
Päivitetty 13.05.2017

'Sää' Ilmiöitä - 'Weather' Phenomena's

Ref. http://en.ilmatieteenlaitos.fi/clouds-nordic-countries (already censored)

Katso http://ilmatieteenlaitos.fi/pilvet-pohjoismaat?doAsUserLanguageId=fi_FI
(paitsi että: sensuuri iski, sivusto muutettiin ettet enää näitä näkisi)

Maapallon jatkuva saastuttaminen onnistuukin vain 100% sensuurilla - peiteltynä
sinut syyllistävillä YLEn hesarivalheilla.



Vilppi --> Valhe --> Tilasto:

Papal CO2 -satu "Maapallo Kuu Menee"

Valheet tilastointuna jalostuvat CO2-valheiksi.

Mahtava väline herkkusienien verotukseen...

REAL TEMP is -2C. Papal Statisticians will stamp it as +6C, ramp up the tax for the
dhimmies



Kun ilmakehään pumpataan ziljoona gigawattia lämmöksi muuttuvaa rf (radio frequency)
radiotaajuussäteilyä, tottahan ilmakehä lämpenee - kuin kana rf-taajuisessa mikroaaltouunissa.
'Lisänä' plutoniumtehtaiden jatkuvat Chernobyliä suuremmat massiiviset sala-päästöt, meille
tarjottuna Revisio, Vuosihuolto -nimikkeillä... Lue: 'Chernobyl Raporttivuoto'.

Maapallon kuumentaminen tieteen lisenssillä 21.7.2014. Eikä tämäkään näille järjestä
vapautetuille riitä, katso kuinka saman tieteen nimessä avaruus on täyssaastutettu. Kohta ei sekaan
mahdu...



RF-säteily -
kiistaton solujen
haitta - jopa tuho.

Myös Wi-Fi.

Ilmastomme
kärvennys ilman
rajoja.

Näyttöä tuhansissa
tutkimuksista - Lue Liite1..

Lue 'Neljäs Peto'. oops
sensuroitu ... joudutkin
etsimään tuota.

Vieressä taitee-ilijan
näkemys NOKI
ilmalämpö-pumppujen
äideistä, kännylandian
ilmastoa ziljoonilla
zigaWateilla korventavasta
linkkimastomerestä...
(Kotitehtävä: selvitäpä
mieletön ilmakehään
pumpatun hukkaenergian
määrä, kWh)



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

Kuvassa vasemmalla maan lähiavaruus ennenkuin tiedemies valehtelijat sitä osasivat
saastuttaa. Oikealla moderni aikaansaannoksensa eli 'avaruusromulaani' - palaset kiertelevät maata
mikä mihinkin suuntaan sinkoillen, törmäillen. Kuvassa näkyy vain muutama romu, satelliittien
yms raketinpalasia. Jotkut jopa 30.000km/h sinkoilevat palaset ovat uhka kaikille satelliiteilleen.
Toisiinsa törmäillen pienemmiksi pirstoutuen eli jatkuvasti 'lisääntyen'... Lue: 'Neljäs Peto'.

This is the result of papal scientific liars: carbage upon carbage



Lehtiotsikoihin pumpataan aina paniikkia: Suomessa lämmintä marraskuussa ... =kauheaa,
tarvitaan lisäveroja. (Psst. Kaliforniassa samaan aikaan pakkasta).

California COLD marraskuussa ... =kauheaa, tarvitaan lisäveroja. (Psst. Suomexicossa samaan
aikaan lämmintä).

Would more taxes get the average temp theology working?



SISÄLLYSLUETTELO:
(sivunumerointi suuntaa antava)

Tykkien rakenne - salainen s. 11
Tykit esittelyssä peräjälkeen. s.15

KOR Korppoo säteilytystykki s.16
IKA Ikaalinen säteilytystykkis.27
VIM Vimpeli säteilytystykki s.44
UTA Utajärvi säteilytystykki s.53

KELITieteen Laitos s.62
Rikolliset ritarit - tietojesi jatkuva anastus. s.75
GOOG vakoilukeskukset - ilmaston kärventäjät s.77

KUO Kuopion säteilytystykki s.82
KES Kesälahden säteilytystykki s.91
ANJ Anjalankos korjaan Utin säteilytystykki s.94
VAN Vantaan säteilytystykki s.101
PET Petäjäveden säteilytystykki s.128

"Piikki lihassa" - Ilmatieteenlaitosta harmittaa - Lehtiartikkeli s.134
Pohjoismainen, EU -tykkijärjestelmä s.139
Planetaariset Tuulet Iskevät Sinua s.146
Pyörremyrsky - pian osataan tehdä s.155
Tekaisimme sinulle vaarallisen liikennesään s. 165
Luleå - svenskatalande Luuläjä s.173
Ilmatieteen laitos ilmoittaa: 'tutkahäiriöt' s.187
Vihreä pilvi, Paha Haju s. 193
'Muut' salaiset järjestelmät s.201
EU-parlamentin julkaisu: HAARP s.221
Sao Paulo, on-spot lumimyrsky s.241
Jesuiittain Piikki persulihassa s.242
Chemtrails - kemikaaliruiskutukset s.249
Rikosilmoitus, Great Brit - aerotoxins s. 251
Linnut syöksyivät kuolleina maahan kesken lennon. s.262
Plutoniumtehdas, 'revisio, vuosihuolto yms seliseli'  s.269
Germanwings Airbus A320-200 D-AIPX pudotus s.272
KAUPPALEHTI: "Lentokoneen ilma voi tappaa" s.283
Lentomatkailun uusi uhka 2/2017, ”Säteilypilvet” lehtiartikkeli s.290
Ilmastotiede - horoskooppia EUvero-orjille. s. 291
Vuosisadan Kylmyys - kuinka se ohjelmoitiin s.299
Ohjelmoijasi Pöydältä - Freeze Finland TOP SECRET program s.314
Sisällysluettelo Dokumenttiarkistoihin s. 317
Liite 1. s.358 Kännykkä-signaalit - tunnista ja minimoi riskisi.
Liite 2. s.361 Radiotaajuus RF-signaalien tuhot, lista tuhansista tieteen tutkimuksista
Liite 3. s. 381 Mikäpiikki!? ...verhot auki, kalmanpiikkisalin naamat näkyvissä.

Ilmakehää korventavat

ilmatieteenlaitoksen säätutkat:



AITOA 'Tietoa' tieteenlaitoksen sivustolta.
Luettelo 'säätutkista' vuodelta 2014:Ilma tieteenlaitoksen sivuilta otettu veljesten sädease ver'koston
- vai sanoisinko sadease - kuva. Siinä kansan kyykytystykkien nimet:

IKA, LUO, UTA, VIM, KUO, KOR, VAN,  ANJ ... shh KES(?)

The irradiation beam guns, raingenerators in Finland. Below IKA shoots flood generating
beams (Note: different angle at different times).

Sattuneesta syystä laitteiden määrä ei riittänyt. Syksyllä 10/2014 'julkaistiin' uusi Kesälahden
tykki. Suomea tai sääkartan/ennusteen tekoa se ei auta - niinpä sen biimi löytyykin sääkartoista -
Puolasta, kuinkas muuten - jo keväällä 5/2014 ... biimi ennen kuin tutkaa olikaan... Tässä taas
selkeä todiste salailusta ja siitä että Virallinen Totuus on vain rahvaalle ilkkumista ja täyttä valhetta.
Ylläoleva kartta on pelkkä witsi ja järjestelmä on mielettömän kattava ja monisyinen, mastoja
systeemissä näyttäisi olevan 'sata' kappaletta - pelkästään Suomexicossa.
Hae sivustoltaan Virallisten 'tutkien' koordinaatit ja käy bongaamassa.



Veroistasi elävä ilma 'tieteen' -laitos:

Ref. ilmatieteenlaitos.fi/pilvet-pohjoismaat

- "Kuvassa on esitetty viimeisimmät satelliittikuvat NOAA-satelliitista. Uusien satelliittikuvien
saavuttua animaatio siirtyy automaattisesti ajassa eteenpäin." ... arkistoonsa koko leikin
kustantaneella rahvaalla ei olekaan asiaa.

- "...Kuvia saadaan noin 20 kappaletta päivässä, silloin kun satelliitti ylittää Suomen."
Shh.: Kuvia näytetään max. 15 kpl päivässä...

Normaalisti ilmatieteenlaitos salaa kaikki yökuvat - kuvien väli jopa yli 8h. Vapun 2012
yö/päivänä 20:36-03:25 -taaskin näin; lisäksi kahden perättäis-viiva -ilmiöiden jälkeen taaskin
täysin tyhjä kuva 10:28 ...

Tyhjiö-Ilmiötieteen takana piilottelee

ꖅ Nihil 0bstat Imprimatur ꖅ



Kesälahden pystytyspeijaisissa lienee ollut läsnä koko ritarisväki ja päälle Porvoon
EUkumeenisen Molokinkirkon pyhimysmessut... Alla kuvat myös em tiedesivulta: kaikki
päiväykset, sivuversiot salattu. Tarkoituksella erittäin superhuonot kuvat - ettet pääsisi
väestönvähennys-saloistaan selville.



Tornin TYKKILAVETTI
Tornin tykkilavetti on kuin onkin kuvattu oikella tavalla. Kyseessä ei ole pyörivä tutkakeila-
antenni. Kyseessä on suunnattava tykki. Kuvassa ylös lento-lintu-koneisiin osoittava, mutta voidaan
suunnata haluttessa myös alas ... erityisen kätevä säteilytyslähde esim laivoille... Tutkipas mitä
kaikkea radiotaajuus signaalit eri tehoilla ihmisille tekeekään, esim: 'Neljäs Peto'

Kun seisot tornin juurella kuuntele: kun kuuluu 'jyrinää', tykki kääntyy. Jyrinä voi olla vain
hetken kestävä kun tykin biimillä seurataan esim laivaa tms. Kun jyrinä loppuu, suuntausliike
loppuu, seuraa biimin korkeussäätö ja sitten 250kWh tykitys - joka tuottaa myös hukkalämpöä.
Tämän takia puhaltimet pössähtävät päälle, kuulet sen voimakkaana hurinana.

Laitteen tykittämän biimin signaalin jäänteitä voidaan tietenkin peilata. Tehdäänkö niin, tuskin
laitteella joka suurimman osan ajasta seisoo paikoillaan.

Sää tieteen tykkitekniikka on jostain luonnollisesta syystä super [SALAINEN] ... siitä ei kerrota
kellekään, kuvia ei esitetä. Tämän luettuasi et usko enää ritarien iltasatujansa.



Säätilan hallinta on tietenkin globaalia paavinpalvontaa, tässä vilaus 'Norjalaista' teknologiaa:

Tässä lähin vilaus itse tykistä - sojottamassa taivaan lentäviin ...(!?) Etsi josko löydät paremman...
Lue Lisää https: // met . no / Meteorologi/A_male_varet/Observasjoner_fra_land/Radar/



Radio-aallotko vaarallisia. Kts. lista yksiselitteisistä tuhansista tutkimuksista alk s.460

"Ehei, taidatte väitteinenne olla foliohattu: mitään näyttöä ei ole ..." vakuuttaa Nokian pääkavaltaja
Ollilalli.

Joskus messumediallamme kuitenkin sattuu täpäriä vahinkoja:

Kiipeä sinäkin ja kokeile!

Ollilallin & aivopesumediasi hesarivalheet paljastuvat vain niille jotka heittävät tuotteensa
pöntöstä alas, ja alkavat tutkia mitä selkäns takana piilottelevat.

Aivopesusta irtautuvalle on sivun lopussa aluksi tuhannen kappaletta linkkejä, tieteellisiä
tutkimuksia jotka kaikki kiistatta osoittavat rf-säteilyn (jopa tappavat) haitat.



 Tällä tykillä murkkuin päät pehmenee kierros kerrallaan, blip blip blip -sydänkäyrät nolliin.



'Tieteen' tykit
 esittelyssä:

Seuraavassa esittäytyvät 'kaikki' suomen 'säätutkat'. Käytännössä koko suomen kattava
säteilytysprojekti on salainen - mitään todellista tietoa ei rahvaalle anneta. Kuvat on käyty
ottamassa omalla bensalla err eikun veroliemellä, vähitellen vierailemalla ao. tykkien vieressä.

Koko Suomen kattava? Ei tietenkään, ainakin koko EU USA kattava globaali sään
ohjausjärjestelmä. Käytännön syistä tässä valokuvattuna vain kotimaaniompisuo... Seuraavat
tiedonmuruset perustuvat esitettyihin valheisiin joita tuulipussilaitos koossapitää nyansseilla jotka
kaduntallaaja näkee paljain silminkin.

Selvästi havaittaissa on että tuulipussitieteen laitos valehtelee tässäkin: säteilyttimiä on paljon
enemmän, kuulunee 'muut' kategoriaan - nk oikeaan tietoon johon rahvasta ei ole lupa vihkiä:

"Nousisivat kapinaan jos vaikka ymmärtäisivät kansanmurhainsa kulissit...

Korppoo - Vimpeli - Ikaalinen - Utajärvi -
Kuopio - Kesälahti - Vantaa - ANJ /Utti ...

ja tietenkin uusin Petosten petos: Petäjävesi



Korppoo

KOR









Jos Korppooseen käy, on ihme ellei kyhmyjoutsenta näy. Muhamettien mystiset matkat myös
ilman verkkoa koettu on, saalis lienee ilman katiskaakin mahdoton?

Arkoja sateenkaarisaaristolaisia. Mitäkö liittyy
aiheeseen? Käy Korppoossa ja ihmettele.



KOR-Kalliomäelle piti läjittää sepeliä rekkalasteittain. Taustalla näkyy myös sähkönsyötön
päätepistepylväs jonka luona kaapelit vedetty sepelikasan alle suojaan. Paikalla myös haaska
rapparein 'huvimaja'...



Huomaa myös jäähdytystorvet. Suuntauksen jälkeen alkaa 'ammunta' ja jäähdytyskoneikko
humista...



Valtakunnan sähköverkosta 250kWh - kalliomaisemassa ongelmallista. Viimeinen 50m on
vedettävä maan alla etteivät vermeet tuhoudu. Täällä on onkin ajettu sepeliä jokunen kuorma jolla
kaapelit peitetään. Yksi kaapeli lienee valo/datakaapeli koska menee suoraan tykille...



Ilman maadoitusta koko torni kärähtää? Ainakin kohteiden tykitys on mahdotonta. Korppoon
karu kalliomaisema; maadoitusten veto ongelmallista. Tässä maakaapelin veto hetteikköön
kalliolouheeseen.



Tykin tehojen tarvitsema jäähdytys on aina ropleemi. Liekö tässä kondenssiveden poisto suoraan
ulos - (ainoa laatuaan). Vandaalit (?) potkineet letkun irti tältä puolen...

Lisämaadoitus on pelkkää bonusta...



Kauheeta mitä rötöksiä! Nyt vaihdan maisemaa ...



KOR



IKA

Ikaalisten vesitorni - tarjoaa
mainion maadoituksen tykitys-
operaatioille. Bonuksena
saadaan samalla kansalaisten
juomat ja kylvyt säteileviksi.



Kuka tutkisi kirkonkirjoja - montako vuodessa ja mikä 'lintuflunssa' nämäkin joutosuut säteilytti
turpeeseen. Todella härski säteilytys -sijainti tutkalle: jos torni kaatuisi, se tulisi kerrostalon päälle...

Maapallo kuumenee: tokihan kuumenee kun tälläisillä globaali-järjestelmillä pumpataan
ilmakehään massiiviset lämpötehot 24/7. Eikä näiden teho kuitenkaan edusta kuin pisaraa meressä
kaiken sotateollisuuden nimessä pumpattuun energiaan - ryöstö-sotailluusion kansainsäteilytystehot
jolla lämpiäisi kaikki maailman asunnot.



Heinäkuu 2014:    IKA-Tykitystä Ruotsiin:
Alla Ilma tieteenlaitoksen sivuilta otettu kaksi heinäkuun sadetutkakuvaa koosteena. Huomaa
kaksi eri ajankohtaa 9.7. ja kuinka myöhempi biimi suunta muutettu ehken 5 astetta.

Koostekuva (kts seur sivu)
1. , havainto: kuvan päälle sijoitettu IKA-tykki joka  9.7.2014 22:00 ampui supersädesade
tulvabiimin ruåziin. Ruåzin kukkahattutädit saavat täten aidosti kokea kuinka tärkeää onkaan lisätä
ympäristötulvaveroja ja haalia ne paavin laariin.

Koostekuva
2., havainto: IKA-tykki ampui supersade biimin ruåziin 9.7.2014 18:30
Koostekuva 2b. kuvasuurennos, IKA-tykki ja ilmatieteenlaitoksen kuvaama biimi.

Och samma på svenska eli uusinta seuraavana päivänä 10.Heinäkuuta 2014...
Note the much wider IKA -beam next day (inset 2b.)

Huom! Katso kuvakohta 1., vas yläreuna: Lapin LUO -tutkakuva on yllättäin pimennetty. Onko sen
ampuma sade-aluekuva on liian karseaa näytettävää kansalaisille?



IKA & VIM tyylinäytteitä myrskyjen mylväyksistä - ilma 'tieteen' laitoksen sivulta:

Original photo. Tämän alkup kuvan voisi kuvitella olevan vikatila. Mutta mikävika...

IKA IKA

VIM VIM



Otapa selvää uutisista minkä kylän tämä veljesten tulva tuhosi. Eli etsi se paikkakunta mihin
muutkin pohjoismaiset tykkiasemat sojottivat. Kirjoita siitä sitten blogisivu, joudut satavarmasti
g00glesensuurin deletoimaksi Kuten Wordpress blogisivuni...

Katos kuinka 'huono maine katosi' : jäljellä enää YLEn oksennus eli Virallinen Totuus....

Iltasatu 'Uutinen':

Joku häiritsee salatieteenlaitosten säteilytyksiä:
"Tämä (paljastus) on piikki lihassa".

 "Tämä on piikki lihassa" sanoo ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija
Harri Hohti... "ilmatieteen laitoksella ollaan harmissaan, tämä vaivaa pahasti"
IS 15.9.2014



Iltapäivällä laitettiinkiin biimiin hiukka tehoa lisää ja sektori leveämmäksi, uusi suunta uusille
veljeksille. Kerrankin svenskatalande frimuraret saavat maistaa omaansa. Se on niille oikein,
eikövaikka?
IKA-äksönkuvaa kello 15:45

Tutkija Hohti, onko tässä nyt harmina hurrikaaninkalastajat? ...
"saamme jossain vaiheessa suuntiman häiriölähettimestä., sitten säteilyturvaviranomaiset

voivat tarvittaessa käydä poistamassa sen käytöstä." kaavailee Hohti.



Tokihan IKA käännetään aina sinne missä tulvakaaosta tarvitaan.



IKA & VIM orkesteri 13.9.2016 8:15 jne



IKA 15.02.2017 Tykistösi ampuu kuin viimeistä päivää, useinmiten ohjelmoijasi poistaa ne
näkyvistä. Liekö tuulipussitieteen ohjelmoijilla taas bailut menossa kun rahvas näkee
kalmanbiimit? ...biimi taas näkyvissä, hyi mikämoka.

IKA 2.4.2017 12:30 & 19.3. 14:00



Mikähän näiden tilauksien toimeksianto olikaan? Ruåzin pelikaanien käristys?



Alla suurennos:



Sama IKA tykitys - eteläsuomen kuva ...

Alla Merikarvian tarkemmin 'viivakoodi' -ohjelmoitu sääkartta. Huomioi punainen
rankkasadealue itse IKA tutkan päällä ... tässä syy miksi tykille tarvitaankin jykevä maadoitus:





Hieman samanlainen muualtakin tuttu pikkupoikain punapistepiikki 'onnettomuus': rankkasadetta
päivätolkulla, tulvatilauksien toimitus tuttujen tonteille?



Sama efekti suurempana.



Sitten myrskynsilmä ajetaan koilliseen ...
- kenenkä tontille tämä tulva tilattiin?

Osu ja uppos: Täydellinen rikos...





VIM



Alla: Kurkistus sisälle VIM-tornin ala-akkunasta: ilmastointiräppänät, teräskierreportaat...





VIM temppelin oviaukko: kamera tallensi 'pallomeren'. Oikealla väärävärikuva. Liittyykö jotenkin
tornin ilmanvaihtoon; vaikea sanoa... Liittyykö aurinko (ei näkyvissä), 'tuhjuinen sää', kameran
linssit?

Joku vois väittää kameran (Canon) olevan vialla. Kukas selittää sitten samankaltaiset pallukat
tallennettuna Olympuksella?



Tyypillinen konfiguraatio: voimalinja ja sen yläpuolella
plasmapalloilta suojeleva säde. Onnea säteileville
ruukinkuonan maisemille!

Tästä syöttösähköt ruåtzalaistenkin salasadesäteilytyksiin.



Ihana rikkaittenrinteen pururatako? Ehei tietenkään. Maadoitusongelmat (?) kaivatti 500 metrin
erikoislenkin ... ettei tykkimme sulaisi kesken parhaiten paraatitöräytysten. Katso ylempää
ensimmäisestä VIM kuvasta purukasan sijainti.

Vasemmalla jää tykkitorni; etuoikialta löydät hiihtohissin riemumyllyn, tässä ruukki-
nautinnossa elämäsi onkin silkkaa säteilevää alamäkeä. Syöttökaapeli on tietenkin torniin tuotava
maan alta ettei palikat sulaisi.

Varpusparat. Ne joita ei grillata lennosta, revitään suupalaksi...



Hjärtaslagis?

LAKISta vainaa: Paavikaaren PyrΔΔmidikylä: Tervetuloa Säteilevän
Alamänelaskettelun VIM-Onneen.



Kuvanottohetkellä tykki oli
vaiti, puhaltimet eivät
puhkuneet.

Miksiköhän? Eikö kyykytys-
kohteiden valitsija ollut ajoissa
toimittanut uutta tykityslistaa
vaiko ohjelmoijasi nukkui?



UTA





Muhkea jäähdytys.

Korroosio syö jos maadoitus on vialla - ja ikä painaa, saumat ruåsteessa.



Tykin ilmanvaihto on suomexicon järein. Lieneekö pahin säteilyttäjä?







Sähköpylväät loppuvat 30m päähän, kaapelit on kaivettu sepelipatjan alle. Täällä myös hyvä
viemäröinti. Maadoitus on tässäkin toteutettu paksun sepelikasan avulla.







No niin, nyt sekin on nähty. Jatketaanpas kierrosta...



Matkalla maineeseen
'Matkalla maineeseen' suomexicon rikoslain alle alistettu viharikollinen (niin, ainoana maailmassa
auton omistaja on automaattisesti aina rikoslain alainen rikollinen ja rikoslain pykälien mukaan
sakotettava)  autoilija törmää monenlaiseen. Niinpä minäkin säteilytystykkien kuvauskierroksilla
kohtasin ilmiön nimeltä 'KELI'. Sään kanssa tällä sanalla ilmeisesti ei ole mitään tekemistä, ilman
kanssa vielä vähemmän - koska niiltä sivuilta ei löydy mainintaa massiivisista koko maan 100%
kattavista järjestelmistään.

Liekö [TOP SECRET] ?

KELI-TIETEEN-LAITOS:
Oletkos törmännyt moiseen laitokseen. Ilmeisesti sillä ei ole mitään tekemistä (?) tuulipussiti
oops ilmatieteenlaitoksen kanssa. Lienee keli-hallituksen alainen instanssi?

Valtansa pysyy pystyssä vain salaamalla kaikki. Uhkana näille laitoksille on paljastuminen.
Tämä piikki petoksen lihassa voidaan torjua ainoastaan massiivisella kaikenkattavalla
vakoilujärjestelmillä: kelitieteen [salainen] laitos on eräs globaalin vakoilujärjestelmäin osanen,
2000-luvulla salaa ja rikollisesti rakennettu lakejamme uhmaten.

Laitoksen vakoilukoneet keräävät sinusta ja muista autoilijoista rikollisesti salaa ja luvatta
monenkirjavaa tietoa. Keräämänsä, tallettamansa, seulomansa, salaa jakamansa
kuva/ajoneuvotieto/kännykkätieto/kasvotunniste yms aineisto käytetään päätarkoitukseen eli uhkien
torjuntaan. Yllättäin sinä olet uhka numero yksi -olethan tällä kielletyllä sivulla urkkimassa: jos
tietäisit mitä puuhastelevat verorahoillaan, nousisit kapinaan... kaikkien kasvot, rekisterinumerot,
kännykän, ääninäytteet pitää utsia ja tallettaa analysoitavaksi - sata vuotta sala-arkistoihinsa...

Kelitieteen salainen laitos onkin vain pikku osa kaikenkattavaa isonveljen valvontakoneistoa -
joka on globaali, pyramidimainen eli ylhäältä ohjattu. Laitoksien työmurkut - nk. tiedemiehet eivät
koskaan saa tietää kenelle töitä tekivät. Ehken tätä 'Kelitiedettä' ei laitoksena olekaan, kuitenkin se
on toimiva tarkasti määritelty kaiken liikkumisen vakoilukoneiston materiaalia keräävä osanen.

Kun Rooma julkisesti julistaa että liikakansoitus on uhka, eräs pääjesuiittansa, CNN Ted Turner
julkisesti julistaa ja että 7mrd maata saastuttava ihmistä tulee lopettaa - 500milj olisi kuulema
sopiva orjamäärä - niin tästä seuraa mieletön tarve vakoiluun. Erässä jesuiittaonnelansa, Tarja
Halosen rakkaassa DDR:ssä koko valtakunta oli valjastettu toistensa vakoiluun. Tutkipa sitä...
Tänään tietotekniikka tarjoaa tähän tarpeeseensa kaikenkarvaisia 'kelikameroita' jotka orjat itselleen
maksavat kyselemättä. Veronmaksajain vakoilu ei laitoksilleen  riitä, liikakansoitus 'ongelma' on
hoidettava vaikka säteilyttäen!

Pysäytäpä tarkkailupylvääsi [jokaisen valtaväylän risteyksessä] alle ja katso kuinka
'kelikamera' alkaa hyrräämään: muista hymyillä tarkkaamon sedälle ettei poliisilooshin panda
pyhkäise sinua koppiin - olet osoittanut olevasi viharikollis-ainesta, liika uteliaisuus ei jää
rankaisematta...



Tokihan kelikamerasi pitää kääntyä, kuinka muuten ilmapussitieteen oops kelitieteen
kikkarapäät voisivat seurata lumihiutaleita?

Surrurr...

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



KELITIETEEN LAITOKSEN KARTTA,
KANSALAISTEN

[sala] TARKKAILUSILMÄT...

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

Lue Lisää - jo monesti sensuroitu: "Suomi Orwellin Valtakunta"



Operaattorini raivostui! kun pysähdyin pyhän pylväänsä alle ... kamerans pyöri kuin tuuliviiri ...
kun ei naamaani nähdyt. Lienee nöyryyttävää: 'keli' VHMISTLB-330 -kameransa jalusta ei käänny
suoraan alas.

Mutta mikäs säätilan tarkkailuvehje on kameransa päällä? ...no tietenkin 65W led -valaisin.
Ettei pimeällä jäisi kelitieteen lumihiutaleet näkemättä? Usko huvikses: koko suomi on katettu
salaisin tarkkailukameroin: minnekään et pääse ilman että naamasi on rekisteröity ja kaikki tioedot

varastettu kännykän muistista jne jne.





Tässäpäs varsinainen säteilytykki! oops kelikamera... Montako sataa wattia ... ja mikä onkaan
läpivalaisu annoksesi määrä tässä tänään ... kaikki rikollisesti salaa salaten arkistoiden ...niin
ketä/mitä varten.

Pyhän istuimen jesuiittaMengele haisee.

Hyvää Lapinmatkaa Helsinkiläinen: kotimatka onkin kortittomallenk.  haaska, vähintään
kymppitonnin saalis veljeksille - (laittomien salakuvaajien toteaman 1km mittarivirheesi takia.)



 Raytec säteilijässäsi riittää TEHOA!



Hämämähäkki, osaatkos lukea: kotipylväädsi säteilyteho 120W ! kas siinäpä kelikameraa

Alla: Säteilytys vai ei [TOP SECRET]: vakoilija joka rekisteröi kilpesi ja määrittää millä
polttoaineella ajat, sala-arkistoi tietosi rikollisesti talwivaarallisiin sipimafiarkistoihin. Jotkut
rekkakuskit tuntevat nämä (?) ja siirtyvät toiselle kaistalle: nämä pylväät löytyvät 'aina' yksinään
kaukana rf yms haittasäteilystä, korpitaipaleilla.



Läpivalaisuko vai Rekisterikilven
yms luku (vas) ja pakokaasu-
analysaattori (oik.).

Hiukkaspäästömittaus. Tallennettu.



Kun pihallesi ilmestyy goo vakoiluauto kuvaamaan kameroineen, skannaamaan tallettamaan
reitittimiesi salasanoja yms - 100% lainvastainen rikos - siihen poliisilooshin ystävällinen setä (ääni
kiristyen) kertoo tämän olevan 'palvelua' ... siis mafiapalvelua poliislooshin Goo-ritariavustuksella.
Onneksi tämän kaiken 'palvelun' tekee (?) lailliseksi se, että goo-kavallettu NOKIA tekee myös
samaa 'palvelua' kaikkine resursseineen tallettaen kaiken goo-koneiston tietotehtaiden analyyseihin.

Tämä KELITIETEEN LAITOKSEN 'palvelu' kattaa myös kaiken kännykkä ym radioliikenteen
peilauksen kaikkine tietojesi tallennus -optioineen.

Päästömittauksia varten ex.TVH hallitus säätää nopeusrajoitukset: vakoilupylväs asennetaan
siihen missä ihmiset painavat kaasua: "satasen nopeusrajoitus alkaa, nyt mennään... ajattelee
viharikollinen ja painaa kaasupoljinta. Mittausanturi rekisteröi rikollisen ri-koslan ja sen muhkeat
päästöt... mikäli käytät jotain laitonta (nollavero) ainetta matkallasi, pääset pian ri-koslasi kanssa
erikoiskatsastukseen. Myös mustan pöllähtävät diisseliviritykset paljastuvat armotta.

Ja sitten uusi mittaus moottorijarrutuksella: kun 80-kympin rajoitus alkaa, nostat jalkaa -
kaasupolkimen ylös ... seuraavan pylvään kohdalla.

Uutisten mukaan USAssa tienvarsilla on näissä pylväissä myös säteilymittaus. Jos kuormasi
säteilee, saat poliisilooshin perääsi. Mutta kuten sanottu, globaali seuranta-operaatio on salainen
kaikkine specseineen - ylläoleva perustuukin orjan näköhavaintoihin...



Maaliskuu 25 2008: homelandsecuritynewswire .com kertoo:

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

SULJETTU SUO KUPPILA
Rikollisesti salasäteilytetty Kansa hiljeni eikä omaiset tiedä miksi.

KASVOJENTUNNISTUS:
Maantienvarren Mainostaulu laskee katsojat - käsitelee kaikki kulkijat ohjelman mukaan...

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



Lähettikö UTA jo 'tervetuloa' -viestin? Onneksi pylonissaan ei ollut puhtia puhjeta, pian olisimme
uineet... Muun muassa tälläisten luominen chemtrailien kera on nk triviaalijuttu: biimillä
kuumennetaan ilmaan levitetyt hiukkaset jolla luodaan rajuja nosteita ja muokataan säätä halutusti.

Chemtrailista lisää alempana. Aiheesta löytyy kaikenkirjavaa dokumenttia, alex jonesin
ritarillisesta höpölöpöstä tieteellisiin artikkeleihin. Hakusanat "selluloosa chemtrail" tuottaa
lukijalle jo kauhian päänsäryn. Suomaliset ovatkin villiintyneet nanoselluloosan
'vientimarkkinoihin': paperintuotanto romahtaa, [nano] selluloosan vienti räjähtää sanamukaisesti
taivahalle. 'NANO' -sanan käyttö onkin suomalis selluloidien seassa kielletty...

Nanoselluloosa-Chemtrail pilven eräs ominaisuus [+myrkytys ym] on lämpeneminen. Kun
250kWh biimi G rillaa pilveä, hiukkaskyllästetty pilvi lämpenee ja aiheuttaa nosteen. Tunnetusti
nouseva ilmapyloni aiheuttaa ympäristöstä matalapainealuetta kohti syöksyvän ilmamassan - nk.
myrskyn. Sopivasti manipuloimalla pyörre -sellaisen... Pian suomaliset osaavatkin tuhota tälläisella
oman maansa. Tokihan nanoselluloosaa käytetään muuhunkin pahantekoon. Nanosellukuidun
pituus µm luokkaa, paksuus 5-50nm, 'bakteerikäsitelty'. Erityisen haaska järviemme jätevesituho.

"Metsäteollisuus elää murroskautta: sellun vienti kasvaa huippulukemiin ja samaan
aikaan paperin teko hiipuu (romahtaa)." IS 11.4. 10:42 2017



Onneksi nämä kansavakoilulaitteet ovat vielä kaukana täydellisyydestä; lippalakki päähän ja
goo-bittitehtaan kasvojentunnistualgoritmi ei kykene sinua tunnistamaan. Bilderbergien
takana oleva vatikaani nauraa: pian sirutus tulee pakkopiikissä ja autoissa aina seurantasirut.
Suomessa autojen siru-agendaa ajamaan on laitettu sylkykupiksi noitaakka...

Microchippin noitaakka isän pyhällä missiolla; hallitus 'ei tue' - vaan väliäkös sillä jos on
täyspakko orjuutuksesi on pyhän istuimen Bilderbergi Ollilan agendassa. Ajan kysymys koska tää
noitaakka synnyttää...



TIEDONKERUU - SALAA, LUVATTA,
RIKOLLISTA...

SINIVERISTEN SATANISTISALALIITTOJEN SALAISET ARKISTOT raottuvat. Turha luulla
että laittomat vakoiluarkistonsa kulkemisistasi olisi sinulle saatavissa: niistä bandiidot lorauttaa
viran omaisten hunajasaarien pankkeihin hunajat. Joskus jopa Panamaan...

Lukuohje: ["suurin avaamamme"= kuvasi & suuremmat myydän parhaimmin tarjovalle
mopedijengille - salaa]

”Kyseessä suurin avaamamme tietoaineisto” - Liikennevirasto julkaisi 1,8
teratavua kansalaisten autonkäyttöön liittyviä mittaustietoja.

"TIEDONKERUU Liikennevirasto on avannut yli 1,8 teratavua tieliikenteen
automaattisten mittausasemien eli LAM-pisteiden keräämiä tietoja.
Suomen tieverkolla on noin 500 mittausasemaa, jotka keräävät automaattisesti
dataa tieliikenteestä. Tien päällysteeseen upotetut silmukat mittaavat ylittävän
ajoneuvon ajosuunnan, ajokaistan, ajonopeuden ja pituuden.
Mittauksen perusteella ajoneuvot luokitellaan seitsemään ryhmään. Nyt näiden
mittausasemien keräämät tiedot ovat saatavilla avoimena datana.
– Tämä mittausaineisto on laajin yksittäinen Liikenneviraston avaama tietoaineisto. Se
koostuu yli 2,5 miljoonasta yksittäisestä CSV-tiedostosta, kertoo Liikenneviraston
avoimen datan asiantuntija Tomi Lapinlampi.
Lapinlampi lisää, että aineisto päivittyy ja kasvaa joka päivä, kun uudet mittaustiedot
tulevat päivän päätteeksi saataville.
Liikennevirasto tarjoaa avoimena datana LAM-järjestelmän tuottamat mittaustiedot
vuodesta 1995 alkaen. Tietojen käyttölupa on Creative Commons 4.0 Nimeä."
IS Julkaistu: 5.4. 8:36 is fi/autot/art-2000005155743.html 2017

"Tien päällysteeseen upotetut silmukat..."
Aiemmassa en edes käsitellyt tätä maan alle teihin kaivettua vakoilusysteemiä. Sitä käytetään esim
sakkokamerasi liipaisuun: kun ajat salamapylväänsä eteen ja olet kohdassa mihin kamera on
tarkennettu, tutka mitannut nopeuden - salama välähtää ja olet päässyt sakkorysään syötäväksi.

Lisäksi silmukoilla voidaan lajitella ajoneuvotyypin eri ominaisuuksia, kuorma/hlöt, nopeus,
haarukoida merkki/malli jotka sitten lisäkuvista tarkentuu. Ajoneuvo tulee yksilöidyksi: seuranta,
nopeus, tilastointi normaalit ajoreitit google-sedän analyysiin - yksinkertaista ... sitten
käyttäytymistapasi normaalit ajoreittitietosi - myydään.

Nk. avoimmuus on tärkeintä, slave-management by 'reilu meininki': rapparimme paljastivat
tässä ehken 1% vakoilemansa tiedon määrästä. Tätä dataa - ilman liityntöjä pää-arkistotietoihisi -
voisit käyttää esim mökkitien hiekoitukseen.



Eihän vakoilujärjestelmä olisi mitään ilman äänitystä: Nokiamme on jo aikaa sitten arkistoinut
(ja myynyt) ääninäytteesi eniten maksaville. Viran omaisilla se on viran puolesta: kun torilla juttelet
tuttaviesi kanssa, äänitys tallentuu ja viedään googlesedän tietotehtaisiin murskattavaksi. Yksilöt
tunnistetaan, ystäväryhmät rekisteröidään, viharikossanat seulotaan esiin - ja parhaimmassa
tapauksessa juttusi analysoidaan työryhmässä... Lue Lisää: 'Suomi Orwellin Valtakunta'

Edellä puhun vain 'luonnossa luonnollisesti' tapahtuvassa äänityksestä - sen lisäksi että jokainen
puhelusi, web selailusi seuloontuu saman ritarilooshin laareihin. Puhelulla tarkoitan jokaista sanaa
jonka lausut 50m säteellä kännykästäsi, olipa puhelin päällä tahi ei. Puhumattakaan kaiken
kodinelektroniikan sisältämistä nauhoituslaitteista.

Kyse ei ole siitä kuka olet ja oletko vaarallinen tahi et. Kysessä on kaikenkattavan vanki-
planeettamme anarkistinen hallinta: kaikenarkistointi ei maksa mitään, kaiken analyysiin ei ole
mitään rajaa. Vakoilun looshipäällikkö alaisineen on sairas, alaisensa vapisevat kuolemanpelkoa
tunnollisesti täyttäen kaikki käskynsä.

LATimes 3.4.2017: Audio sensors pinpointing gunshots show San Diego police that only 25% are
reported by residents... The technology is used in more than 90 cities worldwide ... conversations
have been used in court.
latimes com/local/lanow/la-me-ln-sd-police-audio-sensors-20170331-story.html

LATimes: "Audio sensorit paikantavat laukaukset. Poliisi huomasi että vain 25% niissä soitettiin
hätäkeskuskeen ...  Hauska tapa kartoittaa ketkä eivät soita - viharikollisainesta, eikövaikka. ...

"...mikrofonien äänittämiä keskusteluja on hyödynnetty oikeudessa".
maailmanlaajuisesti.

Tokihan Nokilandia on tässäkin vakoilussa ykkösenä!



GOOGin kalmakoneet; Summa

Vakoilutieto tehtaat tuottavat hukkalämpöä = ilmastonlämmitystä joilla voisi lämmittää
miljoona omakotitaloa.

"Miksi Google lämmittää Suomenlahtea? Datakeskusten hukkalämmöllä
lämmittäisi ainakin miljoonan ihmisen omakotitalot. Suurin osa datakeskuksista
puskee jäähdyttämisessä syntyvän hukkalämmön mereen ja ulkoilmaan, vaikka sitä
voisi hyödyntää ... Suomessa datakeskukset käyttävät jo kolme prosenttia kaikesta
sähköenergiasta." Talous 22.10.2015 klo 16:42 ... yle fi/uutiset/.../8398301

Saksalainen Hetzner Online rakentaa datakeskuksen Tuusulaan ... Torstai 10.12.2015 klo 13.10

Entinen Kajaani Oy:n paperitehdas, nykyinen pannukakkutieteen ilmastolämmitin:



Farisealaiset ritarit ryöstävät rahvaan pannukakkutieteensä perusteella, anarkian avulla:
lainvastaiseen salavakoiluun perustuen seulotaan uhrit datatehtaissa, junalasteittain sakkolappuja
lähtee postissa saastesääntöjään rikkoville ajoneuvo-omistaja-rikollisille ja kaikille kännykkä yms.
salakuuntelujensa uhreille. Maksettava on - tai poliisilooshinsa vie uuniin kaiken - väkivalloin.

Budjetoidun sakkolappujunan saalis v.2016: 125 459kpl.



"Tiede on todellista" kailottavat isän valaisemat, LATimes 22-4-2017

Katsopas tähän 'todellisuuteen': ylimpänä meidän oma obeliski - kuin suoraan EUpaavin pihalta.

"Nouse ylös, puolusta tiedettä. Baphomet-osiris supermiehet tarvitsevat panostasi ...
"Tiede suojelee MEIDÄN yhteisöjämme - obeliskin rappareita.

Eimutta tämä on törkeä: obamaulla on vihreä ratkaisuliuos - kuin
 adolph jesuuitallammekin.

"Tiede puhuu totta vallanpitäjille". Hmm. Maapallo Kuumenee = tieteen ryöstöretki.
"Tiede kuuluu kaikille: myös väestönvähennyksensä kohteille, deletoitaville joutosuille



Miksikö et usko yliopistolunttaajiin valehtelijoihin ja väärentäjiin? Eräänä esimerkkinä
ilmastohömpän East Anglia huijarin rakentama Lätkämailan nimen saanut ilmastomalli: mitä
tahanasa syötät tuohon mallinnukseen, tuloksena on aina EUsuperveron edellytys, Mannin
lätkämailan mallinen kauhuskenario ilmaston lämpenemisestä. NASA, nöyränä ohjelmantuottajana
on kerhossa mukana 100%.

Yliopistolunttaus: kaikki opinahjot peräpohjolaa myöten rahoitetaan orjilta anstetuin rahoin.
Suomexicon huippuesimerkki on kohta miljoona kiinalaista jotka koulutimme - 'ilmaiseksi'.
Aboriginal finski jätettiin suunnitelman mukaan rannalle vuolemaan kaarnaveneitä, sixpäkin
kanssa.Yliopistot yms saavat rahansa EUkkupykälien mukaan valtionbudjetista jonka tulee täyttää
vatikaanin huijaritarkastajain ehdot: opinahjojen tulee täyttää alppien tuonpuoleiset
pannukakkutiede -kriteerit - jotta laitos saisi toimintaansa rahaa...

Lunttaaminen loppui yhtäkkiä 2015. Tuliko oppilaista rehellisiä?

Kun korkeamman opinahjon kurssien opettaja menee rehtorille kertomaan että kokeissa kaikki
[mamuja 100%] lunttasivat - hän saa vakavan huomautuksen ja ehdolliset potkut. Tarina leviää
löysässä hirressä pidettyjen palkkaopettajain keskuudessa kulovalkeana: nykyisin lunttaajia ei enää
olekaan, on vain kasa jakoon meneviä päästötodistuksia.

USKO vaan rakentamiinsa mielettömän ylihintaisiin [home] rakennuksiin, kojeisiin, pilelreihin ja
uniapneapiikkeihin - joita lunttaajat(kin) lisensseillään tehtailevat.

Hupsista, eihän mafiamme tämä kavallus ollut tämän sivun aiheena. Lue Lisää 'Neljäs Peto'.



Siirrytään taas takaisin pyhän istuimen CNN-väestönvähennykseen

by tuulipussitiede:



KUO



Vanha ruåsteinen savolaestorni. Tuskin edes Kesälahden tehoja, päätellen puimuri-luokan
sähkönsyötöstä. Tässä tietenkin eräs syy Kesälahden tykkitornin avaamiseen: isän
ydinsaasteteollisuuden puhkumia idän-plasmapalloja ei tällä juurikaan ammuskella alas.
Teräsputki ruåstesaastaisen likainen - kuten koko laitos: kupu on uusittu, lienee tehokkaampi
tykkikin?



Tehoja ei näillä sähköletkuilla lisätä. Odotettavissa uudet syöttökaapelit? Kuvaushetkellä lienee
ollut tykitys käynnissä; ilmastointipuhaltimet ulvoivat täysillä.

Hintelä savolaene kesäsadetykitys - ( tästä kuvasta muu maankattava sadepilvistö poistettu.)



Ilmakuva KUO sijainnista; mäellä masto 'vahtimassa' voimalinjoja.

Vahtimassa? Tutustu plasmapalloihin - syy miksi sähkölinjoja on viime vuodet kiivasti kaivettu
maan sisään, suojaan. Vaikka maahankaivaminen merkitsee jättimäisiä sähkönsiirtohävikkejä.

Pallot 'saa kiinni' tavallisista taivaskuvista - vääräväritekniikalla. Siinä leikataan pois halutut
spektrin osat jolloin jäljelle jäävä kuvainformaatio paljastaa sähköverkon laitteita rikkovat
ionisoidussa ilmakehässä hilluvia plasmapalloja. Lue ydinteollisuuden saastaat paljastavat blogit,
'Chernobyl Raporttivuoto' jne.

'Lomalla jossain Etelä-Suomessa.'



Välikysymys - Miksi Tykit?

Plasmapallot ovat ilman [hapen] sähköisesti virittyneitä ilmassa leijuvia säteily-ionisaatio palloja
joiden enrgiapulssi voi purkautuessaan vahingoittaa sähköverkon laitteita. Eräs avainsana on
'pallosalama'. Tutkasäteellä ammuttaessa niiden varaus purkaantuu ja pallo hajoaa vaarattomaksi.
Voimakkaita palloja esiintyy Plutonium keittoloiden vieressä: SK kertoi kuvan kera kuinka
Eurajoen TV masto tuhoutui 2009 (?). OL1, OL2 -aiheesta mm. youtube Arto Lauri

Shh... wanhat toimivat sähköpylväät katoavat yön pimeydessä. Kaapelit kaivetaan maahan
keneltäkään kysymättä: sinä maksat tämänkin miljardibisneksen.

Näiltä miehiltä kun kysyt mitäs teette: "emmä vaan tiä. mää kelaan kos on käsketty".
No miksi kaivetaan maahan kun maahankaivettujen kaapelien hukkaprosentti kasvaa
mielettömäksi? "ööö" ... vastauksena kuuluu jos kuuluu.

Syynä tälle hulluudelle on edellinen hulluus: ionisaatiopilvien jo tuhoamat
sähköverkot: Olikohan vuonna 2012 kun kaikki suomen ydinvoi eikun siis Plutonium
tehtaat Olkiluoto OL1, OL2 & Loviisa 1&2 menivät hätäseistilaan ionisaatiosalaman
lyötyä eteläsuomen sähköverkon nurin. Alkoi raivokas kaapelien maahankaivuu...

Maahankaivuun mielettömyys (yleistäen): jos korkeajännitelinja kaivettaisiin
maahan, sadan kilometrin pituudelta, linja päästä ei tulisi ollenkaan sähköä.
Korkeajännitelinjan magneettikenttävastus lisääntyy maan sisässä: kaikki sähkö
häviäisi maata lämmittämään. Lyhyissä jakeluverkoissa hävikin maksavat orjat:
hävikki lisää myyntiä ja sen veroja, nk. kaikki hyötyvät. Huom. Sinä et kuulu tuohon
'kaikki' -ryhmään.

Kts tuonnempana plutonium tehtaat, sekä erillinen taru Fuku-vappu-shimasta

Palataanpaas tiedetykki-aiheeseen ...



Myrskynsilmässä KUO - ruåsteputken ainutlaatuinen voimannäyte.... 14.5.2014 03:00
oli otolliset olosuhteet tehdä veljeksille näytösluontoinen purske. Päälle kasatut pilvet
rojautettiin terävällä biimillä ohjelmointisi otsikoihin.

"Tulva katkaisi junaliikenteen Pieksämäen ja Kuopion välillä
Henkilöjunat on korvattu tällä välillä toistaiseksi busseilla. Tulvavesi on katkaissut junaliikenteen
Suonenjoella. Siellä satoi [vrt lähettimellä ohjattu punainen keila 03:00] viime yönä meidän tietojen
mukaan 70 milliä. Liikennepäällikön mukaan on todella poikkeuksellista, että tulva katkaisee
pääjunaradan. Täällä on satanut enemmän kuin kymmeniin vuosiin kerralla." IS 14.5.2014 21:19

News 'facts' generated for papal greenpee-taxing: "The main South-North railroad is cutoff
because of exceptional torrential rain." Refer to 14.05.2014 03:00 red beam -spot southwards,
generated by the tower.



Liekö tässä erään tykkimme perustuksien kuljetus; kaksi rekallista putkea, sivuilla pyöreät aukot ja
sadelipat... Kuvan Päiväys 31.01.1999.

NEGATIVE EFFECTS: mistä mikäkin tieteelliskuvien ilmiö johtuu.

Liekö kyseessä sähkölinja, rautatien korkeajännite (lue: säteily) linja, maanteiden lörpöttelevä
kännykkäkansa vaiko muu efekti.



Miksi sadepeite rakoilee? Nuolen kohdalla KUO...



Viisi tuntia maksimi sadetta yhdessä pisteessä. Syynä 'joku' 5-tien varressa - KUO tykistä 10km
kaakkoon.

Five Hours - 'spotstorm'.



_________________________________________________________________

...seuraavaksi lupasin kuvata KES-tykin. Ehkäpä kuvat esillä ensi kesänä?

KESälahti

Tämä lämpimän ilman 250kWh tuottokyntteli sytytettiin 2014; sijainti 61.9070N  29.7977E

Harvinainen ilmatieteen laitoksen omakuvaus Kesälahdesta olikin jo tämän dokumentin alussa.
Kaikki muut tykkein luonnonkuvat onkin haettu omalla verobensiinillä.

Seur sivulla ensimmäinen kerta jossa KESälahti älähti. (tokihan sit käytetty on, vaan minä en ole
aiemmin bongannut.) Höökiminen itään lienee kiinakeisarin valtiovierailun kunniaksi?

Alla pikku pala Kevätmyräkkä-operaatiota itään by ilmatieteenlaitos 29.04.2017



Liekö tuulipussitieteen piikkinä lihassa nyt suomalisia kiusaava venäläispoika?



Lainatakseni tähän tulipussiritariamme, suursuomen advokaattia, sanoisin että:

"...saamme jossain vaiheessa suuntiman häiriölähettimestä., sitten säteilyturvaviranomaiset
voivat tarvittaessa käydä poistamassa sen käytöstä." by  Ilmatieteenlaitos; Hohti

VARO putiini!

____________________________________________

ANJ
...ei tietenkään tarkoita anjalankoskea vaan uttia.



Ei tietenkään ANJ sijaitse Anjalankoskella - vaan Utissa valtatien varrella...



Kuvasta voit hahmoittaa myös jo osin peittyneen maadoitujärjestelmän. Alla näkymä
ohiajosta...





ANJ: 250kW syöttöjännite kulkee tässä...

Yhkä kaikki veronmaksajat eivät tästä säteilevästä tatista pidä? Siksi luodinkestävät
mahottoman kalliit kamerasysteemit ja vartioiontiliikkeelle hälytys.



Maadoituskenttä vaatii tietty hulvattoman tuuletuksen... taustalla itse ANJ.



ANJ Anjalankoski - 1994 60.9039N  27.1081E - wanha hintelä maston pikkupisaroi...

Lienee tieteelle tulossa uusi uljas asema korvaamaan tämänkin uupuneen Anjan?



27.8.2016 15:00 ANJ pääsi vauhtiin. Mistä moiset tehot?





VAN

Vantaa: Korroosio on aina elektronitykkien syöpäläinen.

Mikä onkaan asukkaiden 'luonnollinen' poistuma Malmin hautuumaalleen ? PS. Selvitäpä onko
näissä taloissa asukkaita - vaiko silkkaa kulissia?



Paavinpuhtoinen pallokenttä: ilman maadoitusta tykit eivät tuota tuhoa...



Piiri pieni pyörii: kuin lähettimen piirilevy poikkeutuskeloineen.



Rakennukset on suunniteltu tarkoitukseensa - veikkaan tämän toimivan biimin
ohjausjärjetelmän osana.



Ykseyttä tämäkin: iltasatusanomain otsikot ilakoivat ennätyskuumaa Joulukuuta, vesisadetta ...
samalla keskisuomessa lähes -20C pakkasta.

Tässä kehä III lainehtii: montako suruviestiä tällä napinpainalluksella aikaansaatiin?

VAN 2.7. 2015 11:45





Tässä lienee hameväen piikitystä...



2014



Virka Apua Viron Virka Veljeksille:

Jokatason virka riippuu kuorolaulutaidoista: "kenen joukoissa marssit, sen lauluja laulat... Jos
laitoksen veljesvalat vannonut tiedemies äpittää kun ei glopaavin messumurhista tykkää, hukkuu
'verkonlaskumatkalla' ... vähintäänkin menee virka. (Huom. Kaikki kuvat ovat ilma 'tiede' laitoksen
sivuilta, tässä ilmastonmuutos muokattu näkyviin.)

How the global hoax works: this global system is said to direct 95% of all rainfall -
Kommentti Artolta: "On toi keinosadetus kyllä NIIN julkean läpinäkyvää! 95% Sateista olisi
nykyään kuulema keinotekoisia.



Tykityksellesi ei loppua näy: nykyajan sää onkin (isän EUmaan himoveroissa maksamasi) lähes
kokonaan sairaan tieteen saastuttama.



Yläosassa leikkeitä tykityksestä pitkin Viron rannikkoa - ohjelmoijien työ alkaa tuottaa tulosta.
Biimit osataan jo pirstaloida sudanin sutimestareitten 'viivakoodiksi'.



Tuulipussitieteilijä kertoo että sääkarttamme eivät ole aitoja vaan ohjelmallisesti suodatettuja.
Tässä näkee mitä jälkeä halpa koodari intiasta saa aikaan VAN-Viron biimille...



"Hei! Koodi ei toimi! Hälytys, ohjelmointikoodisi vuotaai!"



Tässä se paljastuu: sääkarttojemme ohjelmointiin on palkattu koodareita sudanilaisesta (?)

viivakoodi@sudan -kahden mugaben yrityksestä - perustettu soskun rahoilla.



VAN 12.8.2016 6:00



VAN 12.8.2017 5:30



VAN 14.9.2016 16:45  .... 25.9.2016 10:45 Viron rahvaan ohjelmointia.





VAN 19.11.2016 15:45 ... merellä 'sataa' ... kas yhtäkkiä sade haihtui.
VAN 27.02.2017 7:00 ... 1.3.2017 7:15



VAN 10.6.2016 9:50 ... ohjelmoitua merisadetta.



Välillä 250kWh maapallo-kuu-menee -pikakäsittelyt myös Forssaan. Onko tuo teho pois
vironveljiemme annoksesta?



'





VAN Kuva vas ylänurkassa 27.5.2016 10:35 ...
6.1.2017 15:15 ... merellä sataa taas. ... viron kyykytykselle loppua ei näy.



Seuraavassa Harrin laittomien lähettimien säteilybiimikuvia n-kpl. Ihan vaan siksi, ettäs
tajuaisit jatkuvan törkeän rikollisen säteilytyksen ja myrkytehtailun laajuuden:

14.11.2015 klo 15:00



Ilmeisesti Someron pikkupojat taas radiolähettimien kanssa piikittämässä
tuulipussitiedettä? ...VAN kerkesi kääntyä porilaisten marrsista myös suomenlahdelle tyypilliseen
tykkisuuntimaan. Rahvaan versiossa asia jää hiukan epäselväksi.

Vantaa satelliittikuva pohjoisesta.



Kukapa viitsis tutkia mistä täm tutka löytyisi - sijainti ei osoita VAN taaseen.





Porvoon kukkahattutätien kesämökkikesähatut vihannoi - Näyttäisi Loviisan
plutoniumtehtaiden säteilytyspannujen kannet olevan auki ... ?



PETÄJÄVEDEN PETOKSET:
Kyltti soratien varressa kertoo kai ken...



Uusi rahvaan palveluun suunniteltu aivogrilli on kaunis eikövaikka. Sääkuvien kanssa ei mitään
tekemistä...

PET



Tykitornien päivityskartta 2015 Hesaria imeville finskipossuille.



Petäjäveden säteilevän kaunista tekniikkaa 8/2016.



Varsinaista maadoistukenttää ei erota, lienee porattu kallioon. Syöttösähköt on myös vedetty
kauempaa maan alle.



Uudet kujeet hanskattuna uudella P-täjäveden supermastolla.

Orkesterissa IKA, PET jne ... G-miesten V-sign ... mihin kohti kartallamme sattuu OL-plutonium
tehtaat?

...Tuulipussitieteen tutkakuvat - LOPPU tältä erää.

Voisin laittaa satoja lisää, vaan ellet tätä usko, lopuista ei ole hyötyä. Siirry lukemaan hesaria



Ilmatieteen Laitoksen
'Tiede' -miehiä Harmittaa

...ihan soiniin 'piikki lihassa'. Alla suora lainaus:

Joku häiritsee Ilmatieteen laitoksen tutkaa: "Tämä on piikki lihassa"
Julkaistu: Ilta-Sanomat 15.9.2014 11:24

"Ilmatieteen laitoksen säätutkaan ilmestyy toisinaan häiriö, joka näkyy viivamaisena
Helsingin ja Tallinnan välillä.
IS:n lukija havaitsi sunnuntaina, että Ilmatieteen laitoksen säätutka näytti kummallista kuvaa.
Tutkan kuva näytti suoraa viivaa Helsingin ja Tallinnan välillä, ja sama ilmiö toistui vielä
muutaman tunnin kuluttua.
Ilmatieteen laitoksella ilmiö on huomattu, ja siitä ollaan harmissaan.
- Tätä on nyt esiintynyt useamman kerran, ja kesän mittaan tilanne on tuntunut pahenevan,
vanhempi tutkija Harri Hohti valittelee. Hohti epäilee häiriön aiheuttajaksi viallista tai laitonta
laitetta.
- Siinä on kyse jostakin mikroaaltolähettimestä, joka luultavasti on laiton - eli se vuotaa
mikroaaltotaajuuksia juuri sillä taajuusalueella, josta meidän tutkamme mittaa.
Minkälaisesta laitteesta käytännössä voi olla kyse?
- Tyypillisimmillään nämä ovat webbikameroita, joihin liittyy langaton verkko. Näitä on
nähty joskus aikaisemminkin. Laite voi olla ostettu jostakin maasta, jossa tutkataajuudet eivät
ole laittomia käyttää, tai sitten laitteessa on jokin vika, ja se säteilee mikroaaltoja väärillä
taajuuksilla, Hohti selittää.
Häiriön voimakkuus vähän viittaisi siihen, että se on jossain tässä lähellä, mutta toisaalta se
voi olla myös Viron puolella. Hänen mukaansa esimerkiksi kotien vialliset wlan-laitteet voivat
periaatteessa näkyä Ilmatieteen laitoksen tutkissa.
- Ne signaalit ovat kuitenkin paljon heikompia. Nyt on ilmeisesti kyse jostakin vähän
isommasta laitteesta. Pahimmassa tapauksessa se on jokin raskaampaan tiedonsiirtoon
käytettävä mikroaaltolinkki, joita nykyään kaupungeissa rakennellaan. Vaihtoehtoja on
useampia.
"Tämä on piikki lihassa"
Ilmatieteen laitosta häiriö vaivaa pahasti.
- Tämä tilanne on piikki lihassa niin sanotusti. Häiritsee melkoisesti meitäkin.
Ilmatieteen laitos selvittää parhaillaan häiriön aiheuttajaa.
- Teemme asian eteen koko ajan hartiavoimin työtä, Hohti sanoo.
Toistaiseksi laitteen paikallistaminen ei kuitenkaan ole onnistunut.
- Häiriön voimakkuus vähän viittaisi siihen, että se on jossain tässä lähellä, mutta toisaalta se
voi olla myös Viron puolella.
- Emme ole päässeet mittaamaan tarpeeksi useasta paikasta, että suunta olisi tarkkaan selvillä.
Jos se on Viron puolella, emme voi koko asialla oikeastaan yhtään mitään.
Havaittiin viime keväänä
Ensimmäisen kerran outo häiriö havaittiin Ilmatieteen laitoksella aikaisin viime keväänä. Siitä
lähtien se on toistunut satunnaisesti.
Hohti kertoo, että Ilmatieteen laitoksella on erilaisia tapoja suodattaa vastaavia ilmiöitä, kuten
auringon aiheuttamia viivoja. Tuntemattoman laitteen aiheuttama häiriösektori on kuitenkin
niin leveä, ettei sen poistamiseen ole työkaluja.
- Systeemi on niin automaattinen, ettei meillä riitä työvoimaa siihen, että joku katsoisi kuvia
viiden minuutin välein ja poistaisi sen.
Hohti uskoo, että häiriön aiheuttaja saadaan selville.



- Luotamme siihen, että saamme jossain vaiheessa suuntiman häiriölähettimestä. Sen jälkeen
säteilyturvaviranomaiset voivat käydä tarkistamassa, mikä laite on, ja poistavat sen
tarvittaessa käytöstä.
Katarina Pimiä "

Otetaanpas ylläoleva aivopesukoneen teksti tarkempaan läpivalaisuun:

"joka näkyy viivamaisena Helsingin ja Tallinnan välillä"
- kyseessä ei ole viiva vaan biimin sektori joka leviää kuin minkä tahansa tutkan keilan säde eli
lähettimestä poispäin.
- Helsingin ja Tallinnan!? Niin, huijauksessa pitää olla aina totta siteeksi. Puhutaan tästä,
järjestelmän EU:n kymmenien/satojen lähettimien keiloista ei saa puhua. Suomessa salatieteen
laitos myöntää olevan kahdeksan, todennäköisesti useita kymmeniä että kuvionsa ei näkyisi.
- virhenäkymä siis sinänsä tosi - kun muut salataan

"ilmiö on huomattu, ja siitä ollaan harmissaan."
- harmissaan ollaan siitä että rahvas on huomannut ohjelmoidun rikollisen sadetuksen. Tosiaankin.

"Tätä on nyt esiintynyt useamman kerran, ja kesän mittaan tilanne on tuntunut pahenevan,
vanhempi tutkija Harri Hohti valittelee. Hohti epäilee häiriön aiheuttajaksi viallista tai laitonta
laitetta."
- useamman? Satoja kertoja lipsahtanut rahvaan esityksiin vaikka suurin osa on saatu lökäpöksyin
toimesta deletoitua. Tosi harmillista. Että jo vuonna 2012 ... vrt oma tieteellisen tarkka kuvansa yllä.
- Sadetusbiimitilanne on niin paha kuin hohtimillaan hehkutetaan; ohjeistuksen mukaan...
- no nyt Hohti puhuu asiaa: toimintansa on ehdottomasti laitonta!

"Siinä on kyse jostakin mikroaaltolähettimestä"
- aivan. Jossa on turkasen kovat tehot ... mutta Hohtava webbikamerasatu on kylläkin ylihyvä tärppi
iltasadun ohjelmat imaisseille mummoille.

"Häiriön voimakkuus vähän viittaisi siihen, että se on jossain tässä lähellä, mutta toisaalta se voi
olla myös Viron puolella."
- häiriö' on tarkkaan suunniteltu ja todella voimakas. 'Tässä lähellä'
- kuinkas sitten eri suuntiin sojottavat IKA, VIM, KOR jne sadetustykkien keilat Suomexicossa,
Ruåtsissa, selkämerellä? vrt. kuvat edellä. Nytkö Suomen kalastajatkin kiusaavat harmillisesti
valittelevaa Hohtia? Voi veljekset - ainua ratkaisu tähän on että pitää Olkiluodon supersaastuttaman
meren tritiumlohien kalastus ehdottomasti kieltää!

"Hohti kertoo, että Ilmatieteen laitoksella on erilaisia tapoja suodattaa vastaavia ilmiöitä, kuten
auringon aiheuttamia viivoja. Tuntemattoman laitteen aiheuttama häiriösektori on kuitenkin niin
leveä, ettei sen poistamiseen ole työkaluja."
- tässä hohti osoittaa oikeaksi koko tämän artikkelin pää-asian: valhetieteen laitos manipuloi
ohjelmallisesti 'eri tavoin' rahvaalle tarjottuja virtuaalikuviaan - etteivät pyhän isän
väestönvähennysohjelman petokset paljastuisi. Onpas harmillista miten suoraan tämäkin todettiin
oikein viran omaisen puolesta.
- oho. Viivasta tulikin yhtäkkiä leveä 'häiriösektori': här vilar bara lite - taitaa olla ruåzalaiset
kalastajat asialla. Ai niin, pakkoruåzista ei saa puhua, muutoin kauppatorin rannan looshitalossakin



hermostutaan jotta paavin looshien pyramidi-obeliski kaksipääkotkineen kaatuu... ja sehän
merkitsisi hottisille lähtöpasseja eller hur. Ja vaarantaisi tämän joutolaitoksen 700
joutoviranomaisen palkkiovirat.
- työkalut on mutta - täyssensuuri eli Paavin panna aiheuttaisi halååån?

"ettei meillä riitä työvoimaa siihen, että joku katsoisi kuvia viiden minuutin välein ja poistaisi sen."
- tässä viran omainen itse todistaa: poistamme kaiken faktan riivatusti senkun kerkiämme.
Ohjelmoijamme tekevät työtä niin paljon kuin kerkeävät sadun ylläpitämiseksi... Meillä ylitieteen
yli-ihmisillä vaan on iittalan kaffetauot, förstor du de?

- "poistaisi sen" = Sadetykkiemme jäljet... säätutkakuvista
- Paljastuminen vaarantaa koko 'maapallokuumenee' -ohjelmoinnin ja sen massiiviset direktiivi-
vero-anastukset (yli 120.000 kpl). Olihan se jo riittävän harmillista kun AlgoReal -pää-
näyttelijämme jäätikköjen sulamiskauhuvideo paljastui Hollywoodin styrox vuoriksi.
- harmituksen harmitus: saattaa käydä niin että jopa mummot alkavat epäillä satuamme maapallon
kuumenemisesta - syyskuun hangessa kahlaillessaan.
- laitoksen budjetti pitää saattaa muun mediasensuurin tasolle, vähintään 20.000hlö puolustamaan
Virallista Totuutta! vrt. suomi-orwellin-valtakunta

"Luotamme siihen, että saamme jossain vaiheessa suuntiman häiriölähettimestä. Sen jälkeen
säteilyturvaviranomaiset voivat käydä tarkistamassa, mikä laite on, ja poistavat sen tarvittaessa
käytöstä."
- 'tarvittaessa näytämme tyhjiä sivuja' - ennekuin 'suunta' on löydetty. Vertaa tässä artikkelissa
dokumentoidut valhetieeteen laitoksen sensurointiesimerkit.
- "APUA? Tää meni hiukan pieleen. STUK! Se korjaa kaiken": STUK sai Chernobyl säteilynkin
hyppäämään rajalta suoraan ruåziin! Ja vaikka strontium yms säteilypäästöt siellä aiheuttavat
100.000 puoliintumisajan keskenmenoja ym sydäninfarkteja, STUK puolustaa suomalista -
suomitettupoika senkun porskuttaa. (psst. hautuumaat loistavat).
- Oliko tässä taas 'Mainilan Laukaukset' - Hotti aloittamassa Karjala Takaisin valloitusretkeä?

"Hohti uskoo, että häiriön aiheuttaja saadaan selville." - tosiuskovaiset ovat ankaria. Piikki
lihassa tai "kieleni revittäköön..." vai miten ritarivalansa nyt menikään...

"Katarina Pimiä" - joo. Yhtä pimiä kuin keskujohdettujen hesariesi YLEn oksettava
ohjelmointisi...



Kumman kumman sinä näet, ritaripiikin vaiko viivamaiseman?



This is the Scandinavian brain scorcher orchestra. Relations to areas can easily be found when
followed; the actual clouds should be imposed to get the full pic. Note: I have found no info about
jesuit Putins current HAARP installations: This 'SCIENCE' on papal lands knows no boundaries, no
'west', no 'east', no 'capital-ism' - jus depopulation terror -ism to.

Read all my related Fukushima-Chernobyl etc science -pages and see through this program,
how testing, be it plutonium steam generators or nuke whatever, thrives without state borders in
China, CCCP, Iran or whatever site. 'Science' is united and under one control.







Norway, Sweden, Finland, CCCP at right, Denmark (bottom left)...

Samankaltainen kuvio on löydettävissä koko maapallon kattavana, 'mistä tahansa'. Tästäkin löytyy
suora korrelaatio lähettimien ja sadetus alueiden välillä. Eri tehoilla/taajuuksilla voidaan
sadepilvistä tarkkaan valita alaspudotettava kohde.

Allaoleva Puolalassa julkaistu sääkuva kertoo Kesälahden toimineen jo 5/2014 eli ½v
ennenkuin se oli rakennettukaan. Katsopas kuinka Espanjalaisia tykitetään!



Tarpeeton sala-kalman-biimi (Kesälahti) selviää tästä koko EUkkulan kattavasta sää-
säteilytyskartasatasi ennenaikaisesti. Häpeillen jesuiittamainen yhteistyö itään on tässäkin salattu:
epäilemättä sade-ver kosto kattaa koko isän maan pallon pinnan Trumpista Vladimiririn Vostokiin
asti...

Jäisikö Sisilian Mafia ilman omaa majakkaa? Usko huvikses...



MITÄS IHMETTÄ, HABLA EUSPANJOL!?
Piti laittaa vielä alkuperäinen polski-kartta 'Polsk radar bild 2015-05-17': vertaa tästä Ruåzin
myös ihmeympyrää suomilais murkkujen säteilytysrinkeihin.



Tanskan orjat
[tässä kalastajat] saavat myös osansa. Jatkuvasti, tässä tyylinäyte 14.8.2016



NORJAn tykit
Norwegian weather guns

on lueteltu ja jopa kuvattu. Toisin kuin tässä avatutu suomisalaisuudet.
https: // met . no / Meteorologi/A_male_varet/Observasjoner_fra_land/Radar/

Norjan tykkilistaa, 20milj kr kappale:
Radar Andøya N 69 ° 14' 29.0'' E 16 ° 00' 10.7''
Radar Asker N 59° 51' 19.7'' E 10° 22' 43.4''
Radar Berlevåg N 70° 30' 38.3" - E 29° 1' 6.2"
Radar Bømlo N 59 ° 51' 10.6'' E 5 ° 5' 25.2''
Radar Hasvik Posisjon:  N 70 ° 36' 18.7'' E 22 ° 26' 34.7''
Radar Hurum N 59° 37' 37,9'' E 10° 33' 52,0''
Radar Hægebostad, N 58 ° 21' 36.2'' E 7 ° 09' 53.3''
Radar Rissa N 63 ° 41' 25.9''  E 10° 12' 13.5''
Radar Røst. N 67 ° 31' 49.6'' E 12 ° 5' 56.0''
Radar Stad, N 62 ° 11' 13.5'' E 5 ° 7' 38.8''
Radar Sømna,  N 65,220072 E 11,992564



Norjan ja Ruäzin tykit paukuttavat julkisesti ilman sensurointia, taukoamatta, jatkuvasti
päivästä päivään. Globaali ilmastonmuutos (lue ohjelma-orjain superverotus) aikaansaadaan vain
ahkeroimalla.



Komposiittikuva jossa 'päivän parhaat koottuna yhteen; tykitys jatkuvaa ja armotonta. Suurennos
ikkunassa Norjan hiihto ? liitoa...

KOHTA
  PLANETAARISET
     TUULET ISKEVÄT

SINUA



MAISTA viel POHJOISMAISTA TYKKITAISTOA 2017:

Sekalaisen harvi naista planetaarista tiedekuvaa kansaivälisestä 'yhteistoiminnasta'.



Aivopesukoneen tuubaa, Maapallo Kuumenee kylmenemällä

Harvinaisen Lämmintä = vuosisadan kylmin kevät...

Huomio Norjan virkaveljien luoteistutkan kehittämä pallomainen sadealue. Ruåzissa tämä piikki oli
'kuukauden' päällä: mahtaa asukkeja innoittaa tutkansa kehittämä ilmaston lämpenemis eiku
mieletön tulvamäärä.

Sisennyksessä näkyy Luleå tykki, alla lisää 'osumia'. Koko 2017 kevään kova-äänisin sadettaja,
jatkuva sadebiimi sekä punaisella merkitty ympäryspilviparvi. 24/7.



Tykit jauhavat taukoamatta, nämät ovat vain tieteellisiä 'näytteitä'









...haaska myrskynsilmäke.



Onko biimin polarisuus vaihdettu - sade 'hajotettu'?



Osuuko ja minne?



Löydätkö ANJ 'harvinaisen planetaariset' puuhastelut? Tahi KOR ym korinat?

Planetarian Hurri-Cane:
Pyörremyrskyn Harjoittelua.



Ilmiöitten ilmiömäinen planetaarinen kokoelma - hahmoteltu hurrikaani vahvennettuna:



'Ennustukset Toteutuivat:
"Rankkasateet: Näin raju sadeaalto vyöryy Suomeen - katso ennustekuvat. Ilma tieteen✜
laitos antoi maanantaina varoituksen rankoista sateista. Vettä voi tulla 60 millimetriä
päivässä. ..." Lue Lisää  IS 12.5.2014 22:12

Ilmatieteen puhuttavin saavutus 2016, pyörremyrsky jolla viedään tuhkatkin pesästäsi.
(Pyörteen väritystä muutettu)



UTA V-crescendo!

Click n' Hit! All rain patterns, pre-fixed by the program.



Ensin töihin, sitten ennustellaan:

Luleå mukana orkesterissa.



Ahkeroinnin ansiosta sadealue onkin pian vedetty kohdalleen, planetaarinen pommitus voi alkaa.

VAPPU TULOSSA:



Massiivinen kostean ilman alue saadaan taas pyörimään. Luulajan Luleå tykki on paahtanut
punaisena yhtäjaksoisesti jo 2kk (!?). 'Kotimaiset tykit rullaavat, jäljet luettavissa lumipatjan
paksuudessa sekä radoille sammuneista VR-junista... Tässä hetkessä LUOston tuloksia ei rahvaal
näytetäkään. Miksi?
Pohjoisen ilmavirtaukset ovat siirtäneet kevättä jo kuukaudella: kuka tämän ohjelman
kaaoksesta kerääkään hedelmät?



Pyörre siirtyy pohjoisemmaksi, VIM ja ANJ rullaamassa kierrettä lisää. 'Muut' tietenkin
mukana ilman että sitä rahvaal näytethään. LULEÅ paahtaa täsysillä 250kWh/24/7.



”Poikkeuksellinen sääilmiö” - Talvi yllätti

Talvi yllätti VR:n vappuviikolla – veturi jäi lumeen ilman sähköjä: ”Poikkeuksellinen sääilmiö”
is.fi/kotimaa/art-2000005187115.html 26.4. 23:47 2017

"Sankka lumisade katkaisi liikennöinnin Pohjanmaan radalla. Poikkeuksellisten sääolosuhteiden
vuoksi juna korvattiin linja-autolla Seinäjoen ja Kokkolan välillä, VR kertoo sivuillaan. Iltapäivällä
Pohjanmaan radalla Kokkola-Seinäjoki-välillä on ollut poikkeuksellinen sääilmiö, jolloin lunta on
satanut monta tuntia niin tiheästi ja niin paljon, etteivät veturimme virroittimet saaneet sähköä
ajolangasta. Me jouduimme korvaamaan liikennettä busseilla, .... Varsinaista vikaa ei veturissa tai
sähköjohdoissa ollut, vaan syynä ongelmiin oli lumisade. ... Junavuoron epäonni jatkui senkin
jälkeen, kun matkustajat oli saatu uuteen junaan Kokkolassa. Kälviällä sankka lumisade aiheutti
jälleen tilanteen, jossa veturi ei saanut virtaa...."



Hotspot A. ...säärintaman hajoitus käynnissä.

VAARALLISEN
LIIKENNESÄÄN

VAROITUS





Kuinka vaarallinen
liikennesäätä
ahkeroitiin Nisan-
kuun 14. eli
pääsiäispäivänä
10.4.2017
Koko pohjolan
tuulipussiorkesteri
hiki hatussa
piikittämässä
rahvasta.
Komposiittikuva
päivän kohokohdista.
Pyörremysrky -
melkein onnistui...



VAN vannoo veljeskerhon nimeen.



Hurrikaanien ohjuskoe?







. Luleå Luunappi.

Jos olit tarkkana havaitsit tässähhii Norjanhuijarreitten ahkeroinnin tuulipussitieteen nimeen.



Luleå - Luuläjä
...tuliko krotusvrhe?

Todennäköinen sijainti on Luulajan lentokenttä, pohjois ruåzi.



Tätä kirjoitettaessa aivopesukoneesi kailottaa: "ennätyskylmä kevät..."  Kaikki pohjolan tykit
jyskyttävät orkesterissa mitä kiivaimpia biimejä. Luleå tykin punakirjava biimi on ollut päällä 24h
vuorokaudessa JO KAKSI VIIKKO YHTÄ SOITTOA. Biimin kohdalla lienee jo 5m lunta?
Suomen onneksi intian viivakoodarit ovat saaneet tuulipussitieteemme virtuaalinäytöt (rahvaal)
puzattua.

'Tulosta' syntyy ja ritarimme saavat bonuksia? Näkyvissä vuorokauden lumimyrskyt...



Tässäkö itse tykki?

Tykin sijainti lienee salainen, ruåzin tuulipussilaitos ei kerro rahvaal senkään vertaa kuin
suomexico-huijarimme. Sijainnin tulee olla tässä, tahi tästä kaakkoon, Piteå suunnassa...





Ilmatieteen huijarit käänsivät koko kansan -

Hurja käänne:
"Eikö räntäsadekaan vielä riitä?" kailottaa Iltasatu 21.4.2017

Alla komposiittikuva -eli- yhdistelmä ilmatieteenlaitoksen kuvista: kuvaan käännetty hurjat
tykityspalasensa useista eri karttakuvista. Valittujen kuvien kellonajat punaisella.





VAPPU-OPERAATIOT 2017
Kun edellinen 'hurjasta käänteestä' paine karkasi ja vesi kuivui, jatkettiin edellistä luusåppaa:

Vapun lumisohjuun saatiinkin hesariuskovais -simasuiden myllyyn tiedehiivaa: ilmasto
kuumenee! Vain EU ekumeniaverot pelastavat!"





Paisuu kuin pullataikina: rahvas kahlaa loskassa kun lisätään tieteen tuulipussi ropeleihin hiivaa
ja läpämediaan sokeria.

Ja kas, ennusteliaeukot olivat oikeassa.



Seuraava sisältää myös tekstiä ilmatieteenlaitoksen nettisivuilta:

ilmatieteenlaitos.fi/yleisimmat-tutkahairiot:
Arvioidaanpa keskimääräinen murkkujen pehmitykseen käytetty teho - radiotaajuus.

Kun isän maa pallosen energiankulutus vuonna 2013 oli noin 140.000TWh silloin 5%
lähetystehosta olisi 7.000TWh. Toisin sanoen maan ilmakehän lämmitykseen käytetty teho voisi
olla 7.000.000.000kWh. Tässä mukana kaikkien tieteen nimellä meille myydyt massamurha, sotilas,
lentokonetutkat yms - sekä viisi miljardia yhden watin kännykkää - joille 50 miljoonaa tukiasemaa...
jnejne ympäristöön säteilevät tekniikat.

Kännykät pelkästään murkkujen korvia kuumottamassa: n 8 kWh/kpl x 5.000.000 = 40.000 MWh

Kesälahti pisarat meressä:

Uusin mikrolisä pikkujuttuihimme - 250kW biimitystä 24/7 - 99.999999999% tehosta taivahan
tuuliin. Kesälahti biimi pyörii, iskee taatulla taajuudella jokaKaken kalloon - blip blip.

Lainaus maksamasi tieteen ilmavaivasivustolta:

..."Säätutkan on oltava erittäin herkkä laite, sillä takaisin heijastuneen pulssin teho
vastaanottoantennilla on pienen pieni murto-osa lähetystehosta. Tyypillisesti
lähetysteho on 250 000 wattia, vastaanotettu teho vain 0,0000000000001 -
0,00000001 wattia. Koska... "

Toisin sanoen kaikki tuo teho menisi hukkaan ellei veljekset pääsisi Kaken
perinnönjakoja verottamaan. Onnellisen Isän Maan kultahammasholvit!



LISÄÄ TEHOJA, tuulipussitieteen 2.5MW ei riitä salasäteilytykseesi!

Syksyllä 2015 otettiin käyttöön uusi säteilytysmastosi -
keskelle suomea. Saatiinpa taas uudet entistä näyttävämmät
myrskyt viuhumaan.

Pettureiden Petäjävesi, kaikkein korkein ja tehokkain yskän
liman ja keuhkosyövän varmistaja:

Petäjävesi: 62.3045N  25.4401E 271m

"Selkämerellä näkyvät tutkakaiut aiheutti todellisuudessa häiriölähetin,
joka lähetti 18.10.2014 mikroaaltoja Ikaalisten tutkan käyttämällä
taajuudella. Häiriö kesti vain lyhyen aikaa eikä sitä ole voitu paikallistaa.
Kuva on peräisin verkkopalvelumme zoomattavasta tutkakartasta."

Lue lisää: ilmatieteenlaitos.fi/yleisimmat-tutkahairiot

Seuraavassa autan hiukkasen, puhallan tuulipussin täyteen
ja paikallistan 'häiriölähettimen' - ihan tästä keittiönpöydän
äärestä. Kuka kertoisi (?) tuulipussihuijareille että tuo tekstinsä

paljastaa Keisarimme vaatteet - ja se pitää pikapikaa uudelleenvoidella ettei isän eukumeniat
näkyisi...

Alla päiväyksetön, reviso ym faktasta vapautettua tuulipussitieteen sivuston alkuperäinen
12/2015 'häiriö' kuva... Lue Lisävalheita: ilmatieteenlaitos.fi/suomen-tutkaverkko.



Seuraavaksi esiintyy rahvasta säteilyttävä häiriötykki - IKA.



Verorahaelätti -tuulipussiteteilijämme ovat joko täysin uusavuttomia, ilman viivotinta
kasvaneita hippejä - tai sitten kyseessä banaali valehtelu - isän maan poliisitavan mukaan
maapallokuumenee -sadun pönkitykseen.

Kuka tekisi rikosilmoituksen kansalaisten rahojen tuhlaamisesta?



AITOA OIKEATA TIETOA.
...lisättynä virallisen totuuden lyttäävillä faktoilla.

Tässä uusi Harrin Hieano lisäHarhakuva, by tuulipussitiede.fi:

Tuulipussi Harri Hohti - mitä 'muuta' jäi kertomatta? Valittelit jo että häiriön aiheuttaja
viallinen tai laiton laite."

Nomutta. Tässä kaaviossahan Harri paljastaa myös kuinka biimeillä tykitetään lentokoneita -
military secrets.

LAITONTA! TOTTA TOTISESTI. Kerrankin Harrihuijarimme puhuu totta...



Tuulipussi harhakuvion salainen sisältö - sitähän salaliittolaiset rakastavat rahvasta
kiduttaessaan ja tyhmyydelleen nauraessaan...

Elikkä seuraavassa zuumaus piirrokseensa:

Pahoinvoinnin, sateiden ja myrskyjen lisäämiseen niin tuiki tarpeelliset 'muut' pilvigeneraattorit
- kännykkämastot. Alkuperäiskuvassa tämäkin väestönvähennysfiitseri juuri ja juuri havaittavissa.

"Kuin säteilyallergikon painajaisesta: sovellus näyttää wifi-verkot ympärillämme
Oletko joskus toivonut lähiverkkoa listassa valitessasi voivasi nähdä kaikki lähistön wlan-verkot?"

https://vimeo.com/121175008

"Wifi-verkko laskee huoneessa olevat ihmiset – temppu toimii ilman puhelimia: Wifi-verkkoja
voidaan käyttää ohi kävelevien ihmisten laskemiseen. Innovaatio voi auttaa älytalojen
energiatehokkuuden parantamisessa...." Suvi Korhonen – 10.6.2015 09:59 summa.talentum.fi/

jnejne.

Alla saunalta tulleesta suomineidosta - meikkauksen alta paljastuu muutama 'muu'
säteilytyslähde ... "pelkästään yksi ydinvoimala" tarvitaan tähän säteilytykseesi.



Kun salapussitieteen piilokuvasta poistettiin sälä, jäljelle jäi 250kWh biimi - ja paljastui mitä?

Akkunasta paistavat aurinkokaiut lienevät vain mahdollisuuksien punainen päiväuni - eiväthän
'tiedemiehet' voisi tuollaista tehdä kellekään, eiväthän? Eivätkä Himmlerien oppeihin perehtyneet
ritariniinistötrumpit sallisi siltä ...

Lue jesuiitta Adolphinkin taustat paljastava 'Vapaaksi Muurarien kahleista'



12/2015 Tarkkasilmäinen havaitsee pyörremysrkyn harjoittelua uuden P-täjäveden esiintyessä
tuulipussitieteen VIM/IKA jne tykkikuorossa...



Eikö herätä (!?) yhtään ajatusta:

Vihreä pilvi, paha haju, jättirakeet,
"Ukkosmyrskystä outoja ilmiöitä: Vihreä pilvi, paha haju, jättirakeet ... isot rakeet moukaroivat
Suomea eilen. Sääilmiöt Maanantain ukkospuuskat aiheuttivat erikoisia luonnonilmiöitä eri
puolella Suomea. Näin se syntyivät. Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman kertoo ... -
iltasatuja myrkytettäville joutosuille - IS 20.5.2014 9:10

GREEN CLOUDS, STINK, GIANT HAIL ... tells local illuminated MSM for its papal depop
target guinea pigs. This is how the culling program was served. "Stay in the cabin" said the Korean
Captain of ferry Sewol for obedient girls - thus 300 drowned 27/4/2014. Do you stay obedient?

RIKINHAJU - 'tiedettä' ihteensä:
onko kyseessä CERN satanistien maanalaiset

radioaktiiviset Myon-beam operaatiot?

Katso sisällysluettelo: Ydinvoima - säteilyttäjäsi





(Psst. Talvivaaran uranium-pato sortuu 'vahingossa' yllättäväin 'sateiden' vuoksi.)



Onko SUOMINEITO jo Päätön ? Löytyykö enää ketään joka osaa ajatella ja toimia?

Beheaded Lady Finland. How about you. Do you still got a head? If so, act ... cause its not Finland
but the depopulation program of 90% world population - preached publicly by all illuminated from
CNN's Ted Turner to Gorba.
See China: youtube.com/watch?v=KKMTSDzU1Z4

P.S. Tajusitko Talvi Vaaran? Kolmen vesistön vedenjakajalle rakennetun säteilytyslähteen? Jonka
myrkyt levitetään 'vahingossa' koko Suomen ympäri. Vaikuttaen vain 100.000 vuotta. Ja kaikki
julkistetun ohjelman mukaan - Papal Compedium...

Tämän myrskytyksen jälkeen Suomessa ilmanlämpötila kohosi yöpakkasista +30C
ennästyshelteeseen - chemtrailit viivottivat taivaan, hornetit jahtasivat plasmapalloja.

Ilmatieteen laitos rekisteröi peräti 13 090 salamaa, mikä on poikkeuksellisen runsas määrä.
IS: 20.5.2014 4:17
Lightnings: typical saldo in 30 days is 13 090 - what shot down during one program day May 2014.



IS videokuva klipsi muokattu automaattisuotimilla, mm. autocolor. Väri ei todellakaan ole
vihreä; kyseessä koivun keltainen siitepölypilvi joka lähtee tuulepuuskassa lentoon. Taivaanranta
myös saman siitepölyn peitossa (nuoli). No on toki myönnettävä että ao videolla värisävy on
vihreämpi kuin tässä autocolor toiminnon jälkeen.

Saint-Genus-Poilly: Liekö tässä liittymä CERNiin ja Tampereen haiseviin kurahousuihin.
Lue mitä Nääswillessä tännän tapahtuukaan: 'Ydinvoiman Likainen Totuus'

MSM claims that the birch pollen cloud color here is green. Hmm.

Naapuri kertoi toissaeilen menneensä labrakokeisiin. Ovelta käännytettiin pois: "ei tänne mahdu,
ei tänään, ei huomenna". TÄYNNÄ. Yskiviä röhiviä kiireellisen hoidon tarpeessa olevia
keuhkosairaita... Mutta tämä olikin jo salaista tietoa jota kansalle ei saa jakaa, joten jätänpä asian
silleen ... yski sitä ja mieti.



Onko tämä osa maailmanlaajuista 'DUGA4:sta' ? Tämä(kin) kuvan lisäykset ovat
silminnähtävästi ihan silkkaa mututiedettä MOT. Mitään todisteita mistään ei ole, taustana vain
ilmavalhetieeteen värikuvat ja verta yskiväin myrkkypilvet...

Kommun -ismi on vai eräs vatikaanin vapaamuurariloosheista ja kaikki muurarit ovat
ismistä riippumattomia veljiä. Sen Vatikaanin illuminaattilooshin perustajajäsen on Karl Marx.
Jesuiitta Lenin lähetettiin valaistuneena matkaan ruåtsin kautta Pietariin: Jönköpingin
vapaamuurarilooshi osti hänelle tavaramerkkinsä - lippiksen - Tukholmasta. Ruåzin rapparit
tukivatkin vatikaanin messumurhia parhaan kykynsä mukaan - brittien ja USAn kera. Karjalan sota
1939-1944 olikin vain eräs Rooman ryöstöretkistä- jonka todellinen johto hallitsi molemmat
rintamat. Paavin messumurha tieteillä ei olekaan rajoja. Kuten taas näemme tänään tässä...

Lue Lisää: helsinki-viipuri-moskova
berijan-tarhat

chernobyl-raporttivuotoJoint Research Centre: Paavintieteissä rajoja ei tunneta; kansojen
kansainvälinen säteilytys erityissojeluksessa...



'MUUT'

"Ilmatieteen MUUT":Salaisen globaalin järjestelmän

'muut'
 osat pidetään

salaisina.





Tälläisiä elementtejä lienee kaikissa em. pisteissä olevissa mastoissa vähintään neljällä eri
sivulla. Tokihan konsertissa voi olla vielä paljon useampia 'soittimia' tiheään asutulla seudulla. Kun
kaikki 'soivat yhdessä', yhden efektejä ei voikaan myrskystä eroittaa ellei tunne orkesterin
konfiguraatiota ja ohjelmoijalle annettuja ordereita...



Yhden kerroksen väkeä: näitä on tässä mastossa päällekkäin 8kpl. Taustanaan kullakin on suunta-
antenneihin aina kuuluva maadoitusverkko - kuten järeässä DUGA3:ssa. Näiden satojen lähettimien
keiloilla voidaan ohjelmoida mikä tahansa haluttu raesadekuuro-tilkkutäkki. Ja mitä kaikkea
masennus/sydän/raivo aivokohtausta niillä saadaankaan aikaan kun kaikki orkesterien soittimet
kohdennetaan yhteen pisteeseen?

Tokihan ympäristö aina kärventyy - vaan sehän on talvivaarallinen tarkoistuskin. Kuva
hökötyksen läheltä.



Tämän käristimen tietokoneohjaamoa jäähdytetään ainakin 6kW teholla.

Iso Grilli, hirmutehot - paksut syöttökaapelit...



Delilan soppain syöttönarut. Sen lisäksi että löydät filistealaiset ja Delilansa Suomen kujilta
kyykkimästä kyttäämästä, löydät ne myös Raamatusta - Tuomarien kirja 6.

Alla: Tämä 'Delilan' jakelukojeistus on 100m korkeudessa pää-ohjelmointi lähettimien alla. Mitä
näillä kansallemme 'jaetaan' ja kenelle. Ei tavan tietotekniikkaa ainakaan; atk-vehkeet pidetään
suojatussa ympäristössä.

Plasmapallot onkin alempana kuvattu hillumassa tämän vieressä: tuotetaanko niitä tällä
ammuttavaksi vai kerääkö se niitä 'kenttiensä vetämänä?'

Se on aika erikoinen tuo lähetinelementti. Mastossa 32kpl pallukkaa lukuisine
poikkeutus/lähetinkäämeineen. 10cm teräsputkirakenne sallisi jäähdytyksen vaikka 20kW teholle:
orkesterilla oikeasti saadaan tietyin rajoittein luotua haluttuun spottiin millainen kalmanpiikki
tahansa. Ilmankos pää ohjelmoijaa harmittaa tämän yksilön kohdalla 100% epäonnistuminen - (kuin
'käärmettä pyssyyn ajettu', orjille pakollisen masennutus diagnoosinsa epäonnistuminen...)

Kestäsikö tuo 'kahden pallukkapöntön' käämien syöttö hetkellisen 10kW? Tehonsyöttö ja
ohjauskaapeli menee loppumetrin putkirungon sisässä.

Below one transmitter element: 50x telephoto



Näin keväällä vuonna 2014. Kuuluisuutta saavuttaneet myrkkypöntöt katosivat pian tämän jälkeen...



Vielä Loppusilaus Masennusmastoihimme:

Kommentti sieltä jostain:

"Ennenmuinoin ei ihmisillä ollut moisia oireita sateiden aikana. Vasta 1900-luvulla
on yleistynyt ihmisille kummalliset tunteet sateiden tai korkeapaineiden aikana.
Samaan aikaan yhä suurempi osa ihmisistä kuulee ääniä omalla tai vieraalla kielellä
yleensä heille kohdistettuina, radiolähetyksiä ja saattaa nähdä valoilmiöitä taivaalla.

Moniin näistä liittyy vastaus ihmismielen kontrollointiyrityksistä ja uuden tekniikan
kehittämisestä. On eri asia kun henkimaailman pahat olennot koittavat tunkeutua
tajuntaan kuin sotilaallinen mieleentunkeutuminen. Voin jossain vaiheessa
demonstroida miltä tuntuu kun mieleen lähetetään vierasta signaalia. Ulkoatulevan
signaalin erottaminen on yhtä helppoa kuin tietokonepelin erottaminen
todellisuudesta kunhan asian on edes kerran kokenut. Jos jotakuta kiinnostaa
kuunnella päänsä sisällä radiota voin avustaa kokemuksen toistamisessa.
Näköhermon käyttö vastaanottokeskuksena on myös mahdollista. Silmän näytölle
voidaan heijastaa mm. kello tai Google maps jotta et eksy ikinä tai mikrokameran
avulla syöttää aivoihin suoraan pimeänäkö. Sotilaalliset käytöt ovat rajattomat,
samoin siviilimaailman.

Tällä hetkellä suurimmat kolmiulotteiset kuvanluontikeinot ovat rajattu tulevan
maailman-diktaattorin ensiesiintymiseen. Ihmisten kallojen taajuudet on jo ajat sitten
mitattu. Kun taivaalle ilmestyy teknisin keinoin tuotettu diktaattori ihmiset
ihmettelevät ja jokainen on kuuleva hänen äänensä. Vaikuttanee, että suurin syy pitää
kyseiset teknologiat varjossa on maailmandiktaattorin ensiesiintyminen, jonka on
määrä olla vaikuttava. Joitain teknologioita kuitenkin tuodaan päivänvaloon, sillä
Jumala sallii kuitenkin joidenkin asioiden päätyvän käyttöön. Yksin Hänen on siis
lopullinen päätösvalta." (vrt. aiempi sivu: 'Beamsplittin')

Re: Noinhan se on ennustettu. Tämä tekniikka sen(kin) mahdollistaa. Toteutuuko niin vaiko
jotenkin muuten - ainakin luvattu ahdistus on kansoille saatu jo kovaksi.
ERÄS ASIA ... mistä puuttuu näyttö ... on tuolla biimillä ampumakelpoiset partikkelit: 'Rutto'.
Ionisaatiosäteilyt. Lintuflunssa. Vesilähdesepsis.  Chemtrailies... mitä kaikkea 'Delilan'
masennusrokotetta ?
Näyttö: Millä 'ne' syötetään lähtinbiimien keilaan kuljetettavaksi. Tuota 10cm putkeako (?) myöten
- ulkoa kameravalvotusta ohjaamosta - maston alla on 200m2 valvottu ohjaamo-tiilirakennus.

Vas. Kuvatun maston paikallisohjauskeskus,
käyntiovet kameravalvottu.
sääsuojattuna 'tiilitalossa', helposti
huollettavina:



Plasmapallot onkin yllä kuvattu hillumassa tämän vieressä: tuotetaanko niitä tällä ammuttavaksi
vai kerääkö se niitä 'kenttiensä vetämänä?'

Se on aika erikoinen tuo lähetinelementti. Tosa mastossa 32kpl pallukkaa lukuisine
poikkeutus/lähetinkäämeineen. 10cm teräsputkirakenne sallisi jäähdytyksen vaikka 20kW teholle:
orkesterilla oikeasti saadaan tietyin rajoittein luotua haluttuun spottiin millainen kalmanpiikki
tahansa. Ilmankos pää ohjelmoijaa harmittaa tämän yksilön kohdalla 100% epäonnistuminen - (kuin
'käärmettä pyssyyn ajettu', orjille pakollisen masennutus diagnoosinsa epäonnistuminen...)

Kestäskö tuo 'kahden pallukkapöntön' käämien syöttö hetkellisen 10kW? Tehonsyöttö ja
ohjauskaapeli menee loppumetrin putkirungon sisässä.

Kuva samaisen maston päästä 11v sitten, vuonna 2004. Suurin ilma tieteellinen muutos
korotuksineen lienee tullut n. 5v sitten.



Kyseisen maston väärävärikuvista paljastuu mielenkiintoisia yksityiskohtia. Yllä Originaali kuva.
Alla väärävärikuva.



Väärävärikuva Yllä -  7.5.2014 18:33
1. 'Pallukka' - kelt rinki laitettu havainnollistamaan. Tämä sama pallo näkyy hyvin
selkeästi eri suunnista otetuissa kuvissa. Jos tässä kuvaa säätää tältäosin selkeäksi,
muut fiitserit katoavat.
2. Toinen pallo
3a. pitkä viiva 'kohti mastoa'
3b. pitkä viiva 'kohti mastoa'
4. Aurinkokoko heijaste?

Sama antenni, sama pallukka - eri suunnasta. 7.5.2014 18:42

Alkuperäiskuvassa kirkas taivas. Näin useissa muissakin kuvissa...

Arvaapa mikä hölömölän lumiukkojen sota on seuraavassa kuvassa? ... aivan, svenska talande
bättre folk aivot ovatkin paljon tiukemmassa grillauksessa: "Pohjoismainen Yhteistyö" eller hur?
Itäisen jesuiittaPutinin pallukat on silkka arvaus: orkesteri soittaa samaa väestönvähennysinfoniaa.
Lue: chernobyl-raporttivuoto



Sama reilu meininki 2015, näkymä etelästä (2kuvaa eri väriaset.). Liekö myös chemtrail chaff?



Sama masto 4min myöhemmin, idästä päin katsoen: pallotehdas puuskuttaa 24/7/365
Yläpuolella voimakas betasoihtupinkki.

Kevennykseksi alla kesän 2015 pallosatoa. Mistä tulee, minne menee, keitä ootte?

Alla: Kuva kesäpuistikosta kerrostalojen keskellä. Kaik aamuvirkut kansalaiset k-kaupan kanaa
sulattelemassa mikroaaltouuneihinsa nojaten... Taloihin noin 100m matkaa: mg aaltojen
voimakkuutta kuvaava arvo (esim. mikron mittaukset keittiössä) olivat tällä pihalla huipussaan 4000
µA/m2 ... iltapäivällä vain kymmenesosa.

Viiden kuvan sarjassa vain kahdessa ilmiö näkyvissä. Kuvien välinen aika 2 sek.
Sama mittaus 22kV linjojen alla on neljäsosa eli luokkaa 1200 µA/m2. Kuvia ei muokattu; ympyrät
lisätty osoittamaan 'pallukoiden' sijaintia.





Tutkat eli sääntekokoneet - tässä pidetään sade poissa halutusta pisteestä:

One spot is kept dry. For whom?



EU✜ air Forces 'Exercise'...

Hälsningar från Helsingfors - 15min. rain - rankkasade lähti Helsingistä...



Sää 'tutkat' sadettaa - Rainy radar.



Katso yllä myös sadetuksessa Rovaniemen kohdan  itä-länsi suuntaista -rajaa.

Check out - the following dry spot 'will become famous' in the circles:



Alla kertoo Arto Lauri:





EU-PARLAMENTTI
14.01.1999

10. EUROPARLAMENTTI, 14.01.1999 Mietinnön teksti:
“HAARP – Ilmastoa pilaava asejärjestelmä:
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//FI

10.1.  HAARP –  lainaus raportista:
“Euroopan parlamentin turvallisuusasiain ja aseidenriisunnan alivaliokunta piti 5. helmikuuta
1998 kuulemistilaisuuden, jossa käsiteltiin mm. HAARPia. NATOn ja USA:n edustajia oli kutsuttu
paikalle, mutta he päättivät olla osallistumatta tilaisuuteen. Valiokunta pahoittelee sitä, että USA ei
lähettänyt tilaisuuteen ketään eikä käyttänyt tilaisuutta kommentoida esitettyä materiaalia.(22)

HAARPia, suurtaajuisen säteilyn tutkimukseen liittyvää tutkimusohjelmaa (High Frequency
Active Auroral Research Project) johtavat Yhdysvaltain ilmavoimat ja laivasto yhdessä
Fairbanksissa sijaitsevan Alaskan yliopiston geofysikaalisen laitoksen kanssa. Vastaavanlaisia
kokeiluja on käynnissä myös Norjassa, todennäköisesti Etelämantereella, mutta myös entisessä
Neuvostoliitossa.(23) HAARP on tutkimushanke, jossa ionosfääriä(24) lämmitetään voimakkaiden
radioaaltojen avulla käyttäen apuna maanpäällistä lähetinverkkoa. Näin synnytetty energia
lämmittää tiettyjä ionosfäärin osia. Tämä synnyttää ionosfääriin aukkoja, minkä jälkeen lämmitetty
alue käyttäytyy keinotekoisen linssin tavoin.

HAARPia voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Ilmakehän sähköisiä ominaisuuksia
manipuloimalla voidaan hallita valtavia voimia. Jos järjestelmää hyödynnetään sotilaskäyttöön
tarkoitettuna aseena, seuraukset voivat olla tuhoisia viholliselle. HAARPin avulla voidaan välittää
miljoonia kertoja enemmän energiaa tietylle alueelle kuin millään muulla perinteisellä keinolla.
Energia voidaan lisäksi suunnata liikkuvaan kohteeseen, mitä voitaisiin käyttää hyväksi vihollisen
rakettien tuhoamisessa. Hankkeen johdosta on myös mahdollista olla entistä paremmin yhteydessä
sukellusveneisiin ja manipuloida maailmanlaajuisia sääolosuhteita. On toki mahdollista toimia
myös päinvastaisesti eli aiheuttaa viestintään häiriöitä. Ionosfääriä manipuloimalla voidaan estää
maailmanlaajuinen viestintä samalla kun käyttäjän oma viesti menee perille. Järjestelmän toinen
mahdollinen sovellutus on maapallon röntgenkuvaus useiden kilometrien syvyydessä (maan läpi
tunkeutuvan tomografian avulla) öljy- ja kaasukenttien, mutta myös maanalaisten sotilaallisten
varusteiden löytämiseksi. Tutka, jolla voidaan katsoa horisontin yli ja määritellä esineitä suureltakin
etäisyydeltä, on vielä yksi HAARP-järjestelmän sovellus. Sillä voidaan etsiä tulossa olevia kohteita
topografisten esteiden takaa.



USA on suorittanut 50-luvulta lähtien ydinräjäytyksiä Van Allen -vyöhykkeillä(25) tutkiakseen,
millainen vaikutus tässä korkeudessa tehtävillä ydinräjäytyksillä on radioviestintään ja tutkan
toimintaan räjähdyksessä syntyvän sähkömagneettisen sykäyksen johdosta. Tuloksena syntyi uusia
magneettisia säteilyvyöhykkeitä, jotka kattoivat lähes koko maapallon. Elektronit liikkuivat
magneettisia kenttiä pitkin ja loivat keinotekoisia revontulia Pohjoisnavan yläpuolelle. Näiden
sotilaallisten kokeiden tekemiseen liittyy se riski, että Van Allen -vyöhykkeen tasapainoa
järkytetään vakavasti pitkäksi aikaa eteenpäin. Maapallon magneettikenttä voi tuhoutua laajoilta
alueilta ja se voi estää radioviestinnän. Amerikkalaisten tiedemiesten mukaan Van Allen -
vyöhykkeen palautumiseen normaalitilaansa voi kulua monta sataa vuotta. HAARP voi aiheuttaa
muutoksia myös säämalleihin. Se voi vaikuttaa myös koko ekosysteemiin, etenkin herkällä
Etelämantereen alueella. HAARPin vakavista seurauksista on mainittava vielä ionosfääriin syntyvät
aukot, jotka aiheutuvat sinne lähetettävistä voimakkaista radioaalloista. ...Yleisesti toivotaan, että
aukot sulkeutuvat jälleen, mutta otsonikerroksen aukoista saadut kokemukset antavat aihetta uskoa
päinvastaista.

HAARP - DUGA3...
- DUGA3, ritarien jo museoitu DUGA3 'tutkimuslaitos' toimi suunta-antenneilla, nykyinen
järjestelmä onkin paljon tarkempi; salamat ja rakeet saadaan kohdistettua vaikka keskelle postin
kuuluisaa merkkiä. Katso CCCP tiluksille rakennettu DUGA3 järjestelmän dokumentti:

chernobyl-raporttivuoto
'Tämäkin tutkimuslaitos' kuuluu jesuiitta Giovanni Boteron 1500 luvun Roomassa aloittamaan
aspartami -sarjaan liikaväestön harvennuksessa.

- HAARP: High Frequency Active Auroral Research Program (Korkeataajuus Aktiivinen
Revontuli tutkimusohjelma = aktiivisesti raditotaajuslähettimillä tuotetut 'revontulet') ; lue EU:n
virallinen pöytäkirja sen sotilaallisen käytön kieltämisestä:
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//FI

- Hölmölän Öky Ritari Program Suomexicolaisille:  Ohjelman tarkoitus on 'tutkia'
työmuurahaisten syöpätapausten lisääntymistä korkeataajuus-revontuligrillien lähetintehoja
nostettaessa kulakkien keittolämpötiloihin. ... em. HAARP 'tutkimus' -ohjelman osatoteutus.



Alaska EDU,
HAARP schematic





Ilma'tieteen'Laitoksen sivulta poimitut tykkiensä säteilytyskenttien rajat 2014 - yllä riisuttuna
eli tarkoituksella lumiukkomainen esitys.
(Huom. Hölmöihin suomisäteilytettyihin kuulun ensisijassa minä itse.)

The (b)rain machinery in Finland is configured in the following fashion ... the way all papal lands
are irradiated.

Here are the eight starting points where you may start to seek those irradiating sources and
figure out their mysterious 'fruits'.

Tästä kuvasta voitkin jo kopioida omaan karttaasi kahdeksan paavillista✜ ristiä. Josko
tinnitus tuottaa tuskaa, sade sapettaa,  silloin nopeemmat vois käydä kääntämässä kytkimestä sähöt
pois päältä.



Vietnamin sotanäyttämö 50 vuotta sitten oli ensimmäinen areena jossa käytettiin sää-asetta. EU-
'kielsikin' sittemmin tämän seuraajan, HAARPin käytön... mutta kuten näemme... ohessa
kuvitteellinen lavaste kuinka eri lähettimien keiloilla voidaan valita haluttu kohde missä sataa -
edellyttäen että pilvitilanne on otollinen. Kun tiedetään että kussakin lähettimessä on esim. 32
säädettävää keila-antennia useampine säätökeloineen, voidaan arvata että osumatarkkuus saadaan
tärkeimmille alueille niin tarkaksi kuin halutaan.

Imaginary selected sectors to be flooded as by Order of Malta. The transmission towers have 32
directing antennaes that can be programmed, rain delivered on any spot, by the order... Below hail
hitler -jesuit system in real action from the original source, blue circles added for better 'view'.

Alla pari kuvaa sadepäivistäsi: vaikuttava osuus eli varsinainen hajanainen pilvipeite ei näissä
kuvissa näy. Lisäksi on huomioitava että kunkin kahdeksan lähettimen keilat koostuvat tietokoneilla
ohjelmin suunnatuista säteilijöistä: raekuuron osumatarkkuus lienee metrejä... Tuossa yhdessä
jonka ohi ajoin, on säteilijöitä 32, teho ehken 10-20kW kappale? Eikä kyse enää olekaan pelkästään
'säästä' - paikalliset Chernobylissä kutsuivat 'vastaavaa' DUGA3 -antenniaan aivogrilliksi.



Bordelines added.



Tarvitaanko Tulviin Harppia?
...ei, tieteen apulainen, yo-rane riittää.

Ja ellei tulvateatteri onnistu, tilataan se messumedialta; CNN, NYTimes jne auttaa uutisten
tekemisessä. Anekauppa kukoistaa; mitä kauheammat uutiset, sen isommat viherverot. Voit
pakkoverojensa ohella myös ostaa itsellesi kaikenlaisia hyvänmielen aneita: "kolikko kirstuun
kilahtaa, sielu taivaaseen vilahtaa "- vanha jesuiittoja koskeva 1600-luvun sananlasku.

Tieteen nimessä luodaan paaaljon onnistuneista todisteita:  Tässä väärentämätön kuva siitä
kuinka sateet johtuvat naapurin CO2-maasturista. Kääntäen: tulvat vähenevät vain EUvatikaanin
direktiivien viherveroilla.

Hieman ennen 'Sadetta, Jälleen Sadetta", tiedemies Rane Lee Floodi (kuvassa rohkiana) kävi
kavereineen tukkimassa sadevesitulvaviemärit.

Sience - falsely so called. The
scientifically true photo text above
doesnt explain how the flood
drains were blocked...

At left, NYCity 'water-taxi' 2012,
the scientific truth (to leave cars
here to be flooded - just for yall
'news')



England - 'todiste', model-2013. "Tosi On" - sanoi oravapankki ja kavalsi suomilaisten rahat:
tämänkin joen-uoman ruoppaukset jätettiin hoitamatta jo 50vuotta sitten, sen jälkeen rannat
rakennettiin taloja täyteen. Uomat täyttyivät - sattuipa 'yllättäin' satamaan, höplästä vedetyt
brittiparat kelluivat satamaan... Ja taas 'yllätys' (ritariryöstö) 7.12.2015

Selfie flood -recipe': build on flatlands, stop dredging, wait for rain = create News, 'Facts' to Tax.

Hyvänä lisänä tähän täysvihiriä brittijesuiitta-ympäristöministeri joka eräänkin kerran käski avata
tulvaportit ... ja lähti lomalle - upotuttaen kyliä veden alle. Kas tästä saatiin YLEn paksua
Hesaritotuutta maapallon kuumenemisesta peräpohjolan ohjelmoitujen hesarisoppaan - sekä verojen
sakkojen noston 'perusteeksi' vatikaaninin vasemmisto-oikeistovalhe edusteatterin ääliöille..





SATA VUOTTA SITTEN...

Epäonneksi kaikkia virallisen totuuden vastaisia todisteita ei ole vielä keretty tuhoamaan vaikka
ahkerasti kirppareiden kirjahyllyjä siivotaankin.

Yllättäin ... Sadetta Löytyy Myös Sadan Vuoden Takaa. Kuvassa Aurinkoinen California 1921
joka on aina aikaansa edellä: 2000 luvun maastureiden pakokaasutuhojen jälkiä sanoisi Rane jos
kysyttäis.



Montroese Avenue, Los Angeles 1934. Hiilidioksituhot: CO2 teki otsonikadon joka syövytti vuoret
- LA- ui siten mutavyöryssä. Tieteellisesti todistettu. Vai liekö todellinen TIEDE paljastettu?



Taksissako jalkamiehen Pelastus?

Sadetta Sadetta: Science; looks like Rain Again. And Again. ... said your grandma scientifically.



Miksi Näin? Why o Why? ...muutama Ilma 'tieteen'laitoksen rahvaal tarjoama selittämätön
kummallisuus:

Boxing Day? Rain is boxed out for 3 hours - at selected box, right.

Laatikkomainen sadealue -kenen valinta tänään; lienee menossa esitys valaistuneille?

Näin ohjemointisi aukeaa, alla sama ilma 'tieteen' laitoksen rahvaal tarjoama ennusmerkki:



 ... pojat pyöristi
päänsärkylaatikostasi
 jopa kulmat!



2015 Vertaapa tätä 'kulmaa' preerialla, Telegraph 16-Feb-2015



BEAM SPLITTIN

This Mast has 32 controllable transmitters. Each beam can be shaped as needed, duplicating
triplicating etc the necessary power and frequency in any spot. If you are the(ir) target, woe unto
you... Here only the area A. in the cloud is affected. Depending on the variable, the beam(s) may
couse droplets tomerge -or- diperse, causing rainfall or cancelling (keep droplets smaal=floatin). If
all the beams are 'rotated' around the mast, the effect can be a donut shape rain as seen above. ...
And hospitals full of heart donationg dying patients. Can u see all the globall orchestras and their
culling depop benefits?

Tässä mastossa on 32 lähetintä joiden jokaisen keilan muoto on valittavissa. Ne voidaan koota
myös kahdeksi tehobiimiksi (vrt. klo 14.05.2014 03:00) eri taajuuksin, pudottaen alas kaiken veden
paikalle ohjatuista pilvimassoista. Esimerkin biimi vaikuttaa pilveen vain kohdealueella A. Eri
peremetrein tehoa ja taajuutta muuttamalla saadaan pisarat joko yhdistymään ('syntyy sade') tai
hajoamaan jolloin pisarat eivät putoa. Jos kaikki biimit ohjataan ympäri mastoa, alue A. muodostaa
donitsin joka on havaittavissa edellisessä Ilmatieteen Laitoksen sääkuvassa. Tämä uutisia varten
tehty tulva on toki erittäin monimutkainen ja laajojen asiakokonaisuuksien summa, onnistuu tietyin
edellytyksin tietyn valmistelusarjan jälkeen.

Joko näet minkälaisen edun hesarien kaikille julistaman 1500-luvun Roomassa alkaneen
liikakansoituksen väestönvähennyspolitiikka on luonut - rahoillasi? Etuna on esim. sairaaloiden
täyttyvät sydänpankit: biimi täyttää sairaalatkin luovutuskepoisista aivokuolleista sydänpotilaista.
Kirurgien onneksi kolme hurraa huutoa: huråå, huråå, huråå!



Flooding News made for Helsingin-Sanomat in May 2012 - Hesarin herkkusienille 'faktaa'...

Kysymys kuuluukin: kuka maksaa sateiden ohjailuista ja kenelle?

... ja mitä chemtrail myrkkyjä onkaan pumpattu 'sateeseen'.



Original photo. Tämän alkup kuvan voisi kuvitella olevan vikatila. Mutta mikävika...

This is from USA Circles...

Above Original. Yllä Alkuperäinen Ilmatieteen laitoksen kuva. Alla lisätty 'muutama viiva'...

IKA

VIM

IKA



IKA



telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/brazil/10842828/Freak-hail-storm-strikes-World-
Cup-2014-host-city-Sao-Paulo.html Above: video doctored grainy to hide facts. Below: Original
was made to feel like dark night - so that you could not see how small hail spot this was.



Eihän kaikki rakeet tykeistä johdu. Eräs selkeä seikka maassa on sen pallonmuoto. Ja se että
energia ei mihinkään 'katoa' ... jos siellä on kuuma, täällä on kylmä. Elikkä jos haarukoidaan eri
paikkakuntien lämpötilat yhteen ympäri maapallon, päädytään aina samaan tulokseen. Karkeasti
näin. No jos Californiassa on kylmä, toisella puolen palloa on 'kuuma'. Ainakin tänään 3.3.2015,
takana on ennätyslämmin Helmikuu, jatkuu... Ameriikoissa päinvastoin.

LA beach Surfing 3.3.2015

Opposite sides of the glo-ball tend to have opposite weather: all storms causing winter on one
American side, tend to have opposite effect in Scandinavia: energy wont disappear...

Joku häiritsee salatieteenlaitosten säteilytyksiä:
"Tämä (paljastus) on piikki lihassa"

ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Harri Hohti, IS 15.9.2014



IS teksti kertoo kuinka Oskari käyttää reidessään jesuiittain piikkiä rangaistakseen itseään
(osallistumisesta petoksiinsa?). Näin lienee kaikilla petostieteiden, taiteiden ja poli poli teatterein
johtajillamme - joita joutosuut harmittaa.

Lue näiden marianpalvoja piikkimiestemme vala, Liite 3.

...

Lue Lisää: Suomi Orwellin Valtakunta



1/2015
No  nyt on tämäkin piikki poistettu, rahvaalta suljettu akkunat. Ohjelmoijat saivat piikit poistettua,
monikulttuurin kukoistamaan.
Now all these 'errors' have been censored, never to be seen again-

Kun tänään suomalainen katsoo sääilmoitusta pääkaupungissa, näyttö vastaa tämänpäivän Halos-
Sahtivaari seminaarin täydellisiä tuloksia: todellakin, Suomesta on seminaarimuistionsa (2008)
mukaan tehty maailman monikulttuurisin kaupunki. Siitä kertoo tämän SUOMEN ilmatieteen
käyttäjiään ihanasti palveleva valikko.

H-hakukirjaimella jokainen Suomilainen Helsinkiss löytää kotikaupunkinsa heti:
Helsinki kts ilmatieteenlaitos fi/sade-ja-pilvialueet:
Hong Kong
Hämeenlinna
Ho Chi Minhin kaupunki, Vietnam [huom. kaupunki, elä sotke palvomansa tieteen hautakumpuun]
Havanna, Kuuba
Hyvinkää
Harare, Zimbabwe
Hanoi, Vietnam

SALA MANTERIT:

Kotitehtävä: piirrä katkoviivat salamatehtaisiin, sadekoneiden sijannit.. Vapaeehtoisena
iltatehtävänä (lisäpisteitä) voit selvittää tehtaan johtajan kesämökkitontin helikopterikentän
sijainnin...



Composite image Jul-29-2014; 13:15 & 14:15(VAN gun)

Viralliset SALAMAT kivistä ja sateenvarjoista ja golf-kärreistä: Onneksi ao. ilma
tieteenlaitoksen kuvalla ei ole mitään tekemistä salamien kanssa sillä salamat iskevät tehtaamme
laboratorion tiedemiehen mukaan kivistä ja sateenvarjoista. Ainakin Lapissa ja Joroisissa...

"Suomalaispoika sai eilen vakavia vammoja, kun salama iski häneen kiven kautta
Saanatunturilla. IS kysyi asiantuntijalta, minkä takia ja mistä kaikkialta salama voi
kimmota ihmiseen. IS 16.7.2014 16:24 Salama iski poikaan - Suomalais✠kopteri
ensimmäisenä onnettomuuspaikalla 11:07 Kilpisjärvellä 15.7.2014 klo 21.14

"Salamanisku tappoi golfaajan - oliko syy sittenkin sateenvarjossa?Mies kuoli
salamaniskuun Joroisissa golfkentällä  ... kulman takana vaaniva ukkonen ei näyttänyt
itsestään minkäänlaisia merkkejä. IS 17.7.2014



Harmittaako Tämäkin?
Kysyn tätä tässä julkisesti kaikkien meidän viestit tavaavalta pää-ohjelmoijalta:

Kotimatkallein oli filistealaisesi mätkässy ympäri Helsinkiäs (35km rinki) parin kilsan
10cm raesadepatjan. Uusavuttomat pyöri motarilla sohjossa sips-aps-autoineen
kaiteiden yllä alla ja väleissä. Varmaan sua haarmitti kun wv-delilat ei osuneet :) ...
masennuit warmaan? Onnekses sulla on piiska, jesupiikki, Merck yms lentopillerit.

Jos et ol mjuistavinas, lue monesti sensuroimasi 10 vuoden tiedonkeräys aiheesta:
sensuroitu-fibromyalgia

Oliko ihan henk koht show? No tuskin.

__________________________________



Malibu Tulessa: Ilmestyskirja kappale 4. Liity Sunnuntain Palvontaamme.



Kaikkihan olemmekin jo tavanneet lähetinasentaja Delilan:

"Niin Delila alkoi saada hänet masennetuksi, ja hänen voimansa poistui hänestä.
Ja [ilkkuen] Delila sanoi: "Filistealaiset ovat kimpussasi, Simson!" Tuom.16

Mutta Jumala. Herra On - Kilpi!

"Jumalan tie on nuhteeton, Herran Sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien Kilpi,
jotka Häneen turvaavat.

"Sillä Herra Jumala on aurinko ja Kilpi; Herra antaa armon ja kunnian, ei Hän
kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat.

"Sulillansa Hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan Hänen siipiensä alla; Hänen
uskollisuutensa on Kilpi ja Suojus.
Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,
et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.
Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se
sinuun satu.
Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. -
Sillä: "Sinä, Herra, olet minun turvani." - Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.
Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.
Sillä Hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Ps

"Oikeamielisille Hänellä on tallella pelastus, Kilpi nuhteettomasti vaeltaville,

"Jokainen Jumalan Sana on taattu; Hän on niiden kilpi, jotka Häneen turvaavat."
Snl

Kilpi, tässä NASAn
taiteilijan piirtämänä.

Auringon tappavat säteet
kilpistyvät tähän.

Oikealla näkyy kuinka
vankilapallosemme
magneettivuot taipuvat
tässä aurinkotuulessa...



Official jesuit SUN Day Sun god: Mitä!? Etkö kumarra jumal aasi! Etkö usko muka edes
pyhäin piikkien tiede miehiänikään ?

1. Jesuiittajeesustani!? Häpeällistä!
2. Pyhä Pyramidi - se salasurmaa sinut ellet nyt heti kumarra.
3. Vanno uskollisuutesi - satanistisen valani kautta: baphometin kaksi sormea jolla
juutalaisetkin pakotettiin vannomaan uskollisuudenvala katoliselle kirkolle
natsisaksassamme!

Voit vielä pelastua ismin iskulta jos äkkiä käännyt ja bvannot jesuiittavalamme, miekan, liekin,
hirttosilmukan kautta. You unbeliever: Repent! Through sword, flame, noose! Swear the oath or die:

1. Jesuitjesus - NOT JESHUA MASCHIA.
2. Papal Pyramid in Control
3. Two finger satanic oath from baphomet. Use in jews forced conversion
to catholy -ism in papal nazi Germany.



...selvästikin antenniaihe loppui:

Chemtrails...

Ydin 'voimaksi' naamioitujen Plutonium -tehtaiden aiheuttaman säteily-ionisaation maadoittamista
lentolevitetyillä maadoituskemikaaliverkoilla, sadepilvien ohjaus, pyörremysrkyjen tuottaminen -
mitä tahansa, tämä(kin) myrkyn kylväminen on loputtava!

Jos yrität selvittää näitä lentoja ('kaikkihan on julkista'), huomaat yhtäkkiä ydinyhteisömafian
tunkevan puheluihisi, sähköpostiisi jnejne. Kokeile ja astu suosikkipiiriinsä.





Photo 50x tele
Routine daily tanker flights, no end in sight. Nozzle problem today, eh.

See bulking tank. Eight under-wing 'bulbs' formed from vapour nozzles!

Original photo:

Original photo - 'autocolor' enhancement:



YLEISEN  SYYTTÄJÄN  RIKOSILMOITUS ENGLANNISSA.
Vihdoinkin joku tekee jotain...?

- telegraph co uk/news/aviation/11427509/Warning-over-toxic-fumes-in-plane-cabins.html
- telegraph co uk/news/aviation/11427400/What-is-aerotoxic-syndrome.html
- telegraph co uk/news/aviation/11427139/They-cant-keep-brushing-this-under-the-carpet-says-
victim-of-aerotoxic-syndrome.html

“aerotoxic syndrome”
Richard Westgate died in 2012 after claiming he had been poisoned by toxic cabin fumes.
Toxic fumes in cabin air pose a health risk to frequent fliers and aircrew, a coroner has said in a
landmark report. Stanhope Payne, the senior coroner for Dorset, said people regularly exposed to
fumes circulating in planes faced “consequential damage to their health”.

---> hmm. Fumes. From where...?

Mr Payne, who is inquiring into the death of Richard Westgate, a British Airways pilot, called on
BA and the Civil Aviation Authority (CAA) to take “urgent action to prevent future deaths”. ...some
frequent travellers who are genetically susceptible (LOL) to the toxins could fall ill. ...campaigners
have raised similar concerns for a number of years.
This is the first official UK recognition of so-called “aerotoxic syndrome”, a phenomenon long
denied by airlines but which is blamed by some for the deaths of at least two pilots and numerous
other incidents where pilots have passed out in flight ... a suspected cause of some mid-air
disasters.
This report is dynamite. It is the first time a British coroner has come to the conclusion that
damage is being done by cabin air, something the industry has been denying for years.”

Commercial passenger planes have a system which compresses air [yes. air. air sucked in from
atmosphere ... read carefully: engines never 'produce' air] from the engines and uses it to pressurise
the cabin. But it can malfunction, with excess oil particles entering the air supply. In a confined
space, with the air recirculated, the cumulative effect on frequent fliers, especially aircrew, can be
harmful, the coroner said. ... [yes, 'malfuntions' produce undeniable harm]

+PLUS Hey! yes, there is always a plus. ... when air traffic control tower routes a
plane into a chemtrail visible on their- aerotoxic syndrome -radar.

Wanha 'uutinen' lentokoneen ilman sisäilman myrkytyksestä. Tämän tästä uutisiin vuotaa
tietoja mystisistä pakkolaskuista matkustajain, henkilökunnan saadessa 'mystisiä kohtauksia'. Kuin
lintuparvet jotka yhtäkkiä päättävät kuolla kesken lennon pudota mätkähtäin - täysin mystisesti
ilmanmyrkytys 'syndroomaan' - aerotoxic syndrome...

Uusi uutinen missä brittiläinen syyttäjä vaatii toimenpiteitä ja selvityksiä lentokoneen sisäilman
laadun toteamiseksi ja parantamiseksi.





Asia on tietenkin ollut tiedossa kokoajan - onhan väestönvähennystä työstetty jo 1500-luvun
Roomasta alkane... tässä näyte vuodelta 2001, Telegraph. Eikä kyse tod. ole 'lentokoneesta' vaan
plutonium teollisuuden yhäti kasvavasta ilmakehän saastuttavasta säteily-ionisaatiosta.



'Myrkkyilma syndrooma'. Johtuu Telegraphin yms 'asiantuntijain' mukaan leko-moottoreista.
Lukijaan selitys menee kuin hajuton mauton näkymätön häkä... Pikku nyanssi asiassa kuitenkin on,
että kaikki ilma otetaan tietenkin ulkoa mutta moottorit eivät sitä luo tyhjästä. Moottori paineistaa
sisään imemänsä ilman, siitä otetaan osa sivutuottona koneen paineistamiseksi. Käsittämätön selitys
että siinä vaiheessa, ilmanopeuden (moottorin sisässä) ollessa tuhansia kmh, mistään pääsisi
öljyhöyryjä sisäänotettavaan ilmaan... Voihan jossain moottorissa joskus vika olla, vaan pian
tuollaiset öljyävuotavat koneet tippuisivat ellei niitä korjattaisi. Sata vuotta on ihmissuku autojansa
öljyhöyryissä korjannut - eikä vieläkään sen öljyhuuruissa ole kalman-ongelmia todettu.

Yleensä tälläisissä tapauksissa rahvaalle esitetään yksinkertaistettu suurennos laitteesta
[moottori] ja siinä havaitusta ongelmasta. Tässä sitä ei näytetä. Miksi? Koska koko juttu on 100%
tuubaa alausta loppuun: moottori imee ulkoilman ja ensimmäisen osan siivekkeett paineistavat sen.
Mitään öljyruiskutusta ei ole...

Ylläoleva kuva on provosoiva piirros. Kaikki paavipillereitä keskustelupalstoilla tarjoilevat
foliohattutrollit: Naurakaa ydinkuorossa! Tein piirroksen jotta lentävä yleisö ja ne jotka maa
pallosemme ilmaa hengittävät, tajuaisivat mikä tämän ydinbisnes on. Miksi Paavillinen Plutonium
kiima, ilmakehän myrkytys, myrkytyksen chemtrail-myrkytys...

Trolleja kehoitankin vetämään erityisen erityisen syvään henkeä seur sivun kohdalla.

Another lie of lies lieth in the chemtrailing - now camo-renamed as 'aero toxic syndrome'.
Syndrome (shh) where planes make emergency landings, bird flocks drop organophosphadead off
the sky.

The air in a plane cabin is just plain air. Pressurized up there - all the chemicals & plutonium
factory effluents. This air is sucked into cabin from engines. The cabin air intake is upstream, well
before lube, bearings or burning. No oil can spoil the upstream air in such a terribleses airflow...
And if it could, loss of oil means the engine bearings would just blow out.

That is why no real publicly available detail info about the intake air routing issue is to be
found. That is why the Telekategraph story has no illustrations of this 'syndrome', just babble on the
results.
Illustration above:  the rh-plane in the illustration is from a 'regular' chemtrail bigbelly tanker
overfly at 10000ft, coming (?) from 'nearby' nukeplant in Helsinki ... I took those with a 50x Canon
on a nice sunny day. The trailing second plane in the illustration is fresh from the 'Aerotoxic
syndrome drone factory' suck-in the organophosphate toxins.



Joistain tehdään juttua, useimmat saadaan väärennettyä vaikka 'sakemannin itsemurhaksi' tahi
muutenvaan piiloon... ydinpoliisin kammo puree - lehdistö vaikenee hengissä pysyäkseen.

Lentoemäntä pyörtyi, matkustajilla mystisiä oireita – American Airlines -yhtiön  Boeing 777
palasi takaisin Lontooseen. Yhdysvaltoihin matkalla ollut kone kääntyi kesken lennon kun ihmiset
koneen kyydissä alkoivat voida huonosti. ... ainakin kuusi koneessa ollutta oli sairastunut. Konetta
seisotettiin kentällä kunnes koneeseen tuli yksi virkailija analyysilaitteen kanssa. Vasta sitten
matkustajat pääsivät poiis...  Lontoon palolaitoksen mukaan koneesta ei löytynyt mitään vaarallista
ainetta . Julkaistu: 28.1. 11:15 telegraph.co.uk/news/uknews/12126524/London-to-Los-Angeles-flight-turned-
back-to-Heathrow-after-mystery-illness.html

Miehistössä sairaustapaus - British Airwaysin lento BA168, Shanghaista Lontooseen matkalla
ollut kone laskeutui Helsinki-Vantaalle. Tänään iltapäivällä kello 15.55 Helsinki-Vantaan
lentoasemalle laskeutui Lontooseen matkalla ollut lentokone. Tiistai 22.12.2015 klo 17.02

Suomen Kuvalehti: Finnairin lentäjien sairauspoissaolot kasvaneet 2% ---> 7% ... Tutkimusta
ei anneta ulkopuolisten luettavaksi: Finnair teetti Työterveyslaitoksen kautta tutkimuksen
väsymyksestä ja työhyvinvoinnista. Julkaistu: 28.12. 16:54

Leijuvaa 'tiedotusta': 'Flunssa-aalto' kaatanut lentäjiä petiin - kotimaan lentoja peruttu jo
sata. Lentäjäliiton mukaan tilanne pahenee lomakauden alkaessa. Maanantai 8.2.2016 klo 20.24



Negatiivikuva samasta myrkkypilvimatosta - sinunkin keuhkoillesi.

Tämä ei toki ole yksittäinen lento vaan päivän kuva rutiinireitiltä: tankkerilennot, jatkuvaa
ympäri vuoden. Tässä vain eräs tämän kesän parhaista näytteistä ... huomoi tankin suuttimen
pätkiminen - seikka johon keskustelupalstoilla hyperventiloivat ydinpoliisit eivät vastausta kykene
antamaan. Eikö olekin mielenkiintoista että palstoilla nimimerkkien takaa terrorisoivat
keskustelijoita halveksien kaikkea paitsi peilikuvaansa - mutta yhtään faktapitoista kommenttiaan ei
tähän asiaan täällä näy.
Tankkeri: vain tankkerikoneissa on erikoinen pullea maha - tankki. Kts. ed. kuvat.



No miksi Chemtrail? Eräs syy tietenkin mielettömän hintaisessa puhtaassa enegiassa - ja sen
Plutonium päätuotteessa. Chemtrail verkko neutraloi plutoniumtehtaiden jätöksiä joita 500kpl
tehtaita sylkee ilmakehään 24/7/365 - 140 metrisistä 'rekalla läpiajettavista' piipuista

Why chemtrails. This is why:

See:

US Aircraft Carrier near Fukushima. All the 'aerotoxic syndrome' landed on the carrier deck. Good
joke in soap-washing the radiation off... The personell kept vomiting 3 monts afterwards, they were
kept onboard using toxic fukuwater for washing, drinking.

Keisarilla ei ole vaatteita: Lentotukialuksen kannelle laskeutunut 'aerotoxic syndrome' -
ydinsaastetta pestään aippualla. Lue tämä kuolemanwitsin sisältö Fukushima tarinasta.
See more at: fukushiman-taustat

No mitä tästäkin seurasi? Oikeusjuttuja tietenkin... ei mitään muutosta mihinkään.



USS Ronald Reagan and fatherlanda irradiated desperados 2011 - next attack coming from the
lawyers.

Below: Also tomorrow Continuing 'Aerotoxic Syndrome' fairytale factory.



Hki 31.1.2012 09:29



Travellers photos, same spot, same track,  Mellersta Finnland

Alla lyhyt tietoisku siihen mistä ilma tulee lentokoneeseen. Ilma otetaan kompressorista'. Vasta
tämän 'alueen' takana on laakeroitni ja öljynkierto. Mikäli laakeri tiivisteet vuotaisivat, öljy menisi
valtavan ilmapaineen mukana ulos, vasemmalle. Ei nouse valtavaa ilmavirtaa vastaan... Vuodon
sattuessa myös öljynpaine putoaa, öljy loppuu, kone hajoaa ellei sitä sammuteta.

One infobit about how commercial airlines suck air in for the paying payload they transfer...



JET ENGINE; enormous airflow left to right... "Air is compressed by the fan blades as it enters
the engine (1.) , and it is mixed and burned with fuel in the combustion section. (5.)"
1. Intake, 2.Low pressure compression, 3.High pressure compression [air to cabin], 4.Combustion,
5. Exhaust, 6.Hot section, 7. Turbines Low and High pressure, 8. Combustion chambers [bearings,
lubrication], 9.Cold section, 10.Air inlet. (Wikipedia... with air/bearing info added.)

The bearings, lubrication, oil flow is downstream from the compression area where air is taken
into cabin. Zero possibility to oil creep against airflow being 10k kmh. And when/if oil would leak,
it would be thrown out/burned from rear, cause oil pressure drop, engine bearings to break apart...

GE J79 Compressor stage (see pic above, section 9). 'Cabin air input area': No oil, just NONE.



Below a simplified jet engine illustration:

The green rotating mass is supported by lubricated bearings. If lubrication fails, engine will be
shut down or totally 'explodes'. Incoming air stream will always inhibit oil seepage upstream, into
cabin air intake.

This illustration is the best scenario of this 'top secret' issue I have found - which definitely is not
quite small.... = I have not yet found detailed tech info how this cabin air intake is routed...
However, the compressing, air intake section is before the supporting, lubricated bearings.

If the compressor fins use oil pressure in adjustment, a leak there could be a cause for oil mist: but
as said, such a leak will definitely be a cause for immediate engine repair. Whatever, cant see how
that would ever reach the cabin air intake in outer core as the air volume would keep everything
flowing out to the right.

Merckillistä: ulkoa otettavaa moottorin jäteilmaa ei edes suodateta. Ainakaan poistettavan turhan
ylikansoitusrahvaan läskiliikennekoneissa...

Kaikki on tehtävä mahdollisimman halvasti... Kaiken tämän lisäksi kukaan ei kerro ilmakehän
tahallisesta radio-aktiivisesta saastuttamisesta, säteilypilvistä joista hengitysilma rahvaalle imetään -
ilman ulkoisesta säteilystä sekä avaruuden suorasta säteilystä. Lentäjien, lento-emojen -
saastepurkkityöläiset -  kohtalona keskimääräistä useammin onkin ennenaikainen syöpäkuolema...
Tämä saastunut ilma aiheuttaa pahoinvointia.



LATimes.com kertoo tapauksista jossa kunnon pilvestä ? annoksen saaneet koneet joskus jopa
laskeutuvat pikaisesti maksajien alkaessa oksennella kesken lennon. Liekö kyseessä ollut tuhansien
maapallosen Plutonium tehtaiden päästöpilvet - lue lisää voimatekniikan nimikkeellä sinulle
hesarissasi markkinoidusta olkiluoto luokan huijauksesta:

www.scribd.com/doc/75600251/Sateily-Saastuttava-Ydinvoima

"Ensimmäisen kerran sain vihiä vuonna 2001 British Airline Pilot's Association lentäjältä joka
kertoi tästä lentäjiä murhaavasta työ-ympäristöstä" kertoo Tristan Loraine.

Susan Michaelis, Australialainen pilotti junaili senaatin kyselyn tästä saastuneesta ilmasta:
"minä ja hän, molemmat alunperin atleetteja olemme nyt täysin työkyvyttömiä tämän
suodattamattoman mahdollisimman halvan hengitysilman saasteen takia". Voit olla varma ettei
tämäkään koske suomea: päättäjät tietävät itse välttää saastepurkkeja, osassa koneista ilmanlaatu
onkin hyvä kun 20.000€ maksavissa laitteissa ei ole säästelty...

Lento Saastepilveen ja/tai ilmanvaihdon öljykäryt?
"Muistan kuinka lensimme Heathrown kentälle tehden hätälaskun happinaamareita käyttäen:
ilmanlaatu oli yllättäin huonontunut näiden käryjen takia niin, etten olisi kyennyt edes
pesäpallomailaa nostamaan. Vielä pari tuntia myöhemmin olin niin sekaisin etten kyennyt
käyttämään autoni avainta. Seuraavana päivänä oksensin ja nenäään ilmestyi rakkuloita.
Seuraavien kuukausien aikana oireet senkun pahenivat. Vuonna 2006 olin siinä kunnossa etten
kyennyt enää lentämään. Tusina lääkäreitä tutki minua ja totesivat tuon saasteen olevan vammojeni
takana, verinäytteissä mm TCP on korkeina pitoisuuksina. ... 44 vuotiaana jäin sairaseläkkeelle."

Toxic airlines: Is your plane trip poisoning you?

dailymail co uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=513209&in_page_id=1770
Tristan Loranie's novel Toxic Airlines is now available (£9.99) By TRISTAN LORAINE 8-Feb-
2008

Linnut syöksyivät kuolleina
maahan kesken lennon.



"Lumihanhet syöksyivät kohti kuolemaa kesken lennon Kalliovuorten kupeeseen. Yli 2 000
hanhen  (Anser caerulescens) uskomattoman pitkä muuttomatka päättyi BuzzFeed -sivuston
mukaan karmeaan kuoleman-syöksyyn Kalliovuorten jylhissä maisemissa Idahon osavaltiossa
Yhdysvalloissa lähellä Kanadan rajaa" ... blabla ja päälle folihattuteoria...
"Havainnon teki Idahon kala- ja riistanhoitolaitos maanantaina. – Linnut vain syöksyivät suoraan
maahan kesken lennon, Gregg Losinski kala- ja riistanhoitolaitos kertoo. Idahon
villieläinlaboratoriossa tutkitaan tarkemmin lintujen kuolinsyy". iltasanomat fi/kotimaa/art-
1426583087717.html?pos=ok-nln 18.3.2015 0:53

Tämä 'uutinen' ei suinkaan ole ainoalaatuinen vaan jatkuvasti toistuva milloin siellä, milloin
täällä. Riippuu pilvigeneraattoreista ja pilvien ohjailuista tutkakentissä... Amerikan CNN
ohjelmoidut saivat näemmä saman 'messumurha hanhipaketin' Koleraan käärittynä. Siinä
taudissahan silmät jää auki, parvi laittaa siivet suppuun yhdel kertaa. "Kolera tappaa kuin
konekivääri" ... väittää myös IS asiantuntija = kuolemanpelossa vapiseva  STUKkelo.

Idaho, near Canada.
2000 geese (Anser caerulescens) dropped from the sky says BuzzFeed web page:
... LOL massacre suicide like Lubitz: avian pasteurellosis, avian hemorrhagic septicemia ...
Pasteurella multocida -bacteria. Birds - all 2000 birds having ingested (hmm where) trillion
caerulescens bacteria, experienced simultaneus coordinated attack. As the story opens, seems all
birds died simultaneously midflight and dropped on one spot (ehe) - says greenpee globall warmup
-paid wildlife Gregg Losinski...  check out facts (not possible).
This fallin birdie flock is nonews today, but being repeated depending on the nuked skies.

This daily mass-offering septicemia was just for the Finns. Cholera seems to be the portion for
the dummies: cholera is known to kill anything with a mass coordinated attack. Symptoms are wide
open eyes, folded wings. Dropping down mid flight. At least this was sold for US by the main
programming professor Jane Toady.



LINTUPARAT
Lintuparat, erhetyittekö pelleilemään - käristyen tuulipussitieteen sädetykityksen

massamurhan kitaan.

Vai söikö ritarien plutoniumpäästöt nuo syyttömät hanhet
- ahneuden tuottamat ilmakehän säteilytuotokset?

Tuhosiko keuhkonsa kesken lennon pyhän Boteron jo 1500-luvun
roomassa keisaripaaville luoma ismi

- väestönvähennys ismin chemtrailmyrkkypilvi?

osirisjumalasi auttajaorjat tietävät tekosensa - vaan eivät kerro.



85.000 antilooppia putosi kuolleena turpeeseen
Ei. Ei me ... ei tehdä mitään - lisätään plutoniumia ja odotetaan ihmisten läjittymistä?
85k Kazak Saiga Antelopes drop dead: AP May 22, 2015 10:51.





Olkiluoto ajettiin alas Sunnuntaina - Sun-jumalten kunniaksi 10.5.2015. Kuten tiedetään,
'revisioksi' kutsuttu polttaoinetankojen vaihto tehdään avaamalla Plutoniumpönttö, tuulettamalla
säteilykaasut joutosuiden keuhkoihin = pamautetaan luonnon 'tausta' -säteily pilviin. Tätä rahvaan
säteilytystoimintaa tarkkailee STUK sadoilla mittalaitteillaan ympäri suomea - kaiken salaten.

Plutonium keittolan käytönaikainen säteily ilmoitetaan olevan putipuhdas kuin kirurgin
pöytä. Saastainen salaisuutens liittyykin sanaan "käytönaikainen" - sillä kun myrkytyslaitos
'pysäytetään', päästöt pomppaavat heti pöntön avauksessa miljoonakertaisiksi. Saksan vihiriät
vetivät oikeuteen asian viime vuosikymmenellä, ja saivat STUK väärennösten sijaan päästötiedot.
Alla siitä kuva... Toinen asia 'revisiossa' on mereen surutta lorotettu Tritiumvesi - ja itämeren
täydellinen ja tahallinen jatkuva säteilysaastutus-myrkytys. Lue Chernobyl Raporttivuoto.



Yllätys yllätys... Yllätys on se, että paavinpilveen ajanut kone ei tuhoutunut.

'Revisio' - murhamiesten STUK kutsunee jesuiitta Adolphin kaasu-kammioita prinsessain
unelmalinnoiksi?

Kuva Saksassa julkaistusta päästö-määristä - kun laitos suljetaan, pönttö avataan,
uraanisauvoista osa uusitaan... Tässä paljastuksessa syy miksi Saksan reaktorit suljettiin. Nukkuvat
suomaliset sensijaan nuolevat rapparijohtajiaan - eivätkä herää ennen syöpää...

REVISIO
Alla:  OL-tyypin reaktori 'revisiossa'. Vain osa sauvoista vaihdetaan, parhaimpia keitellään jopa
6 vuotta parhaimman Plutoniumin saamiseksi. Plutonium, äärimmäisen massamurhaava
sotilastekniikan tärkein ja kallein himotuin aine ... kenellä se on se kaiken hallitsee. Katso
pikaisesti koostamani revisio-animaatio VIMEO -linkistä.



Piirtelin halkileikkauskuvan bongaamistani vielä Fuku siman aikaan supersalaisista
rakennepiirroksista - tässä asiasta näkyvissä vain oleelliset = säteilytyksesi. Kokonaan eri juttu on
se, kuinka pöntöistä 'katoaa' suorana säteilynä sinunkin lävitsesi 2tonnia uraania vuodessa: mikään
seinämä ei tätä kaikenläpäisevää sateilyä pidättele. Isän väestönvähennyksen onneksi näitä
Plutonium keittoloita on lähes 500kpl - eli joka hetki puhkuttaa yläilmakerroksiin vähintään 4kpl
kalmanurkua fuku-tsernojen lisänä... Lue Ydin-linkit ja Arto Laurin juutuubivideot. Takaan ettet
nuku...

LUE LISÄÄ: 'FUKUSHIMAN TAUSTAT'

jne.



Tiedosta ei ole puutetta - vain järjestä.
Se jolla on ydinaseet - sillä on (väki)valta ...

jos olet yhä hesarin orja, et ole ehken huomannut puurtavasi vain pyhän istuimen veroja varten ...
ajavasi kameroiden verovälhdysten budjettia varten.  Et ole ehkä nähnytkään myrkkyvankilasi
seiniä?

Tämän ohjelmoitujen hesarionnelan ohjelman romauttaa [program interrupt 404 - halt]  'Suomi
Orwellin Valtakunta'. Älä lue sitä YLEn sensuroitua dokumenttia - menetät yöunesi.



Tutustu kuinka ja miksi. Animaatio 'ydinvoimalan'
jokavuotisesta [salainen] huippusäteilypäästö
polttoaineen tankkausoperaatiosta = REVISIO.
Vain neljä minuuttia ja tiedät kuinka meitä
säteilytetään ja huijataan 24/7 - etkä enää nuku.
Video VIMEO.COM

Kapteenin äkkisairastuminen pakotti Air Francen lentokoneen kääntymään lähtökentälleen
... joutui palaamaan takaisin Ranskaan lentokapteenin huonon olon vuoksi, kertoo uutistoimisto
AFP. Air Francen lento AF1746 laskeutui takaisin Pariisiin... Air Francen tiedottajan mukaan
kapteeni alkoi tuntea rintakipuja. Lentokone laskeutui perämiehen ohjaamana, kapteeni toimitettiin
jatkotutkimuksiin välittömästi koneen laskeuduttua. IS 30.12.2014 23:41 ...Ja nyt nämä(kin) uutiset
ovat salaisia...

MIKÄ MÄTTÄÄ?
- päätä sinä

Germanwings
Airbus A320-200

D-AIPX -mysteerio



Massiivinen informaatiosodan harhautusoperaatio
- säteilytettävälle rahvaalle.

- Mihin Airbus D-AIPX -lento Espanjasta Ranskan
plutoniumtehtaiden säteilypilevien ylitse - tuhoutui?

- Miksi se piti salata?

- Miksi koneen jäänteet 'löydettiin' ...

- Miksi Ranskan sisäministeriäö esittää jäänteitä
aivan erilaisesta, suuremmasta BOEING koneesta?

Alla lyhyt katsaus taivaitten myrkkypilvisaldoon:



Germanwings Airbus A320-200 D-AIPX - oxygen mask is the norm today:

At 10.38am, “despite all the noise all around, one can clearly hear Lubitz’s breathing because he
has put an oxygen mask on. He is breathing normally. The plane is at 13,000 feet,” writes Paris
Match.

As the plane was in such an irradiated condition before crash, its wreck had to be hidden.
TOP SECRET. Thus the pallywood programmers took care to deliver u the facts. Facts which
everyone can CNNsee, debris and bits of a plane - added with heart braking love stories af the
horrenous germs - pills, shrinks, ribbed descriptions and whatever stories that will rip womens
hearts ... ach so, the Trinuty: dont forget the trinity. The globaal papal education programmed all the
7billion ppl of the immensely wunderbar three postion switch - that wasnt.

Next some photos of D-AIPX - go get your tinhat first. All info from various net sources which
seem to be identical.

Ultramontane features escape reality.

"Alppien tuolla puolen kaikki on toisin"



Lasku telineen tehtävä on mikä: Jos Airbus A320-200 vanteessa on 6 pulttia, montako niitä on
sisäministeriön alppivideolla?

Vihje: kokeile laittaa pikku Fiat luxiin REKAN RENGAS.

(Huom. Kuvissa käytetty suomilai ohjelmointiin rakennettujen iltasatujen materiaalia sekä rahvaal
esitetty uutismateriaalia ja ao. koneesta löytyviä kuvia/rakennetietoja)

Papal pallywood: When Ministere de L'interieur produces (!?) an ultramontane video, how
many bolts will disappear from Airbus A320-200.

A-320-D-AIPX
Serial number 147
Type Airbus 320-211
First flight date 29/11/1990
Test registration F-WWDN
Plane age 24.3 years
Seat configuration C12 W54 Y90
Engines 2 x CFMI CFM56-5A1



The scrap is a fact, the actor definitely a fact: Summarun = FORGERY.

"The crash was so intense that the whole plane vaporized" - according the ministry. Even
windows sm' windoes broke. Amazingly even the window distance shrunk. No wonder the evil
german pilot had so meny sessions with a shrink. And his lovelife - major impact on A320-200
THE panels! Flags moved, windows shrunk...

Kaikki tietävät miten ihmeellinen Kill Batesin anastama windows koodi on: tässä näemme
kuinka akkunain väli on kutistunut kun airbussi kolahti Alppeihin. Error 404.



Lippu teatteriromussa on väärän kokoinen. Romu on vasenmman puolen kyljestä (ikkuna aukon
mukaan, vrt kelt täppä)

The german flag is not same size in the scrap - compared to the original D-AIPX. The shown
CNN-class teatrics is from another plane, left side (defined by the window, see yel spot)

Metal doesnt vaporize (except 911), most parts never shown (engines in the moon etc).
Discussions - secret. Cleaning crew painting parts, why... tail edge white strip painted over, red
doesnt match red ... Cant say for sure but the tail fin angle doesnt fit... as autopilot descends neatly,
new descent info has now been modified to fit the tale. The last leg of level flight now erased totally:
here Finn trasnportation chief Wednesday tale contradicts 180 degrees of his Saturday statement -
some learning curve... ... one french fry minister babbled that the last leg off radar was was 8
minutes instead of 2min. Then theres the ridiculous 3-state switch business: the 25yr oldie bird
hadnt got it.
As this gloomy story has now lost its juice, its love triangle now fills the womens hearts. Somehow
I dont believe this guy did it from his free will. However, theres the pill programming aspect one
cannot know. If it was so, the tape would have been released long time ago



Untold stories waiting
- Maybe hussein was used again. Caring like all muslims who want to killya:

Hussein Javadi

Passenger captured haunting photo before boarding doomed flight
By David K. LiMarch 26, 2015 | 1:59pm NYPost com
An Iranian sports journalist snapped this haunting image shortly before boarding his doomed
jetliner. Hussein Javadi captured his own reflection, in the window of Barcelona’s Hotel Hespiria,
before taking off for the airport on Tuesday morning. He boarded Germanwings Flight 9525, which
slammed into the French Alps, killing all 150 on board.
Javadi, who worked for Vatan Emrooz newspaper, was in town for Sunday’s “El Clásico” soccer
match between bitter rivals Barcelona and Real Madrid.
The soccer-loving scribe was traveling to Germany to cover friendly matches, with Iran taking on
Chile and Sweden. Javadi’s pal and former colleague Maysam Bizer, who works for Iranian TV
network PressTV, called his friend “kind and caring.” - ready for final sacrifice, meet 72 virgins?
“I still can’t believe he will no longer be with us,” Bizer told the Evening Standard newspaper. “He
was a kind, loving and caring man with high passion for his work and football [soccer].”
Javadi died along with fellow Iranian sports journalist Milad Hojatoleslami, from the Tasnim news
agency. “My last contact with Hussein was just a week ago, right before he left Iran for Spain — he
was very enthusiastic about this trip,” Bizer said.

Few hot spots from previous:

- What happened to Polish gov, Smolensk hoax. TU-154, polish air force 101 vanished, hundred ppl
never seen. Smolensk? balooney 100%... maybe Polish gas field, biggest in the world. Have u heard?
neither do I, but info was there... The vaccination - strongest voice revealing that depop hoax was
the polish gov. Then all those issues we dont know...
- Estonia - sunk with swedish def intel unit. I mean those folks wont go down in a sinking ship if
theyre not already dead... Thousand ppl blood offering was a bonus. Clean op. Like Lusitania,
Titanic... unameit.
- What happened to Finn gov def cabinet, 15 highest officials xploded 3.10. 1 978 here in Kuopio
airfield, one mile out, above a lake. Only survivor was the DDR educated (shh. All south american
presidents enjoyed DDR with je-suis-hebdo-put-in-crowd) - lesbian association leader that
miraculously later knighted became finn terrorhead err prez. Its a 'local' story with local
eyewitnesses seeing special def.dpt DC3 xplode when this lesbian cabinet member oddly decided
not to go with that flight but took home with car - six hour drive.
U know, presidential super serviced DC3's are known to xplode without explanation on dark
autumn night breeze, are they. The plane was a flying gem.  And since then, this lesbian attack took
finland by force, using stalinist (read: je suit) TV channel .... Those ppl inside that miracle xplosion
were the only vocal force here against all what je suists represent. I B M head, known bible
preaching folks, etc selected folks who were against global vatican fag-agenda. Of course there was
a big investigation like any: still toady top secret. Check the pics from page 194

suomi-orwellin-valtakunta

- Just few selected local nuances - history is full of theses 'accidents'. A war is their best tool,
unbeatable ultimate robbery when all fronts have same brotherly centralized ctrl.



The atrics meeting the facts. Ultramontane painters been there ... white strip no CCNmore.

Punainen sisäministrin alppimaalaus on peittänyt valkoisen viivan joka löytyy 2014 kuvista.

Cockpit photo: But of course, Air Trafic boss finnHenttu has to hide the facts best as he can:
trinity sw (see yel dot) here stays hidden b/c it wasnt! The plane was 25 oldie bird with no such sw.



Original cockpit photo 24-Mar-2015 Barcelona. Tediously hidden TRINITY: the sw 'bump'
keeps phone falling, have to use papersupport...

More Lies: the nationalpost.com edu-video is a forgery. Trinity sw Font - NOTHING matches.



Ultramontane lies have no end. Flight path was NOT autopilot. See arrows ... Minister: "flight
continued 60 miles longer."

Pro pagan da is so thick, operation details remain hidden. That plane possibly "parked beside the
TU101 and others" ... the dropped Alpine scrap heap is shown to useless mouths. Oh how they love
it with all this triangle phenomena...

Here the flight path has already been straightened for CNN-truth sake:



Suomilaisten ohjelmointikoneen virallinen totuus
silottui muutamassa päivässä.



Länsipuolella lentolinjaa on Rhone jossa lienee samansuuntaisessa pötkössä 6 plutotehdasta.
Mikälie ollut ilmavirtausten, säteilymääräd suunta tuona päivänä...

Tuubaa tulee tuuteista mitä keltäkin: romun määräkin vuorenrinteellä on vajaa. Rinteeseen on
vaan pudotettu lasti rojua ja nyt filmataan... ja kone on operoitu tappelun jälkeen muu alle ...
ristiriitasia nyansseja on kassillinen liikaa, kaikki valheet ei yhtä aikaa ole tosia.

Ensin näytettiin laskeutumis-käyrää jossa kulma vaihteli. Kunnes päästiin konsensukseen että
lasku oli tasaista. Kaikille teatterin näyttelijöille ei päivitetty käsikirjoitus heti mennyt perille, ja
kerkesi lukee vanhasta ohjeistuksesta... jnejne. Lopussa kone oikasee. Kaikki data osoittaa että lensi
pari minuuttia - kunnes ministeri kumoaa senkin. 700kmh vuorenkylkeen tahallaan.

"Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu: ettei lentokoneen ohjaamossa ole juurikaan käyty keskusteluja.
- Yhdessä koneen lentoradan kanssa tämä viittaa siihen, että lentäjät ovat olleet tajuttomia ainakin
osan aikaa, Henttu sanoi. Hänen mukaansa koneen liuku ei kuitenkaan ollut jatkuvaa, vaan se oli
muutaman kerran jäänyt vähäksi aikaa tietylle lentokorkeudelle."

Keskiviikkona Ranskan liikenneministeri Ségolène Royal tarkensi, että turmakoneen mystinen
lento yhteyden katkeamisen jälkeen oli kestänyt ainakin 18 minuuttia, ei kahdeksaa, kuten tiistaina
kerrottiin. IltaSatusanomat. IS Keskiviikko 25.3.2015 klo 20.47
Huom. Ségolène Royal ei ole 'liikenneministeri' vaan viherpiiperö.

Syyllinen olis ny sitten sak-salaperämies. ehe. Ja tietty pillerit. Ja koneessa iranilaisia,
turkkilaisia ja vaikka minkälaisia israeli-amerikan agentteja - jotka nyt on vaihtaneet kotimaata
kuolemansa jälkeen. Kuin suomalainen härkä - eli tsetsenian lehmä joka rajalla sai uuden passin.

"Paikallisjuna salasi sairautensa - lääkitys oli päällä ? Paikallisjuna kaahasi huimaa
ylinopeutta ja aiheutti vaaratilanteen Hyvinkäällä Perjantai 27.3.2015 klo 13.56
(päivitetty klo 14.18)" - onneksi psykologit yhres hoitaa lisälääkityksen

Tässä olis voinut kuolla enemmän porukkaa - mutta ai tääkään ei koske suomea.

Tänään videolla satuna koneen lasku oli tasainen autopilot, keskiviikon satu kertoi tappelusta
kuka voittaa ohjaamon herruuden: Henttusen haastattelu 28.03.2015. Joka kerta kun silmät
räpsähtää, tulee uusi valhe joka kerrottiin levitykseen ed. yönä, kts:

iltasanomat fi/ulkomaat/art-1427522799121.html

Ihmeellinen TRINITY-kytkin: kolmiasentoista ihmekytkintä puidaan ympäri maailman.
Miksikö? Todenn siksi koska tässä koneessa ei ollut sellaista ... Aamulla Barcelona kentällä otetun
ohjaamon kuvassa näkyy kännykkä joka laitettu jälkikäteen (?) maailmankuulun kytkimen päälle.
Se pitääkin asetella siihne peitoksi taiten - ettei se putoa. Niinpä tällä häivekännykällä tukena on
lehtiö...
Panelin LOCK-asennon fontti on photosopattu. Jaa miksikö. Veljekset kuoloo ellei saa
valehdeltua.

______________________



KAUPPALEHTI:

"Lentokoneen ilma voi tappaa"

Tribune Media Group

Kemikaalivanoja Las Vegasin yllä - Chemtrails Are Over Las Vegas
Marcus K. Dalton, Tribune Media Group
lasvegastribune com/20050826/headline3.html

Las Vegasin asukkaat ovat yhä enenevässä määrin huomanneet pitkään taivaalla pysyvät
kemikaalivanat yläpuolellaan. Ne ilmestyvät käytännöllisesti katsoen joka viikonloppu sekä
useimpina arkipäivinä; ainoa poikkeus oli kaksi viikkoa 11.9.2001 jälkeen. Tällaiset kemikaalivanat
eroavat huomattavasti lentokoneiden normaaleista tiivistejuovista. Ero on se, että siinä kun
tiivistehuovat koostuvat suurelta osin vesihöyrystä joka katoaa nopeasti, kemikaalivanat pysyvät
paljon pidempään ja leviävät peittäen lopulta koko taivaan ohuella pilviharsolla.

 On raportoitu että nämä kemikaalivanat sisältävät etyleenidibromidia -- ainetta jota on
lisätty autojen polttoaineeseen ja lentopetrooliin ja joka on kielletty merkyllisenä. Etyleenidibromidi
on yhdistetty munuais- ja maksavaurioihin, ja se on immuunijärjestelmää heikentävä sekä ärsyttää
keuhkoja.

Erityisen häiritsevää raskaasti altistetuille yhteisöille kuten Las Vegas, on "kemikaali-
sairaus" joka on yhdistetty raskaisiin ruiskutus-päiviin ja joka on saanut monet altistuneet ihmiset
valittamaan "flunssasta" ja akuuteista allergisista reaktioista kuukausia sen jälkeen kun flunssakausi
on ohi. Keuhkosairauksia esiintyy yleensä paljon monilla ruiskutetuilla alueilla samoin kuin kovaa
uupumusta. .........

...Sitten he kehoittivat minua ottamaan yhteyttä Tartuntatautien viraston Toksikologian
laitokselle, ja noin viikon päästä minä sain kirjeen eräältä heidän johtavista toksikologeista jotka
kertoivat että lentokoneen polttoaineessa oli tosiaankin jonkin verran etyleenibromidia."
    Etyleenidibromidi tunnetaan karsinogeenina ja sen käyttö kiellettiin polttoaineessa koska se
aiheuttaa syöpää. Nyt on äkkiä ilmaantunut uudestaan lentopetrooliin jota ilmeisesti korkealla
lentävät lentokoneet levittävät. Miksi syöpävaarallista ainetta lisättäisiin lentopetrooliin sen jälkeen
kun se on kielletty autojen polttoaineesta? ...
sunpoint net/~patato/kirje346.html

Kas. Kauppalehtikin heräsi - veikin vaan 15 vuotta...



Telegraph 3/205 - köyhän   ritarin ratsu

Liekö tässä aerotoxic horse    ratsastajineen? Köyhäksi menee näemmä elämä Lontoossa
ennenkuin sharialaki astuu voi    maan. Miten hyvänsä - tässä kuvassa ei ole kyse eläintieteen
opetuksestas vaan luonnon tuho    tieteen koulutuksesta. Aivopesukone ohjelmoi. Tunnistapa se
kuvasta...

Programming is incessant: the rider alive and well in    this photo. Beat the dead horse: Can u
discern him?

_____________________________________________      ________________________________

.
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    .

      .

  .

superhot strontium particle



piilopallokuva

Rf-biimin G rillauksessa chemtrail hiukkaskyllästetty pilvi lämpenee aiheuttaen ilmamassalle
nosteen. Nouseva ilmapyloni imee näin tehtyä matalapainealuetta kohti syöksyvän ilmamassan - nk.
myrskyn. Sopivasti manipuloimalla aikaansaadaan pyörremyrsky. Kuten edellä on ymmärrystä
tarjottu, pian jumalattomat tuulipussitieteiden ritarit osaavatkin tälläisella tuhoryöstää haluamansa
'kohteet' punaiselle ristillensä... Ennustettu on:

"Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien
päätä. Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä
aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään". Jeremia.



Aero Toxic = Säteily Mittauksia [SALAINEN]

Heathrown lentokentällä Lontoossa 2008 mittaustulos oli 0.07 eli yksi kahdeksasosa
ylläolevasta NKH videon kotipihan 0.58 -näyttämästä. Chernobylissä löytyy toki paikkoja joissa
tunnin annos (6 Sievert) tappaa: yksi gramma Cesiumia taskussa riittää, tahi gramman miljoonasosa
Plutoniumia). STUK-suomen höpökartassa vastaava lukema on maksimissaan nelinkertainen
silloisen Hathronw säteilyyn = 0.30 (eli 300 nano Sievertiä).

Lue: chernobyl-raporttivuoto

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

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

Chenrobyl 2008



Lentomatkailun uusi uhka? 11.2.2017

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

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

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

"Lentäen olisit jo perillä" ... oletko varautunut kohtaamaan iäisyyteesi?

EU AIR: ILTASATU Air Europa kokiksesta.

Matkustajia pyörtyili lennolla - Lentoyhtiö: "Toipuivat juotuaan kokista"
Matkustajia pyörtyi hajun takia Air Europan lennolla UX433 Barcelonasta Tel Aviviin, kertovat
koneessa olleet. Brittilehti Daily Mail kertoo, että matkustajat ja henkilökunta menivät paniikkiin,
kun useat matkustajat pyörtyivät lennolla Barcelonasta Tel Aviviin. Koneessa oli lähes 200
matkustajaa. Matkustajat kertoivat Israelin medialle lennon jälkeen, että koneessa oli leijallut koko
neljän tunnin lennon ajan bensankatku. Koneessa olleiden mukaan henkilökunta oli mennyt
hysteeriseksi, kun matkustajia oli alkanut pyörtyillä. Myös lääkäriä oli kuulutettu matkustajien
seasta. - He eivät antaneet ihmisten nousta ja mennä vessaan, koska he olivat huolissaan, että lisää
ihmisiä pyörtyisi, matkustaja kertoo...Lentoyhtiö ei raportoinut ongelmista lennolla ja lento
laskeutui aikataulun mukaan. Matkustajien mukaan tilanne oli paljon pahempi. Eräs koneessa ollut
nainen kertoo, että hän oli pyörtynyt ja tullut tajuihinsa, kun hänen päälleen oli kaadettu vettä.
16.3.2015 klo 06.20 iltalehti fi/matkajutut/2015031319352189_ma.shtml



Tänään 11.02.2017 aukenee taas suomilaisten säteilymiilu Loviisassa. Plutonium tehtaan
tankkaus eli säteilypönttö auki - kestää noin kaksi viikkoa. Tuona aikana ilmakehään
vapautetaan Chernobyl luokan laskeumat - nk. luonnollinen taustasäteily [juuri edellä kuvattu].

Näitä pyhän istuimen plutoniumtehtaita [nk. voimalaitos] on noin 500kpl = joka päivä aukeaa
ainakin kaksi laitosta kahdeksi viikoksi säteilypilviä tehtailemaan eli toteuttamaan tätä suunniteltua
väestönvännyssäteilytystä. (vatikaani omistaakin bulvaaniensa välityksellä globaalin
uraanimkaupan).

Maapallo kuumenee - kylmenemällä
--->vatikaanin viherpipojen vastaus: veroja lisää!

Kylmäksi verotettu kesäinen uimalaitos, by iltasatuFinland

Jääkarhut kuolevat sukupuuttoon - lisääntymällä. 1955: 2500kpl, 2005, 25.000kpl...
Vastaus tähänkin: vatikaaniin katoavia EUveroja lisää



Hide the Decline Papal Pancake: see www.junkscience.com

OLET TÄSSÄ

Paawin määräämä CO2-pannukakku: 1300-luvun lämpöäälto (kelt) hävitettiin jotta tilasto
täsmäisi agendaan. kts. www junkscience com ...älä usko tätä, äläkä sitä - tutki itse.

NASA, vatikaanin työkalu väärentää dataa sumeilematta. Antarktis mukamaste sulaa - vaikka
pinta-ala kasvaa jääpeitteen lisääntymisen takia kokoajan. Jäätikkö kasvanut 20milj km²
viimeiset 40 vuotta...

Öljy Loppuu satu: tunnetut öljy ja kaasuvarannot riittävät yli 5000vuotta. Jesuiittamedia vahtii
tarkasti aivopestyjään, väärentää apinaraivollaan faktoja listaavat keskustelupalstojen asialliset
tekstitkin - vastakkaisiksi. Lue: Öljy, Luonnontuote.

EU-himoverotuksesi peruste CO2 - hiilidioksidi - ei ole myrkky vaan elämän edellytys. Happea
tuottava kasvillisuus kuolee jos eivät saa hiilidioksidia. Kts youtube videoni, BBC kielletty
dokumentti vuodelta 1995: yhteyttäminen
Katso youtube com/Pakkaspyry ...

Life ELIXIR = CO2 HIILIDIOKSIDI youtube.com/watch?v=jFjEW_HeNIE



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

Merireitit umpijäässä - Hollywoodhesari esittää pyhiä ilmastonlämpenemiskarhuja 'hukkumassa'...





Oletko kuullut aiheesta virhemarginaali? Maapallosen keskimääräinen lämpötila -käsite on
hesarituubaa - yhtä hullu väite kuin keskimääräinen puhelinnumero (Sanoo matemaatikko Borg).

Kun viikon sääennusteet epäonnistuvat järjestään, rahvas on aivopesty palvomaan vero-
valhetietiteeen poppamiehien ennustuksia säätilasta sadan vuoden päästä.

Meriveden pinta LASKEE. Shh. Tätä ALGOREAL -valhetta ei saanutkaan paljastaa...
'Sea Level Sinks. AlGoReal CO2 Hoax': youtube.com/watch?v=SqcR6ieRhpk

NASA yms tuulipussimiesten ennustusten mukaan suomen keskim lämpötila
on joko +70C tai -50C ... tai sit jotai sinnepäin...

Tärkeintä tässä viherpipoviestissä on että VERO pelastaa sinut ja lapsesi. Vero, jolla huijarit
käyvät petoksiin perustuvaa 'päästökauppaa' siirtäen kansain omaisuudet kaanin laariin...



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

Vaikka merenpinnan lasku [Skandinavia] on kiistaton asia, massamedia - ohjelmointisi
työkaluna työstää samaa valhetta 24/7. Myrskykoneilla saadaan aikaan esim itämeren pinnannous
lahdenpohjukoissa - minne lehdistö ja kauhukamerat ajetaan tuottamaan aitoa valhetta.

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

Maankohoamisen vuoksi
koko Suomenkin korkeusmittajärjestelmä jouduttiin uusimaan, N2000:

 Lue Lisää: 'Öljy, Luonnotuote' -dokumentti.

coordtrans fgi fi/n60n2000.jsp
georepository com/datum_1030/N2000.html
maanmittauslaitos fi/sites/default/files/N2000_Valtakunnallinen_korkeusjarjestelma.pdf



Kuka omistaa yliopistot, tiedemiehet?
Alla vain eräs näyte pyhän istuimen rapparijoukoista:

Lue Lisää: 'Neljäs Peto'

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

Kielletyt! Sensuroidut! Pannukakku-kuvat!



Tämän kielletyn kuvan aihe on vuosi 2500 - kuva on taiteellinen tekele - eikä perustu muuhun
kuin maallikon arvioon. Oikean simuloinnin tekijä (=viharikos) joutuisikin armotta km-tehtaalle.

Rantaviivat 1500 -ja 2000 -luvulta ovat alkuperäisistä kartoista kopioitu. Maannouseman
jatkuessa nykyvauhdilla, Pohjanlahti 'jää kuiville' ja paikalle muodostuu järvi.

Huomaa myös Plutonium tehtaittemme järkyttävästi myrkyttämä suomenlahti.



VUOSISADAN KYLMIN KEVÄT

COLDEST SPRING IN A CENTURY

Kuinka se tehtiin - how was it manufactured.

Säämastojen 250kWh biimeillä lämmennyt ilma pumpataan ylös jolloin yläilmakehän kylmät
ilmamassat syöksyvät alas - sateiden ja lumisateiden saattelemina. Chemtrail hiukkaset auttavat
pilvimassan lämmityksessä - tutkasäteiden tehot imeytyvät hiukkasiin paremmin kuin puhtaaseen
ilmaan/kosteuteen. Lämmitetyt ilmamassat kohoavat jolloin yläilmakehän jäätävän kylmä ilma
korvaa ylöspoistuneen jo auringossa lämmennen kevätilman.

"Se on yläkylmämatalapaine" hirnuu me-EUroloogien parvessa Hannu Valta. IS. 7.5.2017

New definitions revealed by finski meth eu-rologaists: "it is top cold depression...

"Kyl mää sen tiedän" - ja ellet sattunut tietämään, muutaman kilometrin korkeudessa on kylmää.
Nyt on keksitty keinot, kehitetty tarkat ohjelmistot miten kylmyys pumpataan alas tarkasti
suunnitellulle alueelle, saadaan kaaos - se mitä ordo aina onkin etsinyt. Ordo ab Chaos - hallitse
kaaoksen kautta. Kun kevättä ei tule, tulee nälkä: jo ihana pyhän istuimen lähetti, Lenin-setä, tiesi
sen - ajatti asemiehillään leivät myllyistä jokeen sata vuotta sitten - ja kas, kansahan nousi
nälkäkapinaan... (Kts. Liite. 3.)

Alla vappuviikon dokumentti tieteenlaitoksemme esittämänä. Tokihan irrottelin tieteestään raamit
ja asettelin piikkinsä  näkyviin kirkkaammassa valossa:

Aloitetaanpas vappusäästä:

Luulajan megawatin (!?) tykki on pumpannut punahehkuisena tauotta 24/7 jo lähes kolme
kuukautta. VIM alkaa vimmatun nostattelun, VAN vanha konna kurittaa viroa.



Mayday Mayday - 1st of May: Sisältö useammasta kuvasta, VIM Vappuriehuminen korostettu...



Finncircus - piikit lihassa. LULEÅ full steam. ... ANJ in action



Luleå pumping 24/7/365 - coastline under heavy snowfall - for weeks! VIM, IKA, PET, KES...



LUOston tutkakeila vedetty ylös, lämmin ilma pumpataan avaruuteen. Tilalle syöksyy
raekuuroina yläilmavirtauksista jäätävää pakkasta.

Kiirunan tutka puhkuu kuin ohjuslaukaisun jäljiltä...



Järjestelmän koekäyttö meni nk. nappiin:

Tuulipussitieteenlaitos nimeää uuden sääaseen mallia 2017 : yläkylmämatalapainetykki.

yläkylmämatalapainetykki

The new 2017 weather arms race king has been baptised, name revealed: "top cold depression gun



Composite - photo contains multiple 'hits' by global weathermafia

All guns shootin: resurces not wasted, Finnish borderline has been programmed into this program
err phenomenal weather.

Kaikki tykit pystyssä ylös. tehoja ei hukata, ohjelmoitu raesadekartta pitää sateet suomen
rajojen sisällä. Kyllä meteourolgit ovatkin hukkua nauruunsa - tyhmä rahvas ei tajua mitään....



Orcestra hot, Finish map defined by rain! What happened, LULEÅ missing!

Suomen kartta - piirrettynä säämafian pisaroilla! Oho, Luulaja katkesi tunniksi? mitä
paljastuikaan.



Päivästä toiseen - ohjelmointisi pysyy pystyssä, pakkanen paukkuu ja linnut paleltuvat läjiin.
kevät nyt jo 4vko myöhässä - ohjelman mukaan. Kaikki ylössojottavat tykit paljastuvat tässäkin
niille jotka haluavat nähdä...





Pohjolan piiput suunnattu yläilmoihin - ampumaan kevätsään avaruuteen! Tunnin sisällä
eestaas pilvettömästä rankkasateeseen, kaikki lämpö lumen alle.

Nortehrn guns reveal the global hoax: 45 minutes from total clear to snowstorm: all warm
weather shot into space!



Drunkard hit & miss? Nope: selected sectors 'work' towards the defined target.



16:15

16:30



Upper atmosphere rf-heating cools earth surface, air movement depicted:

Tutkan keila suunnataan yläpilviin johon massiivinen  teho uppoaa - pilvet, hiukkaset
lämpeävät. Ylös kohoava ilma työntää yläilmakehästä korvausilman = pakkaset maan päälle,
käytännössä ampuen lämmön ilmasta avaruuteen.

Chemtrails: tykkien tehoa lisää chemtrail töhkä - johon rf-säteily uppoaa tehokkaammin. Erityis
myrkyllinen ja tehokas uusi keino onkin nanopartikkelit - nuo vielä tuntemattomat solukon seinien
läpi hanakasti syöksyvät partikkelit.

Niinpä yllättäin koko suomilandian selluteollisuus ei romahdakaan - on alkanut uusi
nanosellulloosan aika ... yhteistyössä pyhän istuimen sää-mafian mielipuolien kanssa...

Luepa tässä välissä Liite 3.; jesuiittavala niin tiedät mitä tällä tarkoitan. Vain sairas
hulluus tahtoo aiheuttaa ennaltatuntemattoman 'Nokia' -luokan epidemian:

Kuulema mm. kuopiossa tälläinen tehdas aloittaa 'tuotantonsa' eli syöttämään yläjuoksulta
suoraan kaupungin (!?) vedenottamoon, vesijohtoveteen nano (?) myrkkyjään. Kaupungin
vesilähteet onkin jo tukittu, voi millainen Nokia -lukan pandemia tässä ollaankaan salaa tekemässä:
nanopartikkelit ovat ihmissolukolle säteilyäkin vaarallisempi uhka. Mänttä, uusi nanotehdas [shh
TOP SECRET].



Ohjelmoijasi Pöydältä
View from your Programmers Desk

Koska sopivaa ilmamassaa on rajatusti, ne tulee hyödyntää tarkasti. Kun piikki ilmastotieteen
jesuiittain lihassa oleva piikki alkoi painaa, soskun viivakoodi.oyj alkoi painaa töitä tietenkin
ilmaiseksi, 'viiskymppisillä harjoittelijoilla'. Tulosta ei liene syntynyt kustannustehokkaasti koska
ohjelmointi ulkoistettiin intiaan. Sen [New DelhiG Ltd] alihankkijana on tänään viikon kuradinarilla
puurtavat Bangladesh BarcodeG Ltd:n musuorjat?

Orjien aivopesukoneille suunnattuun viivakoodi-valhe-sääkarttaan panostettiinkin jo 2015,
erityisesti häijyn VAN tykin piikkijälkien peittoon. Niinpä VAN myrkytyspiikit eivät näy kuin
satunnaisesti... Mutta nyt Vappuna 2017 kävi piikkimestareille ilmi ettei tuo  riitä: norjan ja hurrien
tykkisaaste-hiilijalanjäljet pitää myös peittää. +Pian, tehkää vihiriä aloite lisäveroeduskunnasta.

Ensihätään suljettiin (tämän julkaisun jälkeen) pohjois-norjan yläilmakehän pakkastykki
näkymät...

Seuraavassa kuvassa työnjälkiä erityisen huolella (kostonpelko) puurtavain orjien työmaalta.
Karttaa heille ei uskallettukaan antaa, pelkät parametrit ja tykkien sijainnit, tehot, ampumakulmat
jne... Tässä näet miltä pakkas-sadetus lumimyrsky ohjelmakoodinsa näyttää - ennenkuin se
sijoitetaan kartalle.

Ohjelmointihetken syväjäädytetty tilanne 10.5.13:00 2017 ...

(huom. raemyrskykoodissa lisätty 11.5.17:00 norjan viivakoodikömmähdys yläreunaan)



________________________________



SIIRRETTY
VIIVAT - STREAKS

cloud sat photos.

Rest of
this story dwells

just on  the Finnish
Metorological Insitute

 'Streaks-handout.'

Boring, really. So boring that they had to stop it, patch 'em streaks,
hide via special computer proramming in 2013 ... so you might say this is all

history? Nope, their secret future...

VIIVAT: Tästähän tämän sivun rakentelu alkoi. Taivaita halkovat mystiset viivat - piikki
salatieteilijöiden lihassa, ongelma jotka ohjelmoijasi ratkaisivat: mitä et näe, sitä ei ole...

Leikkasin tuon 200 sivua pois omaksi historian dokumentiksi.



Something real humanly stupid is in the works, what is it, cant but guess.

http://ilmatieteenlaitos.fi/

Lopussa liitteenä lähdetietoa radioaaltojen säteilyn haitoista - vastineeksi valhe valtamediaan
pumpatuille väitteille että 'haittoja ei ole todettu'.



Päivitetty 20.03.2017

Table of Contents

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



pyörätuoleineen, lapsia pommikasseineen. Islamin kunniamurhaajajoukko valitsi sen
taistelupaikakseen…

Lue kaikki

Israel Uutiset
2011 / 1-2012 / 2-2012 / 2013 (yht
4kpl)

KIELLETYT UUTISET: YLEn aivopesun
kääntävät mullistavat uutisklipsit avaavat täysin
uudet näkymät Israeliin

Israel uutiset:

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

Israelin Arkeologia
Katsaus Paavin huijaushuvipuistoista
todellisiin Arkeologian helmiin.

islamin moskeijan minareetti muuttuu
tarvittaessa Daavidin torniksi, linnat
junarata action parkiksi... Elikkäs Sana
"älä usko tätä katolista tehtailua, koettele
kaikki, pidä vain se mikä on hyvä ja karta
pahaa" on tässäkin paikallaan...



Öljy, Luonnontuote

Elämän Edellytys, ÖLJY. Tiesitkö että Maan
Öljyvarannot riittävät tuhansiksi vuosiksi eteenpäin?Maapallo
ei lämpenekään, meret eivät peitä palloamme ...
Pelastaudu hesarin höyryistä ja tutustu faktoihin.............

Chernobyl Raporttivuoto

Kuinka mahdoton tapahtui ja suomi
salasäteilytettiin 100.000 vuodeksi ...
kuinka SINÄ olet palapelin palanen
jättimäisessä ihmiskunnan
råttakokeessa. Tietojasi varastoidaan,
seulotaan, kytätään -  kuinka syöpäsi
tulee, kehittyy - mutta sinulle ei kerrota.

Fukushiman Taustat.

Miten Olkiluodon
Plutoniumtehtaasta vuotaa seinien
läpi suorana säteilynä 3x
'Chernobyliä' vuodessa...

Miksi NILU, Norjan super simulointikeskus suljettiin kun se alkoi
näyttää rahvaalle kokomaapallosen saastumisen? Vasemmalla
NILUn tuottama rahvaan kaunis versio - oikealla todellinen
ilmakehän 100% cesium saastutus 2011



Alla ylläoleva  litania käännettynä Englanniksi.

titles IN ENGLISH:
IN ENGLISH: most documents partly contain English translations; see the doc list repeated
in English below ...

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

Slideshare started to censor; however all are available at:
- scribd.com/syottovasikka
- erilainen.wordpress.com
- http://tinyurl.com/gnpfal9 (mediafire.com; free download, no login)
- https://jumpshare.com/b/0lWtLzUebdpQRvP94cUx

Below short peek into contents; most documents have English translations inside.
No linkys; you have to type all linkys into your browser... or goto get em at erilainen.wordpress.com:

Peter's Pill Grimace
Vatican dirty secrets revealed. IHS = Isis Horus
Seth ... Roots of ISIS and Catholic terror ism.

"For by the wine of the wrath of her fornication all the
nations are fallen; and the kings of the earth committed
fornication with her, and the merchants of the earth
waxed rich by the power of her wantonness"



Jesuit Alberto R i v e r a's life
How Lutheran Church bows under Roman Osiris,
has secretly sold its slaves under Vatican Jesuit
terror -ism.

Catholic witch hunt test seen at left: Ten million ppl
were tortured under its (still continuing) inquisitions
each century... Catholic incest ministry: Boy with
attached millstone, thrown into water. If he float, he is
a witch. If he drowns, he was not a witch (or maybe
just ? witness)

Manmade Nuclear
Holocaust
Plutonium Factories a.k.a. Nuclear
Powerplants are irradiating every living
creature on earth.

Based on AlgoRealism of melting ice &
rising seas: Coastline of west Finland has
risen 100km during last 500 years, people
are being taxed from as they gain more land

on the coast... plus other astonishing treasonous MSM hoaxes



Nuclear
'uprating' Process
NRC meeting 512 excerpts
reveal how clueless NPP
management is. Loose
parts floating in the
reactor, who cares?
How ol shaky, long past last
date reactors are being
trimmed to double power
with excess volatile
plutonium.
NRC 512th Meeting –

Public discussion archive revealed with illustrations. Text from: NRC Nuclear Regulatory
Commission http://www.nrc.gov/

News of the papal terror -ism 9/11

How the jesuital WAR AGAINST ISM took nations
on a holy ride; robberies to be continued beyond
tomorrow.

(in Finnish; english resource linkys)



Fourth Beast
Neljäs Peto: we live the promised time of being
microchipped with beastly 666. Nobody will be able
to buy or sell without this cursed number: those who
take it, scriptures promise hell...

Hollerith Punch Card system has been around 150
years, the Beast heart key to global robbery, mass
murders...

(Mostly in Finnish, hello there, this extraodinary
document waits resources to translation)

www.mediafire.com/file/38zzfdvv2ok8eo1/Neljas_Peto.pdf

http://tinyurl.com/gnpfal9

Helsinki-Viipuri-
Moskova

History revealed via Finnish
Army Photos.

Never before seen Cars, and then some... Finnish field
marshal jesuit Mannerheim's SS-mercedes etc.



Evakkotie (=Evacuee route 1939/1944)

Finnish Evacuee-escape from
bloody CCCP talons.

Karelia - part of Finland - still occupied today
by CCCP. Two times the size of Israel...

A photo documentary of the oppressed. See
SA-army edited photos, finn txt.

PyrΔmid PlΔgue
Unbelievable never before seen revelations from
Pyongjang, North Korea. At left, world's largest hotel,
Ryonguong. Has been built 25 years and never
finished... N.Korea founder was fmr CCCP-general,
jesuit like Mannerheim. Must Read!



Life in time of Jeshua
HaMaschia
How osiris has played his tricks throughout
centuries: Scriptures will reveal the Roman
Beast, thus it has to keep on fighting as promised.

"The dragon waxed wroth and went to make war
with the  seed that keep the commandments of
God, and hold the testimony of Jesus" Rev.12

Censored Fibromyalgy

Pharmakeia = Witchcraft in Greek:
The papal pharma industry is geared
for the beastly depulation program.

Big Pharma massmurders -
Documentary through ages - 15 years
with source linkys.

CENSORED Again , now by MS-slideshare.net:
CENSORED www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia

GO TO

try www.mediafire.com/file/1a6qi847a69qbeh/Sensuroitu_Fibromyalgia.pdf

http://tinyurl.com/gnpfal9



Beyond Time
How we came to be here....

(in Finnish ---> hello there, waiting for
resources)

Summary Killing Fields; still
CCCP occupied Karelia

Pyramid pilgrimage - aka finnish Winter &
Continuation war 1939-1944 in never before
seen army documentary photos of this papal
robbery continuation.

Gospel of x-Mass:
- Murder, robbery

through ages
- Miracle being

saved

Phyrgia - how IHS-phyrgian
heraldic will reveal EU Rome
Beast from its jesuit Lenins
Mosscow Red square to

noBama...



Beria's Gardens

Berian Tarhat; Unto Parvilahti : ... so rare book that no  ISBN
number! However, English translation did exist in 1980's ... see more

Red glopapal po-lice lodge kicked his door in - it was 1946
in Finland. How Unto Parvilahti was hijacked into CCCP
gulag. Karelia.
Never before seen Finn army SA-photos.

Hague Kangaroo Court - Milosevic

Time-magazine, one of the papal beastly MSM machines here
caught in its typical, continuing std forgeries.

Nuclear - rest assured, youre
irradieted
Finnish version of the 'Manmade Nuclear Holocaust'



Suomi Finland - Orwellian Nation

Finland - like any country in papal realm, is thoroughly eaten by the papal worm masonry
knightly clans.

CENSORED by slideshare.net:
www.slid
eshare.net
/syottovas

ikka/suo
mi-

orwellin-
valtakunt

a

The
secrets of
finn
masonry
(see fig.)
knights
must be
kept off
from the

finn-slaves... so the papal masons asked 'help' from slide. owner, brother Kill Bates.

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

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

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



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

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

- ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> see https://erilainen.files.wordpress.com -or goto-
www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry

30.000
EU rockets to israel (before 2010)

Facts Hidden uder MSM

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



Obummer, Who are u?

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



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

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

Kempiläinen
Catholy jesuit monk Tuomas

Hamerken books is used by the
Lutheran incest crowd.

This Was u Life?

Rainbow Crowd expose !

Chick.com cartoons



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

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

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

EARTH. "

.

Papal Knights,
Masonry

Kabbala G-worshippers Curse:

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

mountain, that prepare a table for
GAD, and that furnish the drink

offering unto that FATIMA. " Isa.65

Fatima: Catholy Monastery in
Portugal, place where islam was

inveted by Rome...



Mason, Unwanted Guest

chick.com cartoons.

Nation that isnt. Never
Was. Will NOT become...
Palestina -saga, the name invented by
Roman Osiris mass-murder Ceasar-Pope
2000 yrs ago...

Jenin Jenin News 2002:

How GlobalMSM lost its propaganda war



Israel News [shh]

Forbidden News which MSM keeps
hiding.

(Finnish; english with resource linkys)

Israel uutiset:

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

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

New Archeological gems.



OIL. Natural resource from Nature

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

Chernobyl Report Leak

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

Fukushima Facts.

Collection of original
news immediately after
it happened.



Following documents fully translated:

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

(Psst: Resources needed in translation)

Easy Fast download from jumpshare com
http://jmp.sh/H4jK8mj

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

Free access - after you create a free account :
www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka

-

Wordpress.com:
www.erilainen.wordpress.com

(hae "Virallisen Totuuden Kaato Paikka")

---> Wordpress Contents - Sisällysluettelo:
http://wp.me/px1AT-2D2



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

www.mediafire.com/folder/u9xa5k9d0z9rxst
www.mediafire.com/folder/5nxo1esn2khyg3x
www.mediafire.com/folder/ekb3mj51vdxkb02
www.mediafire.com/folder/yanjsyeplqsylsy
www.mediafire.com/folder/1mxb83qkh26r84a
www.mediafire.com/folder/bp6x5j1aeehpn7w
www.mediafire.com/folder/vfay8cb86afe0ca
www.mediafire.com/folder/1d14gby121666ss
www.mediafire.com/folder/11a6f95l2hcvg55
www.mediafire.com/folder/rb92de8o3l0a1v9
www.mediafire.com/folder/9hcv9ndp3gt2nun
www.mediafire.com/folder/b8cxpc934ndx04h
www.mediafire.com/folder/jtsqij1llbvobm3
www.mediafire.com/folder/52cwcb7x7lbc51f
www.mediafire.com/folder/zvqi68b9ln9dakj
www.mediafire.com/folder/ocn3fesfc5pzmfw
www.mediafire.com/folder/4ozfw4uum5zfpfw
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LIITE 1. Kännykkä; säteilylähde
...radiotaajuus yms = Rf-säteilyhaitoista

Kännykkä on käyttäjän liittymäkapula maapallosen kattaviin radioliikenne /puhelinjärjestelmä -
verkkoihin. Kännykän käyttäjä ei näe eikä koe tämä puhelinverkoston tärkeämpää osaa, 'tukiasemia'
=radiomastoja. Tukiasemassa yksittäisen kännykän kaikkialle säteilemän energian värähtelystä osa
vastaanotetaan, se välitetään edelleen. Nämä yksittäiset tukiasemat ovat 'väyliä' joilla massiiviset
keskukset välittävät miljardien kännyköiden signaaleja - puhetta/dataa - tilatusta osoitteesta toiseen.

Kännykkä saa yhteyden järjestelmään, tukiaseman kautta, pumppaamalla järjettömästi
ympäristöönsä radiotaajuusenergiaa - tarkasti suunnitellussa signaalimuodossa.  (rf = Radio
frequency, radio-aalto taajuus). Tämä ilmaan pumpattu rf-energia voidaan myös ottaa ilmasta
talteen. Tukiasema saa kännykkäin lähettämistä energioista talteen vain tuhannesosan. Suurin osa
kaikista signaaleista haaskataan, 'rf-signaalijäte vain lämmittää' ympäristöä. 'Kadonneet' -
massiivisesti haaskatut - rf-signaalit uppoavat ympäristön materiaan ja muuttuvat mm. lämmöksi...

Miljardit kännykät pumppaavat tyhminä radioaaltoja [energiaa] ympäristöömme 24/7/365 -
josko joku osa pumpatusta energiasta kohtaisi toivotun radiomasto-tukiasemansa. Sama pahempana
takaisinpäin: Miljoonat radiomastot [vrt. kuva s.3] pumppaavat tyhminä kertaluokkia
voimakkaampia radioaaltoja [energiaa] ympäristöömme - josko joku osa pumpatusta
säteilyenergiasta kohtaisi toivotun kännykkänsä. Mitä heikompitasoinen on kännykän
vastaanottama signaali, sitä voimakkaampi kännykän pumppaama lähetysenergian määrä. Ainoa
asia missä voit vaikuttaa tilanteeseen, on tämän oman lähettimesi etäisyys ympäristöön - SINUN
kroppaasi. Mitä kauempana säteilylähteesi on, sitä pienempi on soluihisi uppoava säteilymäärä.

Kännykän lähetin imaisee säteilemänsä energian kännykän akusta. Kuten todettiin, mitä
huonompi vastaanottokenttä [kännykkä peitettynä, taskussa tms] sitä enempi pumpataan
LÄHETYStehoa, hukkaenergiaa ympäristöön, sitä nopeammin akku kuumentuen tyhjenee.

Ympäristöön pumpattu näkymätön energia ei häviä vaan uppoaa kaikkeen materiaan
muuttuen lämmöksi ym. häijyiksi materiamuodoiksi. Osa radiosäteilynergiasta uppoaa tietenkin
myös olentojen ruumiiseen. Kun tämän ainahaitallisen radiotaajuus säteilyenergian määrä ylittää
sietokyvyn, syntyy nk. komplikaatioita ja solukko vaurioituu. Jos tuo solukko on päässä, elollinen
olento voi jopa kuolla. Jos on kyse vatsan solukosta, vatsa menee nk. kuralle ja syöpä saa otteen...

Eräs veden ominaisuus on vaimentaa erilaisia säteilymuotoja, toimia 'sienenä'. Ihmisen kropan
ollessa 70% vettä, voidaan aavistaa kropan halukkaasti imevän/vaimentavan ympäristön rf-taajuista
säteilyä. Tämä ilmiö on havaittavissa esim. rf-mittarilla: mitä lähempänä mittari on kroppaa, sen
vaimeampi on havaittu rf-kenttä. Toisin sanoen kroppa imee/vaimentaa ympäristöön pumpattua
säteilyenergiaa itseensä kuin sieni. Tämän rf-säteilyenergian upottamista kroppaan auttaa
korkeampi taajuus: 5G lähetyksien vaikutukset solukkoon lienevät entistä häijymmät. Samalla tässä
taajuusleikissä lähestytään ominaisuutta jolla voidaan nähdä rakenteiden läpi, kotien, yritysten
vakoilurf-taajuuksilla onkin jo arkipäivää (vrt. yhtäkkiä kuoliaaksi vaiettu Trump-Husseinobama rf-
vakoiluskandaali)

Tämän ilmiön osasi Nikolai Tesla hyödyntää jo v.1891 keksinnöillään. Kansalaisilta tämä
näkymätön ulottuvuus on pidetty sotilassalaisuutena - eritoten nyttemmin kännytehtaiden toimesta:
"ei voida osoittaa rf-säteilyn haitallisuutta ..." - lehdistön peitellessä faktoja parhaan kykynsä



mukaan. Asia on jopa niin arka, että tämän täyssensuroidun lehdistön nk. yleisö keskustelupalstain
manipuloijilla on ohjeet poistaa kaikki Teslaan viittava sekä vääntää informaatio tinahattusaduksi.

Ohivuoto:
Apple on patentoinut iPhone latauksen - ympäristöstä keräämistään Wi-Fi signaali hukkaenergiasta.
[oho mikäpaljastus - HUKKAENERGIA]. Nyt nuo solukkoasi tuhoavat signaalit on saatu
hyötykäyttöön:  lopputuloksena aletaan lisätä (?) kaikkialle ja jokapaikkaan joutilasta
väsetönvähennys -lähetystehoa, tyhjiä akkuja onkin päivä päivältä yhä enemmän...

Apple patents way to charge iPhone over Wi-Fi. The technology could be introduced on the next
iPhone Cara McGoogan Telegraph 28 APRIL 2017 • 4:04PM telegraph co
uk/technology/2017/04/28/apple-patents-way-charge-iphone-wi-fi/

PS.

- vaikea nähdä kuinka jo 1891 Teslan esittämää voitaisiin enää patentoida - hömppä kuuluukin
säteilytettyjen sumutusohjelmaan.

- Radiomastoverkkojen massiivisiin saastutuksiin emme mitään voi. Sensijaan oman kännykän
pitäminen mahd mukaan kaukana kropasta, datalähetys: off, WiFi lähettimet kauas ja aina jos
mahdollista pois päältä - sen voimme tehdä.

Taiteiljan nyrkkisääntöä lähetystehosta µWm²:
kännykkä /puhelu: 2000 ... (pelkkä päälläolo*1 murto osa tästä)
kännykkä /data: 10.000
WiFI modemi /data: 70.000

Yllämainittua tehoa*1 kuvaava tämä empiirinen vahinko/testi: Nokian puhe-kännykkä
vyökotelossa, vuoden ajan 8h/vrk -  aiheuttaa ihoon 1cm halkaisijan palovamman antennin kohdalla
(silloin joskus oli vielä antenninysä). Vielä 20 vuoden päästä tämä uhri tässä  kirjoittelee...

- Mainituilla asioilla on jonkinasteinen yhteys - pahin kuitenkin on salattu ilmakehän, hengitetyn
ilmamme radioaktiivinen säteily. Lue 'Fukushimalinkit' sisällysluettelosta.

______________________________________________________________________________

Vaikka syy-yhteys rf-vaarallisuuteen on aukoton, Suomessa seuraavaa on turha odottaa,
suojeleehan rapparimedia Nokiaintressejä ohjelmoitujen ohjelmointia saumattomasti:

"Kännykkä aiheutti aivokasvaimeni" – mies saa korvauksen
Kännykkäsäteilyn mahdollisista vaikutuksista on kiistelty vuosikaudet. Italialainen oikeusistuin
päätti uskoa kännykänkäytön aiheuttaneen aivokasvaimen ja määräsi maksamaan potilaalle
korvauksia. ... 24.4.2017 17:45 Lähde: Tivi

AIVOPESUKONE-Tivi HALOO - kuka kiistelee ja mistä?
Näyttö on vedenpitävä, jatka lukemista...



Pohdipa seuraavaa:



LIITE 2. Rf -säteilyhaitat

 Rf-Radiotaajuus säteilyhaittojen tutkimuksista 'lyhyt lista':
19.4.2017 (kännykät, laitteet radiomastot, sähkölinjat, röntgen/läpivalaisut/Tomografia)

Source: Autism Speaks (autismspeaks com)

Other studies which have shown harmful effects of non-ionising electromagnetic radiation include
(this is not comprehensive):

TITLE - AUTHORS - DATE (shortened)

- “Mobile Phone Affects Cerebral Blood Flow in Humans” Aalto, Haarala, Bruck, Sipila, et al. 2006
- “Effects of mobile phone radiation on UV-induced skin tumourigenesis in ornithine decarboxylase transgenic and non-
transgenic mice”Heikkinen P, Kosma VM, Alhonen L, Huuskonen H, Komulainen H, Kumlin T, Laitinen JT, Lang S,
Puranen L, Juutilainen J, 2003
- “Magnetic Fields of High Power V.Lines and Risk of Cancer in Finnish Adults”  Verkasalo P, Pukkala E, Kapiro J, 1996
- “Meningioma and mobile phone use— A. Lahkola, T. Salminen, J. Raitanen, S. Heinavaara, M.J. Schoemaker, H.C.
Christensen, M. Feychting, C. Johansen, L. Klaeboe, S. Lonn, A.J. Swerdlow, T. Tynes, A. Auvinen 2008
- “Effects of electromagnetic fields emitted by cellular phones on the electroencephalogram during a visual working memory
task”C.M. Krause, L. Sillanmaki, M. Koivisto, A. Haggqvist, C. Saarela, A. Revonsuo, M. Laine, H. Hamalainen 2000
- “Brain Tumors and Salivary Gland Cancers Among Celular Tel Users” Auvinen, Hietanen, Luukkonen, Koskela 2002
- “Effects of 902 MHz electromagnetic field emitted by cellular telephones on response times in humans” Koivisto M,
Revonsuo A, Krause C, Haarala C, Sillanmaki L, Laine M, Hamalainen H 2000
- “The effects of electromagnetic field emitted by GSM phones on working memory” Koivisto M, Krause CM, Revonsuo A,
Laine M, Hamalainen H 2000
- “Efffect of 902 MHz Electromagnetic Field Emitted by Mobile Phones on Human Cognitive Function” Haarala,
Bjornberg,Ek,Laine, et al. 2003
- “Selection Bias Due to Differential Participation in a Case-control Study of Mobile Phone Use and Brain Tumors” Lahkola,
Salminen, Auvinen 2005
- “Cellular and cordless telephones and the risk for brain tumours” Hardell L, Hallquist A, Hansson Mild K, Carlberg M,
Pahlson A, Lilja A. 2002
- “Mobile Phone Affects Cerebral Blood Flow in Humans”Aalto, Haarala, Bruck, Sipila, et al. 2006
- “Non-thermal Activation of the hsp27/p38MAPK Stress Pathway by Mobile Phone Radiation in Human Endothelial Cells”
Leszczynski, Joenvaara, Reivinen, Kuokka 2002
- “Effects of 902 MHz Electromagnetic Field Emitted by Cellular Telephones on Response Time in Humans” Koivisto,
Revonsuo, Krause, et al. 1999
- “Human Brain Activity During Exposure to Radiofrequency Fields Emitted by Cellular Phones” Hietanen, D, Kovala, T.,
Hamalainen, A. 2000

“Mobile phone related-hazards and subjective hearing and vision symptoms in the Saudi population” Meo SA, Al-Drees AM 2005
“Cellular phone effects on otoacoustic emissions” Grisanti G, Parlapiano C, Tamburello CC, Tine G, Zanforlin L 1998
“Assessment of Potential Effects of Electromagnetic Fields of Mobile Phones on Hearing” Uloziene, Uloza, Gradauskien...2005
“Hearing level and intensive use of mobile phones” Sebastian Gil E, Marco Algarra J. 2005
“Vestibular schwannoma, tinitus and cellular telephones” Hardell L, Mild KH, Sandstrom M, Carlberg M, Hallquist ...2003
“Mobile phone use and acoustic neuroma risk in Japan” T. Takebayashi, S. Akiba, Y. Kikuchi, et al. 2007
“Mobile Phone Use and Acoustic Neuroma Risk in Japan”  Takebayashi, Akiba, Kikuchi, Taki, et al. 2006
“Mobile phone use and risk of acoustic neuroma: results of the Interphone case-control study in five North European countries”
Schoemaker M. J., Swerdlow A. J., Ahlbom A., et al. 2005
“Mobile Phone Use and the Risk of Acoustic Neuroma” Lonn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M 2004
“Mobile Phone Use and the Risk of Acoustic Neuroma”Lonn, Ahlbom, Hall, Fetching, et al. 2004
“Cellular Telephone Use and the Risk of Acoustic Neuroma”Christensen,Schuz,Kosteljanetz,et al. 2004
“ Cellular and Cordless Telephones and the Risk for Acoustic Neuroma or Meningioma” Hardell L, Carlberg M, Hansson 2005
“ Effects of Cellular Telephone Microwave Radiation on the Auditory System in Healthy Men” Mora, Crippa, Mora, Dellep.2006
“Experimental study and mechanism analysis on bioeffects by nanosecond electromagnetic pulses”Wang BY, Yang JB, Guo QG, Xu
RM, Liu CJ, Zhang H, Zou FD, Wang ZS 1997
“Bioeffects induced by exposure to microwaves are mitigated by superposition of ELF noise” Litovitz TA, Penafiel LM, Farrel JM,
Krause D, Meister R, Mullins JM 1997
“The modification of the effect of microwave radiation on the biochemical processes in anaphylactic shock by using exposure to a
weak and perturbed geomagnetic field” Podkovkin VG 1993
“Development and form of shortwave thermal zones in an agar body” ALBRECHT, W. 1935



“Repeated exposure to low-level extremely low frequency-modulated microwaves”Vorobyov V, Pesic V, Janac B, Prolic Z. 2004
“Working with Visual Display Units” Robinette et al. 1980
“Children’s Health and Environment: A Review of Evidence: A Joint Report from the European Environmental Agency and The
World Health Organization”World Health Organization 2002
“Agar-Bridge System for Exposing Cell Cultures to Electric Fields”Theriault 1994
“Modification of lethal radiation injury in mice by postradiation exposure to low-intensity centimeter-band radio frequency waves”
Akoev IG, Mel’nikov VM, Usachev AV, Kozhokaru AF 1994
“Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz)” International
Commission on Non-ionizing Radiation Protection
“The Impulse UHF Field in Experimental and Clinical Practice” ABRIKOSOV, I. A. 1954
“The Action of a Pulsed Electric UHF Field on the Organism” ABRIKOSOV, I. A.1955
“The role of coherence time in the effect of microwaves on ornithine decarboxylase activity”Litovitz TA, Krause D, Penafiel M,
Elson EC, Mullins JM 1993
“Opioid receptor subtypes that mediate a microwave-induced decrease” in NL, Pal’tsev IuP, Iasne. 1994
“Effect of a magnetic field on carboxydismutase” AKOYUNOGLOU, G. 1964
“Mortality of chicken embryos exposed to EMFs from mobile phones” Youbicier-Simo BJ, Lebecq JC, Bastide M  1998
“Micronucleus induction after whole-body microwave irradiation of rats” Trosic I, Busljeta I, Kasuba V, Rozgaj R 2002
“Study on health effects of the shortwave transmitter station of Schwarzenburg, Bern, Switzerland” E.S. Altpeter,...1995
“The microwave syndrome—further aspects of a Spanish study, in: Proceedings of the Third InternationalWorkshop on
Bioelectromagnetic Effects of Electromagnetic Fields, Kos, Greece”G. Oberfeld, et al 2004
“Emabsorption in the human head and neck...at 835 and 1900 MHz, IEE Trans” O.P. Gandhi, G. Lazzi, C.M. Furse 1996
“Amplitude Windows and Transiently Augmented Transcription from Exposure to Electromagnetic Fields”Litovitz et al. 1997
“Fetal and neonatal responses following maternal exposure to mobile phones” Rezk A. Y., Abdulqawi K., Mustafa R. M., Abo El-
Azm T. M. and Al-Inany H. 2008
“Microwave enhanced kinetics observed in ORD studies of a protein” Bohr H, Bohr J 2000
“Perturbations of plant leaflet rhythms caused by electromagnetic radiofrequency radiation”Ellingsrud S, Johnsson A 1993
“Does The Skrunda Radio Location Station Diminish the Radial Growth of Pine Trees?” Balodis et al 1996
“Environmental-health aspects of pulse-modulated microwaves” Neshev NN, Kirilova EI 1996
“Some present problems and a proposed experimental phantom for SAR compliance testing of cellular telephones at 835 and 1900
MHz” O.P. Gandhi, G. Kang 2002
“Modulation on the effect of microwaves ... activity in L929 cells” Penafiel LM, Litovitz T, Krause D, Desta A, Mullins JM 1997
“Analysis of RF exposure in the head tissues of children and adults” J. Wiart, A. Hadjem, M.F. Wong 2008
“Biological effect from electromagnetic field exposure and public exposure standards” L. Hardell, C. Sage 2008
“The effect of electromagnetic waves on the growth of Entamoeba histolytica and E. dispar.” Aksoy U, Sahin S, Ozkoc... 2005
“SIMS study of the calcium-deprivation step related to epidermal meristem production induced in flax by cold shock or radiation
from a GSM telephone” Tafforeau M, Verdus M-C, Norris V, White G, Demarty M, Thellier M, Ripoll C. 2002
“Risk evaluation of potential environmental hazards from low frequency electromagnetic field exposure using sensitive in vitro
methods” A project funded by the European Union under the programme Quality of Life and Management of Living 2004
“Effect of EMF on the activity of superoxide dismutase (SOD-1) and the level of malonyldialdehyde (MDA)” Stopczyk D, Gnitecki
W, Buczynski A, Markuszewski L, Buczynski J 2002
“Interactions of RF radiation-induced hyperthermia and...” Nelson BK, Conover DL, Krieg EF Jr, Snyder DL, Edwards RM 1997
“SCE-Frequencies Following Exposure to Magnetic Fields” Tornqvist, S. et al. 1986
“Interaction of low level modulated RF radiation with Na+¯ K+-ATPase” Behari J, Kunjilwar KK, and Pyne S1998
“Extremely Low Frequency Fields Environmental Health Criteria Monograph 238” World Health Organization 2007
“Effects of Pulse Microwave Exposure on Mitochondrial Marker Enzyme and Energy Metabolism in Mouse B. (1)” Chiang H 1999
“The Effects of Low-Energy 60-Hz EMF Upon the Growth Related Enzyme ODC” Takashima, S. et al. 1979
“Effects of co-exposure to ELF magnetic fields and benzene or benzene metabolites determined in vitro by the alkaline comet
assay”Morettia M, Villarinia, Simonuccib S, Fatigonia C, Scassellati-Sforzolinia G, Monarcaa S, Pasquinia R, Angeluccic M,  2005
“Effect of Isothermal Radiofrequency Barrier Induced by 915 MHz Electromagnetic Radiation, Continuous Wave and Modulated at
8, 16, 50, and 200 Hz” Cleary, Du, Cao, Liu, McCrady 1994
“Frequency-dependent alterations in enolase activity in Escherichia coli caused by exposure to electric and magnetic fields” Dutta
SK, Verma M, Blackman CF 1994
“Thermal effects of 200 megacycles (cw) irradiation as related to shape, location, and orientation in the field” ADDINGTON, C. H.,
OSBORN, C., SWARTZ, G., FISCHER, F. P., & SARKEES, Y.T. 1959
“Public Exposure levels from WiFi systems, 10/12/2007”Philips, A. 2007
“The Effect of Electromagnetic Radiation from the Skrunda Radio Location Station on Spirodela Polyrhiza ...” Magone 1996 “Effect
of 2.45 GHz microwave radiation on permeability of unilamellar liposomes to 5(6)-carboxyfluorescein” Saalman E, Norden B,
Arvidsson L, Hamnerius Y, Hojevik P, Connell KE, Kurucsev T, 1991
“Preliminary evaluation of nanoscale biogenic magnetite-based ferromagnetic transduction mechanisms for mobile phone
bioeffects”Cranfield C, Wieser HG, Al Madan J, Dobson J 2003
“Comparison of symptoms experienced by users of analogue and digitalmobile phones: a Swedish-Norwegian epidemiological
study” Haugsdal B, Hauger E, Mild KH, Oftedal G, Sandstrom M, Wilen J, Tynes T1998
“Epidemiological Studies of Radiofrequency Radiation: Current Status and Areas of Concern” Goldsmith 1996
“Erythropoietic changes in rats after 2.45 GJz nonthermal irradiation” Busljeta I, Trosic I, Milkovic-Kraus S. 2004
“Erythropoietic dynamic equilibrium in rats maintained after microwave irradiation” Trosic I, Busljeta I. 2006
“Qualitative enzyme histochemistry and microanalysis reveals changes in ultrastructural distribution of calcium and calcium-
activated ATPases after microwave irradiation of the medial habenula” Kittel A, Siklos L, Thuroczy G, Somosy Z 1996



“Changes in serum alkaline phosphatase activity during in vitro exposure to AM EMF of ultrahigh frequency (2375 MHz) in guinea
pigs Pashovkina MS, Akoev IG 2000
“Effects of Weak Amplitude Modified Microwave Fields on Calcium Efflux” Seegal, R.F.1989
“Exposure of frog hearts to CW or amplitude-modulated VHF fields:...calcium ions at 16 Hz” Schwartz JL, House DE, Mealing 1990
“Reverse-micelle model: pH, electromagnetic field and inhibitor enzyme interaction” Chattopadhyay SK, Toews KA, Butt S, 1997
“Influence of 400, 900, and 1900 MHz electromagnetic fields on Lemna minor growth and...” Tkalec M, Malaric K,2005
“Effect of a 915-MHz simulated mobile phone signal on c function in man” A. Preece, et al. 1999
“Study on the effects of microwave irradiation on ultramicrostructure of hypothalamus in mice” Yao GD, Chiang H 1985
“Cellular Telephone Use and Time Trends in Brain Tumor Mortality from 1969 to 2002” Roosli, Michel, Keuhni, Spoerri 2007
“Microwave-induced thermoelastic pressure wave propagation in the cat brain” Lin JC, Su JL, Wang Y 1988
“Calculation of Change in Brain Temperatures Due to Exposure to a Mobile Phone” Van Leeuwen, Lagendijk, Van Leer...1999
“Temporal bisection in rats: the effects of high-peak-power pulsed microwave irradiation”Raslear TG, Akyel Y, Bates ... 1993
“Suppression of evoked and spontaneous field potentials by radiofrequency radiation in rat hippocampal slices” Tattersell JEH,
Nettell JJ, Wood SJ 1998
“Interaction of microwaves and a temporally incoherent magnetic field on spatial learning in the rat” Lai H. 2004
“Radio frequency electromagnetic field exposure in humans: Estimation of SAR distribution in the brain, effects on sleep and heart
rate” Huber R, Schuderer J, Graf T, Jutz K, Borbely AA, Kuster N, Achermann P 2003
“Effects of exposure to a 900MHz electromagnetic field on the dentate gyrus:...”Odaci E., Bas O. and Kaplan S. 2008
“Ginkgo biloba prevents mobile phone-induced oxidative stress”A. Ilhan, A. Gurel, F. Armutcu, S. Kamisli, M. Iraz etc 2004
“cellphone field exposures, in utero, alter ODC and polyamine level...” Cain CD, Ghaffari M, Jones RA, Byus CV, Adey WR 1999
“Fetal rat brain ornithine decarboxylase (ODC) activity and polyamine levels following exposures to Iridium cell phone fields in late
pregnancy”Adey WR2000
“06-methylguanini E-DNA-methyltransgerase activity and ODC activity in brains”Cain CD, Ghaffari M, Jones RA, Archam. 1998
“Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones” Salford L. G., Brun A. E.,
Eberhardt J. L., Malmgren L. and Persson B. R. R. 2003
“Effects of microwave exposure at various power densities on mitochondrial enzymes m.brain” Chiang H, Yao GD, Zhou SY 1984
“Melatonin modulates 900 Mhz microwave-induced lipid peroxidation changes r.brain” H.Koylu, H. Mollaoglu, F.N. Ozguner 2006
“1800 MHz electromagnetic field effects on melatonin release...” Sukhotina I, Streckert JR, Bitz AK, Hansen VW, Lerchl A 2006
“The effects of radiofrequency radiation on long term potentiation in rat hippocampal slices” Scott IR, Tattersall JEH 1999
“Effects of low-level microwave irradiation on hippocampal and frontal cortical choline uptake are classically conditionable” Lai H,
Horita A, Chou CK, Guy AW 1987
“The effect of low level continuous 2.45 GHz waves on enzymes of developing rat brain”Paulraj R, Behari J2002
“The effects of 3000 MHz microwave irradiation on  ...metabolism in mouse brain” Pu JS, Chen J, Yang YH, Bai YQ 1997
“Effects of low intensity radiofrequency electromagnetic fields on electrical activity in rat hippocampal slices” Tattersall JE, Scott IR,
Wood SJ, Nettell JJ, Bevir MK, Wang Z, Somasiri NP, Chen X. 2001
“A Role for the Magnetic Field in the Radiation-Induced Efflux of Calcium Ions from Brain Tissue in Vitro” Szmigielski, S. et 1987
“Effects of Modulated RF Energy on the EEGs of Mammalian Brains”Sienkiewicz, Saunders and Kowalczuk 1991
“Electromagnetic interference of GSM mobile phones ... deep brain stimulator, ITREL-III” Kainz W, Alesch F, Chan DD 2003
“Corticotropin-releasing factor antagonist blocks microwave- induced decreases in high-affinity choline uptake in the rat brain” Lai
H, Carino MA, Horita A, Guy AW 1990
“Intracerebroventricular injection of mu- and delta-opiate receptor antagonists block 60 Hz magnetic field-induced decreases in
cholinergic activity in the frontal cortex and hippocampus of the rat” Lai H, Carino MA 1998
“Effects of Weak Amplitude Modulated Microwave Fields ...Cat Cerebral Cortex Bawin, S.M. and W.R. Adey 1976
“Intraseptal microinjection of beta-funaltrexamine blocked a microwave induced decrease of hippocampal cholinergic activity in the
rat” Lai H, Carino MA, Horita A, Guy AW 1994
“Opioid receptor subtypes that mediate a microwave-induced decrease ...” Lai H, Carino MA, Horita A, Guy AW 1992
“Effect of amplitude-modulated radio frequency radiation on cholinergic system of developing rats” Kunjilwar KK, Behari J 1993
“Low-level microwave irradiations affect central cholinergic activity in the rat” Lai H, Horita A, Chou CK, Guy AW 1987
“Weak Electric Gradients Change the Ionic and Transmitter Fluxes in Cortex” Kaczmarek and Adey 1974
“IRIDIUM exposure increases c-fos expression in the mouse brain only at levels which likely result in tissue heating” Morrissey JJ,
Raney S, Heasley E, Rathinavelu P, Dauphinee M, Fallon JH 1999
“Iridium exposure increase c-fos expression in the mouse brain” Morrissey JJ, Rauey S, Heasley E, Rathinavelua P, ... 1999
“The Anatomical Distribution of Cerebral Giomas in Mobile Phone Users” Ali Khan, O’Brien, Kelly, Phillips, et al. 2003
“Electron Microscope Observation on Rat Cerebellum and Hippocampus After Exposure to 60-Hz Electric Fields” Schwartz 1990
“60 Hz Magnetic fields and Central Cholinergic Activity: Effects of Exposure Intensity and Duration” Lai H, Carino MA 1998
“Low-level microwave irradiation and central cholinergic activity: a doseresponse study” Lai H, Carino MA, Horita A, 1989
“Low-level microwave irradiation and central cholinergic systems” Lai H, Carino MA, Horita A, Guy AW 1989
“Astocytoma Risk Related to Job Exposure to Electric and Magnetic Fields” Reuter 1987
“The Efflux of 45Ca2+ and 3H-Gamma-Aminobutyric Acid Fron Cat Cerebral Cortex” Kaczmarek and Adey 1973
“In Vitro Study of Microwave Effects on Calcium Efflux in Rat Brain Tissue Bawin and Adey 1976
“Possible Mechanisms of Weak Electromagnetic Field Coupling with Brain Tissue” Bawin, Sheppard and Adey 1978
“Induction of Calcium-ion Efflux From Brain Tissue by Radiofrequency Radiation: Effects ...” Blackman et al. 1979
“Effect of Amplitude Modulated 147 MHz Radiofrequency on Calcium Ion Efflux from Avian Brain Tissue” Albert, Bray, Lewis,
Raff, Roberts, Watson 1987
“Effect of amplitude modulated RF radiation on calcium ion efflux a... rat brain”Paulraj R, Behari J, Rao AR 1999
“... Electric and Magnetic Field Induced Alteration of Calcium Ion Release from In Vitro Brain Tissue” Blackman et al. 1991
“Effects of ELF fields on calcium-ion efflux from brain tissues” Blackman et al. 1982



“Influence of Electromagnetic Fields on the Efflux of Calcium Ions from Brain Tissue In Vitro”Blackman et al. 1988
“Power Density, Field Density and Carrier Frequency Determinants of RF Energy-Induced Calcium Ion Efflux from Brain
Tissue”Joines, W.T, and Blackman, C.F. 1980
“Sensitivity... Cerbral Tissue to Weak Electric Fields Oscillating at Low Frequency” Bawin, S.M. and W.R. A ...1976
“Effects of low level 2.45 GHz microwave radiation on Ca2+ efflux and ODC activity in chronically exposed developing rat
brain”Paul Raj R, Behari J. Rao AR 1999
“Microwave-evoked brainstem potentials in cats” Lin JC, Meltzer RJ, Redding FK 1979
“Blood-brain Barrier Permeability ...  Electromagnetic Fields Used in Wireless Communication” Persson, Salford, Brun 1997
“Radiofrequency and extremely low-frequency electromagnetic field effects on the blood-brain barrier” Nittby, H., Grafstrom G.,
Eberhardt J. L., Malmgren L., Brun A., Persson B. R. R. and Salford L. G. 2008
“Permeability of the blood-brain barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at 8, 16, 50,
and 200 Hz” Salford LG, Brun A, Sturesson K, Eberhardt JL, Persson BR 1994
“Diurnal Patterns in Brain Biogenic Amines of Rats Exposed to 60-Hz Electric Fields” Stodolnik-Baranska, W. et al. 1973
“Cellular phone electromagnetic field effects on bioelectric activity of human brain” Lebedeva NN, Sulimov AV, Sulimova OP,
Kotrovskaya TI, Gailus T, 2000
“Single vs. repeated microwave exposure: effects on benzodiazepine receptors ...” Lai H, Carino MA, Horita A, Guy AW 1992
“Can Mobile Phone Emissions Affect Auditory Functions of Cochlea or Brain Stem?” Sievert, U., Eggert, S., Pau, H.W. 2005
“Effects of exposure to low level radiofrequency fields on acetylcholine release in hippocampus of freely moving rats”
Bioelectromagnetics 23:249-255 2002
“The Possible Role of Radiofrequency Radiation in the Development of Uveal Melanoma” Stang et al. 2001
“The possible role of radiofrequency radiation in the development of uveal melanoma” Stang A, Anastassiou G, Ahrens W,
Bromen K, Bornfeld N, Jockel KH 2001
“Potential Hazards of Hertizan Radiation and Tumors” Zaret, M 1977
“Effect of low-energy and high-peak-power nanosecond pulses of microwave radiation on malignant tumors” Devyatkov ND,
Pletnyov SD, Betskii OV, Faikin VV 2001
“The Production of Tumor Necrosis Factor in Cells of Tumor-Bearing Mice After Total-Body Microwave Irradiation and
Antioxidant Diet”Novoselova EG, Ogay VB, Sorokina OV, Glushkova OV, Sinotova OA, Fesenko EE. 2004
“Effect of centimeter microwaves and the combined magnetic field on the tumor necrosis factor production in cells of mice with
experimental tumors” Novoselova EG, Ogai VB, Sorokina OV, Novikov VV, Fesenko EE2001
“Stimulation of production of tumor necrosis factor by murine macrophages when exposed in vivo and in vitro to weak EMF in the
centimeter range”Novoselova ET, Fesenko EE 1998
“Spontaneous and nitrosourea-induced primary tumors of the CNS in rats chronically exposed to 836 MHz modulated microwaves”
Adey WR, Byus CV, Cain CD, Higgins RJ, Jones RA, Kean CJ, Kuster N, MacMurray A, Stagg RB, Zimmerman Haggren W 1999
“In Vitro Exposure to EMFs: Changes in Tumor Cell Properties” Verschave et al. 1994
“Effect of Pulsed EMF on Tumor Growth in Mice” Veldhuis et al. 1984
“Testicular Cancer and Electromagnetic Fields in the Workplace:...Germany”Zurawska and Nowak 1992
“Use of Cellular and Cordless Telephones and Risk of Testicular Cancer” Hardell, Carlberg, Ohlson, Westberg et al 2006
“Testicular Cancer and Electromagnetic Fields in the Workplace: Results of a Population Based Case-Control Study in
Germany”Baumgart-Elms, Ahrens, Bromen, Boikat 2002
“Cluster of Testicular Cancer in Police Officers Exposed to Hand-held Radar”Davis, R.L., and Mostoff, F.K. 1993
“Case-control study on risk factors for testicular cancer”Hardell L, Nasman A, Ohlson CG, Fredrikson M 1998
“Cluster of testicular cancer in police officers exposed to hand-held radar”Davis RL, Mostofi FK 1993
“Occupational and Risk for Testicular Cancer: A Case Control Study” Hayes, R., Brown, L., Pottern, L., et al. 1990
“Effect of a Strong Magnetostatic Field on Proliferation of Duodenal Epithelial Cells in Mice”Szmiegielski 1996
“Cancer in Radar Technicians Exposed to RF/Microwave Rad” Richter E, Berman T, Ben-Michael E, Laster R, Westin JB 2000
“Proto-oncogene mRNA levels and activities of multiple transcription factors in C3H 10T 1/2 murine embryonic fibroblasts exposed
to 835.62 and 847.74 MHz cellular phone”communication frequency radiation. Goswami PC, Albee LD, Parsian AJ, Baty JD, Moros
EG, Pickard WF, Roti Roti JL, Hunt CR 1999
“Inhibitory effects of melatonin on preneoplastic liver lesions in in F344 rats: relation to the influence of EM near field
exposure”Imaida K, Hagiwara A, Yoshino H, Tamano S, Sano M, Futakuchi M, Ogawa K, Asamoto M, Shirai T, 2000
“Actions of Calcium Ions and Calcium Influx Blocker on Basal TRH- and GnRH-stimulated Hormone Release In Patients With
Pituitary Adenomas” Davis et al. 1987
“Cancer in the Electric Power Industry” Deiter 1994
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LIITE 3. Mikäpiikki!?

Huijatut - auton omistajat maksavat mielettömän hinnan ympäristöpetoksistaan - ylläpitävät isä
insestin omat öljypohatat satumaisen rikkaana. Tämän päivän auto, dopattu täyteen jatkuvasti
korjattavaa elektroniikkaa - ei selviäisi tästäkään matkasta näin vähällä polttoianella kuin tässä:

Latimes.com; Lähes sadan vuoden takaa: Terraplane Sedan revisiossa - Death Valley



Terraplane Sedan 1930 - maastoajossa alle 10L/100km. Hajoava elektroniikka - mitäseon?





Tämän Espanjalaisen Pasion del Sur -lehdestä muokatun kuvan taustat
selviävät 'Suomi Orwellin Yhteiskunta' -blogisivulta.

LATIMES.COM 5.4.205: "päivän tärkeimmät Californiasta, IHS, valhe kuivuudesta...



Mustahuppuistemme (kts telkkaristasi) vannomat valat. Eivät tietenkään
aiheeseen kuulu, mutta tieteellisen tarkasti valaisevat syylliset - kerho täällä tänäkin päivänä...

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

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

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

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

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

‘Minä [nimi], Kaikkivaltiaan Jumalan , siunatun neitsyt Marian, siunatun
arkkienkeli Miikaelin, siunatun Johannes Kastajan, pyhän Isän, pyhän Ignatius
Loyolan perustaman Jeesuksen yhteisön ylemmän kenraalin läsnäollessa ja tähän
saakka jatkuneen Paavali III:n paavinvallan edessä vakuutan ja vannon neitsyen äidin
elämän, Jumalan kohdun ja Jeesuksen hallitsijansauvan äärellä, että hänen pyhyytensä
paavi ja Kristuksen viransijainen ja maailmanlaajuisen katolisen kirkon pyhä ja ainoa
pää, ja että hänen Pyhyydellään on minun vapahtajani, Jeesuksen Kristuksen, antaman



sitomisen ja päästämisen vallalla oikeus panna viralta pakanalliset kuninkaat, prinssit,
valtiot, yhteisöt ja hallitukset, kaikki jotka ovat laittomia ilman hänen pyhää
hyväksyntäänsä ja että nevoidaan varmasti hävittää.

Minä vakuutan edelleen, että minä haluan auttaa, avustaa ja neuvoa kaikkia tai
ketä tahansa Hänen Pyhyytensä asiamiehistä missä tahansa olenkin ja tahdon tehdä
parhaani luvallisesti tai luvatta hävittääkseni juurineen harhaoppiset, protestanttiset ja
liberaalit opit ja mitätöidäkseni kaikki niiden väitetyt vaikutukset. Minä vakuutan ja
vannon, että jos minulle annetaan tehtäväksi omaksua joku harhaoppisista uskonnoista
edistääkseni sen kautta äitikirkon etua, haluan pitää salassaja omana tietonani kaikkien
äitikirkon asiamiesten neuvot, joita he ajoittain antavat minulle ohjeina ja etten
paljasta suoraan enkä epäsuorasti sanoillani tai kirjoituksillani missään olosuhteissa,
vaan haluan toteuttaa kaiken, mitä minun vastuulleni ehdotetaan tai kaikensen, mitä
sinä, hengellinen isäni, minulle ilmoitat.

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

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

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

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

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

Lue Lisää: Vapaaksi Muurarien Kahleista


