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





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

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



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

Also available at - täältä vielä osin sensuroimattomia sivuja :

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

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

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

Artikkelisarja sisältää YLI 40 dokumenttia, mm.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

-

_______________________________Suomalaisten Säteilytys Käynnissä:

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

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



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

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

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

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

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

tai

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

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



Katso aiheesta youtubesta myös kaikki

PAKKASPYRY

youtube.com/user/pakkaspyry -videot.



Neljäs Peto
Elämme pedon vankileireissä odottaen ennustettua ja
pakollista 666-tunnistussirua.

Hollerith reikäkorttijärjestelmä oli avain kansakuntain
seulomiseen ja ryöstämiseen halki koko 1900-luvun. Nyt tämä
paisunut pahvihampainen peto on verkkonsa kutonut kaikkialle,
seuloo kansakuntia yhä kiihtyvämmällä vauhdilla. Lue ja
tunnista se, löydä sielullesi pelastus!

"seseon sensuroitava!" huudahti paljastunut Kill Bates...
CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

tai www.scribd.com/doc/250744143/Neljas-Peto tai
www.erilainen.files.wordpress.com/2015/01/neljas-peto.pdf tai

www.mediafire.com/file/38zzfdvv2ok8eo1/Neljas_Peto.pdf

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
 Army Photos.

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

Evakkotie

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

SA-kuvadokumentti
suomen sorretuista
joiden kotikontuja
CCCP yhäti miehittää.

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



hotelli - Ryonguong.

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



TAAS ...Sensuroitu Fibromyalgia

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

www.scribd.com/doc/215218247/Sensuroitu-Fibromyalgia

tai

www. erilainen.files.wordpress.com/2014/03/sensuroitu-fibromyalgia1.pdf

tai

http://tinyurl.com/gnpfal9



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

Surmattuna Summa Mutikassa

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

Joulun Evankeliumi:
- pahan sanoma

- Pelastuksen viesti

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

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



Berijan Tarhat

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

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

Haagin Kenguruoikeus - Milosevic

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

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



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

Commission http://www.nrc.gov/

NRC Kokouspöytäkirja  512
–  Plutoniumtehtaiden viritellyt reaktorit

Uutisia terror -ismin peilisaleista 9/11

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



Radioaktiivisuus

K.Fajans 1927

Kadonneen kirjan uudistettu painos.
Tyypilliseen tapaan kirjastoista
salatuhotun opuksen alkuperäinen
uudistettu painos; ydintekniikan
perustiedot on haluttu tälläkin tavoin
salata.Tämä kirja on äärimmäisen
harvinainen eikä sitä ole mistään
saatavissa. Mahdollisesti vain kaksi
suomenkielistä kappaletta on säilynyt
ydinrovioista... Nyt edessäsi on uunituore
historian romukopasta nostettu ja
kiillotettu kopio. (Engl kielinen versio

löytynee jostain kirjastosta jopa on-line)

Fysiikan ohjelmoidut bessewerwisserit hymähtävät ydinfyysikko Tri K Fajansin wanhalle kirjalle -
elleivät halua nähdä kuinka alkuainetaulukko väärennettiin Plutonium keittoloiden alttareille
(Kanavasäteily - sitähän ei ole ... varsinainen ydinmafian pilkkakuoro!).
Uuteen kuosiin tämän yhä ajankohtaisemman Arton kirjan kokosi ja toimitti sinullekin Ydintieto-
Yhdistys 12/2011. Sisältö ja formaatti pyrkii seuraamaan alkuperäistä. YY:n tarkoitus on lisätä
nykyisen höyrykauden ydintekniikan tietoutta kaikille ydinmaailman nenästä vedetyille, erityisesti
Suomen Miehille ja kaikille kansoille - jotka ydinpimiön tahalliset ja mielettömät säteilyaltistukset
saavat.

Tutustu 'Fukushiman Taustat' ja 'Chernobyl Raporttivuoto' -dokumenttiin.

Kirpputorien ja kirjastojen kirjastot ovat aktiivisen tuho-operaation kynsissä: alkuperäinen
tieto hävitetään keisarimme ohjaamien vähä älyjen toimesta - maapallo kuumenee satujensa tieltä.
Codex alimentarius saa salaisesti edistää väestönvähennystä koska kaikki uskovat Keisarin
vaatteisiin - oikeata tieto ei enää saa mistään. CO2 verotusvälineenä tuntuu niin jesuiittain
sosiaalisen oikeuden ihanuudelta: Lapsemme eivät enää tiedä että hiilidioksidi on elinehto - koska
et löydä enää perustietoja mistään!



Ydinvoima - säteilyttäjäsi

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

Suomi - Orwellin Valtakunta
Suomi - ritarisyöpäläisten maa, vrt kuva. Rooman insestiklaanin sisältäpäin kavaltamana...

...paavin poliisiborreolooshin anarkian alle alistettuna.

http://tinyurl.com/gnpfal9 tai scribd.com/syottovasikka tai
erilainen.wordpress.com

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



Sky Sky Sky – Cry Cry Cry

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

Mitä nämä ovat? ...vasemmalla kuvia
Helsingin yllä 2014. ... chemtrail tankkerin
suuttimet jumittavat. Hengitä syvään...

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

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

- ERROR 404= deleted by
MSoft/slideshare.com

---> see https://erilainen.files.wordpress.com
erilainen.files.wordpress.com/2017/02/sky-sky-sky-cry-cry-cry3.pdf

-or goto-

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

DOWNLOAD - Lataa kaikki dokumentit http://tinyurl.com/gnpfal9



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

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

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

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

NOBEL: sahtivaari ym mustat huumeritarit



Ne Tulivat Yöllä
...kuin pimeyden ruhtinaat.

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

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

Tämäkö Oli Elämäsi

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

Sateenkaarihuijarit paljastuvat!

Chick.com sarjakuvasuomennos.



PAHAN PIETARIN BASILLI
Vatikaanin salat julki: Pietarin 'kirkko'

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

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

Äitikirkko ja punainen hameväki: "...näin vaimon istuvan
verenkarvaisen pedon päällä, täynnänsä pilkkanimiä, jolla
oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. ... täynnä
kauhistuksia ja hänen huoruutensa riettautta: Babylon,
huoruuden ja maan kauhistuksen äiti. ...Sillä hänen
haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan
kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja
maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa
runsaudesta." Ilm.17.

.

Paavin Salaseurat, Ritarit ja
Vapaamuurarit

GADinpalvojain G-kirous:

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

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

ylhäisemmät heitä molempia."

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

Gadille pöydän..." Jes.65



Vapaamuurari, Ei-toivottu Vieras

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

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

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

Jenin Jenin: Globaali aivopesukone
hävisi mediasodan

Paljastaa äitikirkon vasemmisto-oikeistosatu koneiston,
sille alistettuna olevan Ev Lut Kirkon osallisuuden mediansa
propagandaan ja messamurha lavastuksiin. ... Miinoitettu
Jenin 2002: Noobelsankari terroristiritari Arafatin ryöstämä
‘leiri’: …kadut langoitettu pommeilla, täynnä ihmisiä, miinoja,

mummoja,
invalideja
pyörätuolei
neen, lapsia
pommikass
eineen.
Islamin

kunniamurhaajajoukko valitsi sen
taistelupaikakseen…

Lue kaikki



Israel Uutiset
2011 / 1-2012 / 2-2012 / 2013 (yht 4kpl)

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

Israel uutiset:

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

Israelin Arkeologia
Katsaus Paavin huijaushuvipuistoista todellisiin
Arkeologian helmiin.

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



Öljy, Luonnontuote

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

Chernobyl Raporttivuoto

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

Fukushiman Taustat.

Miten Olkiluodon
Plutoniumtehtaasta vuotaa seinien
läpi suorana säteilynä 3x
'Chernobyliä' vuodessa...

Miksi NILU, Norjan super simulointikeskus suljettiin kun se alkoi
näyttää rahvaalle kokomaapallosen saastumisen? Vasemmalla
NILUn tuottama rahvaan kaunis versio - oikealla todellinen
ilmakehän 100% cesium saastutus 2011



Alla ylläoleva  litania käännettynä Englanniksi.

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

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

Slideshare started to censor; however all are available at:
- scribd.com/syottovasikka
- erilainen.wordpress.com
- http://tinyurl.com/gnpfal9 (mediafire.com; free download, no login)
- https://jumpshare.com/b/0lWtLzUebdpQRvP94cUx

Below short peek into contents; most documents have English translations inside.

No linkys; you have to type all linkys into your browser... or goto get em at erilainen.wordpress.com:



Peter's Pill Grimace
Vatican dirty secrets revealed. IHS = Isis Horus Seth ... Roots of
ISIS and Catholic terror ism.

"For by the wine of the wrath of her fornication all the nations are
fallen; and the kings of the earth committed fornication with her, and
the merchants of the earth waxed rich by the power of her
wantonness"

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

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

Manmade Nuclear Holocaust
Plutonium Factories a.k.a. Nuclear Powerplants are
irradiating every living creature on earth.

Based on AlgoRealism of melting ice & rising seas:
Coastline of west Finland has risen 100km during last
500 years, people are being taxed from as they gain
more land on the coast... plus other astonishing
treasonous MSM hoaxes



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

News of the papal terror -ism 9/11

How the jesuital WAR AGAINST ISM took nations on a holy
ride; robberies to be continued beyond tomorrow.

(in Finnish; english resource linkys)



Fourth Beast
Neljäs Peto: we live the promised time of being
microchipped with beastly 666. Nobody will be able to buy
or sell without this cursed number: those who take it,
scriptures promise hell...

Hollerith Punch Card system has been around 150 years, the
Beast heart key to global robbery, mass murders...

(Mostly in Finnish, hello there, this extraodinary document
waits resources to translation)

www.mediafire.com/file/38zzfdvv2ok8eo1/Neljas_Peto.pdf

http://tinyurl.com/gnpfal9

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
Army Photos.

Never before seen Cars, and then some... Finnish field marshal jesuit
Mannerheim's SS-mercedes etc.



Evakkotie (=Evacuee route 1939/1944)

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

Karelia - part of Finland - still occupied today by CCCP.
Two times the size of Israel...

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

PyrΔmid PlΔgue
Unbelievable never before seen revelations from Pyongjang,
North Korea. At left, world's largest hotel, Ryonguong. Has
been built 25 years and never finished... N.Korea founder was
fmr CCCP-general, jesuit like Mannerheim. Must Read!



Life in time of Jeshua HaMaschia
How osiris has played his tricks throughout centuries:
Scriptures will reveal the Roman Beast, thus it has to keep on
fighting as promised.

"The dragon waxed wroth and went to make war with the  seed
that keep the commandments of God, and hold the testimony of
Jesus" Rev.12

Censored Fibromyalgy

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

Big Pharma massmurders -Documentary through
ages - 15 years with source linkys.

CENSORED Again , now by MS-slideshare.net:
CENSORED www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia

GO TO

try www.mediafire.com/file/1a6qi847a69qbeh/Sensuroitu_Fibromyalgia.pdf

http://tinyurl.com/gnpfal9



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

(in Finnish ---> hello there, waiting for resources)

Summary Killing Fields; still
CCCP occupied Karelia

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

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

- Miracle being saved

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



Beria's Gardens

Berian Tarhat; Unto Parvilahti : ... so rare book that no  ISBN number!
However, English translation did exist in 1980's ... see more

Red glopapal po-lice lodge kicked his door in - it was 1946 in
Finland. How Unto Parvilahti was hijacked into CCCP gulag.
Karelia.
Never before seen Finn army SA-photos.

Hague Kangaroo Court - Milosevic

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

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

Suomi Finland - Orwellian Nation
Finland - like any country in papal realm, is thoroughly eaten by the papal worm masonry

knightly clans.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

30.000 EU rockets to
israel (before 2010)

Facts Hidden uder MSM



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

Obummer, Who are u?

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



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

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

Kempiläinen
Catholy jesuit monk Tuomas Hamerken books is

used by the Lutheran incest crowd.

This Was u Life?

Rainbow Crowd expose !

Chick.com cartoons



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

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

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

.

Papal Knights, Masonry
Kabbala G-worshippers Curse:

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

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

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



Mason, Unwanted Guest

chick.com cartoons.

Nation that isnt. Never Was.
Will NOT become...
Palestina -saga, the name invented by Roman
Osiris mass-murder Ceasar-Pope 2000 yrs ago...

Jenin Jenin News 2002:

How GlobalMSM lost its propaganda war



Israel News [shh]

Forbidden News which MSM keeps hiding.

(Finnish; english with resource linkys)

Israel uutiset:

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

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

New Archeological gems.



OIL. Natural resource from Nature

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

Chernobyl Report Leak

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

Fukushima Facts.

Collection of original news
immediately after it happened.



Following documents fully translated:

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

(Psst: Resources needed in translation)

Easy Fast download from jumpshare com
http://jmp.sh/H4jK8mj

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

Free access - after you create a free account :
www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka

-

Wordpress.com:
www.erilainen.wordpress.com

(hae "Virallisen Totuuden Kaato Paikka")

---> Wordpress Contents - Sisällysluettelo:
http://wp.me/px1AT-2D2



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

www.mediafire.com/folder/u9xa5k9d0z9rxst
www.mediafire.com/folder/5nxo1esn2khyg3x
www.mediafire.com/folder/ekb3mj51vdxkb02
www.mediafire.com/folder/yanjsyeplqsylsy
www.mediafire.com/folder/1mxb83qkh26r84a
www.mediafire.com/folder/bp6x5j1aeehpn7w
www.mediafire.com/folder/vfay8cb86afe0ca
www.mediafire.com/folder/1d14gby121666ss
www.mediafire.com/folder/11a6f95l2hcvg55
www.mediafire.com/folder/rb92de8o3l0a1v9
www.mediafire.com/folder/9hcv9ndp3gt2nun
www.mediafire.com/folder/b8cxpc934ndx04h
www.mediafire.com/folder/jtsqij1llbvobm3
www.mediafire.com/folder/52cwcb7x7lbc51f
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