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Alkusanat:

'Saksan Vaikenemisen Salaliitto' - jokapäiväistä kansain ohjelmoinnin salaliittokäytäntöä eikä
teoriaa - Dr. Gerstenfeld'in kannanoton otsikko jossa jo otsikon sana 'Saksa' on salaliitto...
Allaolevassa on tohtorimme teksti käännettynä, sisennyksissä pureudun sanomansa umpikieroon
antiin.

Umpikierouden takia annan tässä hänelle tittelin 'jesuiitta' - saman jonka IltaSatumme antoi
Argentiinan lapsikiduttajakardinaali Jorge Mario Bergoglio'lle - nykyiselle paavikeisarillesi joka
tunnetaan parhaiten tittelistään Franciskus1. Umpikieroksi tätä jesuiittalooshia kutsuikin jo isä
aurinkoinen, toiselta lempinimeltään 'Stalin'...
Looshiensa laajuudesta kertoo oman USAn jesuit piste org -sivuston kerskailu:

 "jesuiittayliopistoissamme opiskelee yli 220.000 oppilasta!"

Raateleva Lions Club, salaliiton ydin:

"Profeettain salaliitto sen keskellä on niinkuin ärjyvä, saalista raateleva leijona: he
syövät sieluja, ottavat aarteet ja kalleudet ja lisäävät sen keskuudessa sen leskien
lukua. Sen papit tekevät väkivaltaa Minun Lailleni ja häpäisevät sitä, mikä on Minulle
pyhitetty, eivät tee erotusta pyhän ja epäpyhän välillä, eivät tee tiettäväksi, mikä on
saastaista, mikä puhdasta, ja sulkevat silmänsä Minun sapateiltani, niin että Minä
tulen häväistyksi heidän keskellänsä. Sen päämiehet siellä ovat niinkuin saalista
raatelevaiset sudet: he vuodattavat verta, hukuttavat sieluja kiskoaksensa väärää
voittoa". Hesekiel 22

___________________

Dr. Manfred Gerstenfeld, jewishpress.com 3/2016:

"Pro-Israel median tarkkailijat ovat jo kauan analysoineet Israelin vastaista puolueellisuutta
ulkomaiden mediassa. Äärifantasioissakaan he eivät odottaneet viimeaikaisia puolueellisuuden
uusien ilmenemismuotojen paljastuksia Saksasta. Yllättäin tuli julki että media, poliisi ja poliitikot
yksissä tuumin salasivat tärkeitä uutisia Muslimimaahanmuuttajien rikoksista."

Salaliiton salaliitto: jesuiittatohtorimme antaa tässä ymmärtää että ulkomaiden
mediat - kuten jewishpress.com - toimisivat jotenkin 'itsenäisesti' ... sillävälin kun
globaali ylhäältä käskytetty media on 100% alistettu ykseyden ja rakkauden
homopetostelujen alasimelle. Eroa toki on: tätäkään käännettyä tekstiä ei Saksan -
saatikka suomexicon - lehdistö ikinä julkaise. Jos tähän löytyisi vahingossa jossakin
viittaus tai linkki, sensuuri söisi koko forumin kadottaen kaikki jäljet, forumin
vastuulliset olisivat kilometritehtaalla alta aikayksikön.

Mikä pahinta, tohtorimme vuotaa esiin erään salaisten liittojensa syyllisistäkin:
rooman jesuiittain 600-luvulla kehittelemä nk. rauhan muslimiuskonto. Sen keskeinen
sala-anti on naisten sadistinen pahoinpitely - ja kaulat katkomalla tuleva rauha =
Muhamedin nimissä oleva maailmanvalloitus miekkakäsky. Vuosisatoja salassa



kytenyt jesuiittain bulvaanien miekkakäsky... Yllättävästi tämä kauhea uutisvuoto
näyttäisi hetkeksi työntävän syyn Muslimeille ... Tälläinen 'uutinen' suomexicossa
johtaisi poliisin rynnäkköön ao. viharikoslehden toimitukseen, toimittajain yölliseen
pamputukseen ja vangitsemiseen vuodeksi pimeään koppiin - maan tavan mukaan
ilman syytteitä... Juutalaisille kohdistetussa 'informaatiossa' onkin eri julkaisukriteerit:
ohjelmointi ei uppoa lukijoihin ellei siinä käytetä kohderyhmälle jo vuotanutta
itsestäänselvyyttä.

"Nämä paljastukset tulivat esiin Uudenvuoden illan muslimipakolaisten naisiin kohdistetuissa
hyökkäyksissä Kölnissä. Samanlaisia hyökkäyksiä oli lukuisissa Saksan kaupungeissa mm. Bielefeld
and Dortmund."

Kuinka ollakaan. Suomexico, ruåzi, brittein saaret - ja mikä tahansa EUkkulaan
kavallettu valtio - olivat saman ylhäältä organisoidun mamu terror -ismin
kontrolloitujen hyökkäysten kohteena. (Ankarasti sensuroiduilta blogisivuiltani
selviää mikä on tämänkin ismin lähde). Tästä voi peilata sensuurinmme aukottomuutta.

"Aluksi naisten päälle hyökänneiden raiskaajien kansallinen identiteetti salattiin. Vasta tammikuun
neljäntenä 2016 johtava TV-asema myönsi että Kölnissä pääosa hyökkääjistä oli Muslimipakolaisia.
Tämä asia oli poliisin tiedossa jo alusta asti."

Kansallinen identiteetti:
Tohtorimme looshien rikostoverien kailottama identiteetti taikoo tarua putinista ja
hybridisodankäynnistä: nämä nk. 'uutiset' jesuiittanaamainsa kera voit bongata
hesaristasi - tai sen maakuntakopioista.

Salattiin - salaliitto: "kansallinen identiteetti salattiin" !!? Miksikö proffamme
kyydittää tässä lukijoitaan matkalle kansallispukuihin? Väkisi vääntää ongelman
kansallisuuskysymykseksi? No toki: Jesuiittavalansa tähden ... tutustupa sen sisältöön,
löydät sen näiltä sivuilta. Kansallisuudella ei tässä huijauksessa ole merkitystä;
ihonväristä yms riippumatta tämä terror -ismi =uskonto pitää jokaista silpovan kauhun
otteessaan. Ismin miekkakäsky rakentaa ihanaa kuva rauhasta ja rakkaudesta.
Oppikirjansa sivuilla kerrotaan kuinka sitten eräänä päivänä toteutetaan kansannousu.
Kuten Armeniassa 1915, tarkkaan etukäteen suunniteltu Hollerith-kortistoitujen
kansanmurha. [Hollerith: Lue 'Neljäs Peto']



Rooman keisarin oma messumurhakenraali Josephus kertoo vuonna 72: kaikki
jotka kiinni saatiin, naulittiin ristille. Tienvarret niin kauas kuin silmä kantoi, täynnä
kuolevia [ROOMAN raakalaisten] murhaamia. Loppuiko tarina tähän? Ei suinkaan:
rooman murhauttamien määrä on sadoissa miljoonissa viimeisen 2000v aikana -
jatkuu. Nyt terror isminsä bulvaanina 600-luvulla keksimänsä islam ... shh. Nämä
lupaavat uutta ennennäkemätöntä kansanmurhaa. Millainen se tulee olemaan?

ISLAM: Mitä miellyttävämpi muslimi ja mitä korkeammalle kansakunnan kaapin
päälle se on nostettu - sitä tehokkaampi on tuo mediankukitettu seireeni, edistämässä
isän -ismin agendaa. 'Rauhansanomaa', ekumeniaa joka ujutetaan suunnitelmallisesti
ja salaa, väkisin - loppunäytelmänä katkoen vääräoppisten rauhanvastustajain kaulat,
päätepiste missä viharikollisia ei enää ole ja 'rauha' on alkanut.
[ekumenia=roomanvalta]

Poliisi. Poliisi? Tutkipa löydätkö poliisi looshien syntyhistoriaa. Enkä tarkoita tällä
voittajan kirjoittamaa hesaritarua, vaan faktoja kuinka rooma 1800-luvun alusta loi
tyhjästä tämän sinitakkilooshin hallitsemaan globaalia imperiumiaan anarkian avulla -
joka valtion ytimeen. Sitä ennen ryöstöihinsä oli käytetty sotaväkeä - joka tunnetusti
on epäluotettava aina kun täytyi vaientaa hankalaksi heittäytyneitä johtajia, kansaansa
rakastavia, roomanlooshi-rikollisten paljastajia.

Aivan selvää on myöskin se, että poliisi oli globaalisti informoituna tapahtumista
12/2015 ja käskytettynä tarkkaili sivusta, sen kummemmin puuttumatta naisten
raiskailuihin. Tunnollisesti jäljet sotkien ja vahingossa pidätetyt raiskaajat vapauttaen.

"Kesti yli viikon ennekuin media raportoi samanaikaisista pakolaisjoukkioiden raiskauksista ja
naisten pahoinpitelyistä Bielefeld'issä. Dortmundissa riehui 300 muukalaista. Samanlaisia
tapauksia raportoitiin Munchenissä, Frankfurtissa, Dusseldorfissa, ja Berliinissä. Näissä
tapauksissa tieto salattiin lyhyehkön ajan. Tämä kalpenee vertailussa myöhemmissä ja tahallisissa
salaamisissa jotka jatkuivat pitkään. Rikollisten määrä siellä on ollut aina tiedossa: Poliisi teki
analyysinsä ja tutkimuksensa, koodinimeltään Casablanca, jo 6/2014. Vuoden 2015 loppuun
mennessä oli tunnistettu 2200 pohjoisafrikkalaista epäiltyä rikollista. He olivat tehneet 4000 rikosta
joista 1300 anastusta." Tammikuun 16.2016 poliisi ratsasi Dusseldorfin pohjoisafrikkalaisen
Maghreb -pakolaisyhteisön.

'Kesti yli viikon' ... huvittavaa verrata pohjolan 100% jatkuvaan salailuun. 'Ollut aina
tiedossa' - kuten täällä. Pysyen jatkuvasti salattuna - koska media on 100% samassa
kontrollissa kuin mamu-operaatiot: jo 90 -luvun alun suomilais-pakolaisyhteisöissä
saattoivat mamukoplat täyttää huoneita ympäristöstä anastamillaan tavaroilla. Isän
voideltu lehdistö ei yhtään totuudellista sanaa rikossarjoistaan kirjoittanut vaikka
olivat paljastuneet paikallisillekin. Syynä isän bisneksien suojelu: SPR ja leijonaritarit
vuolevat rasvaiset pohjattomat salaiset palkkiot 'asiakkaillaan' monin eri tavoin
juristibisnestä myöden.

Totuus = viharikos. Miksikö? Totuus paljastaisi G-mafiat. Paljastuneet kavalluksensa
pakottaisivat pallywood näytelmien sijasta todellisiin oikeudenkäynteihin ja
kammottavat paljastukset todennäköisesti johtaisivat teloitustuomioitten
käyttöönottoon maailmanlaajuisesti.



Rikollisten määrä: on turha kuvitellakaan että tämä salaliitto-operaatio olisi
sattumanvarainen. Jopa puolustusministerimme puhuu suunnitelmallisesta
hybridisodankäynnistä - meille suomilaismurkuille mörkönä tässä Iltasatusanomain
laulamassa tarussa pahiksena tarjotaan jesuiittaputinia... Vallankumousten
liikkeellepano - paavikeisari franciskus1 julistikin jo III-maailmansodan alkaneen -
aloitetaan rikollisjoukkioiden vapauttamisella ja syyttömien (nyk. viharikolliset)
vangitsemisella. Poliisilooshi -putsch tarvitaan ensimmäiseksi: vain vatikaanille
vannovat uskolliset saavat jäädä terrorisoimaan väestöä hallituksien kiristäessä
köyhyyteen ajavia raippasakkoja. Tämän putsauksen homppiTarja tekikin jo viime
vuosikymmenellä. Viimeisiä väännöksiä on nyt (2016) menossa Aarnion erhetyttyä
puuttumaan isän maitten tuottoisaan huumekauppaan.

Vallankumous vaatii aina kaaoksen. Siksi jesuiittain motto: ORDO AB CHAOS
vaatii kaaosta hintaan mihin hyvänsä. Mitä enemmän omia höynäytettyjä rappareita
tuhoutuu kaaoksessa, sen parempi, sen aidommalta kaaos vaikuttaa ja jäljet
sylttytehtaalle voidaan peittää salaliittoteoria -pilkalla. Kyseenalaistaen rikoksiensa
paljastajain älykkyysosamäärää, somessa paavinpillereitä tarjoillen. Vapaamuurareita
saadaan syyttää ja paljastaa miten syvälle hyvänsä, tuo höplästävedetty rupusakki
joutaakin palaa kaaoksessa: pyhän vaticanus käärmeen juonet on pidettävä piilossa.

"Ilmeni myös että jo lokakuussa 2014, North Rhine Westphalia osavaltion johtavat poliitikot olivat
tietoisia pohjois-afrikan pakolaisten rikollisuudesta, varkaudet, juopottelu ja naisten seksuaalinen
ahdistelu. Tästä raportoitiin valtion sisäisten asioiden protokollan mukaisessa raportissa. Jotta
väestö ei kapinoisi, asia vaiettiin. Tämä tosiasioista vaikeneminen sai kaikkien poliittisten
puolueiden saumattoman tuen."

Sata vuotta vanha vasemmisto-oikeistosatu, puolueteatterihuijaus paljasti taaskin
kulissinsa: yksi teatteri, yksi looshi, yksi huppupäinen Virus - näyttelijöitä löytyy
jokaisen teatterilipun pakkomaksajan makuun. Joka aamuinen hesari on pakollinen
kestävän kehityksen eli ohjelmointisi kannalta. Aluehallintokeskusket anastavatkin
veronmaksajalta lupaa kysymättä varat aivopesutuotoksiin - tilaamalla paikallisen
propagandan paperiversion niihin talouksiin joissa ei ymmärrystä riitä itse tilata
jokapäiväistä ohjelmointiannostaan - hesaria.
Muista äänestää - tai jesuiittaPäivin poliisilooshiritari leimaa sinut viharikolliseksi.

"Lothar Hegemann, Kristillisdemokraattiveteraani North Rhine Westphalia -parlamentista toteaa
Kölnin jälkeen: 'ensimmäistä kertaa voi puhua pakolaisten rikoksista ilman että välittömästi
leimataan oikeistolaiseksi.'

"Claudia Zimmerman, freelance-toimittaja WDR radioyhtiössä kertoi että kaikki WDR ohjelmien
tekijät oli opastettu raportoimaan ainoastaan positiivisia uutisia pakolaisista jotta tuettaisiin
Merkelin politiikkaa. Claudian mukaan tässä ei ole mitään ihmeellistä, "olemmehan julkinen
valtionuutistoimisto, meille maksetaan verovaroista [kuin sisarensa - Anna YLEn]. Meidän tulee
tukea hallitusta eikä oppositiota." WDR tietenkin kiisti nuo väitteet heti. Myös Zimmermann perui
möläytyksensä heti seuraavana päivänä - ettei työpaikka menisi - ja kertoi puhuneensa täyttä höpöä
koska Alankomaissa pidetyssä keskutelupaneelissa oli ollut kovat paineet."



"Skandaali skandaalin päälle. Poliisimies kertoo tehneensä vain yhden Saksalaisen pidätyksen
viime kuukausina. Kaikki muut pidätykset ovat olleet pakolaisia. Näistä hänen oli käsketty
pidättäytyä ja laskea jokainen pakenemaan...
Frankfurtissa polisiipäällikkö  sanoo että poliisijohdosta on ohjeistettu ettei pakolaisten tekemistä
rikoksista saa kertoa. Vastauksia yleisölle saa antaa vain hyvin tarkasti kohdennettuihin
kysymyksiin."

Globaali poliisi-ohjeistus toimii suomexicossakin kuin rasvattu: vain erehdyksen ja
ihmeen kautta raiskauksen tekijä saattaa paljastua. Jos kyseessä on kantasuomalainen,
silloin tekijän taustoja hehkutetaan käskytettynä olan takaa. Eikä kantasuomalaisia
tuomitessakaan pidätyksen suorittaneita poliiseja - ja samanaikaisesti jutun tuomareita
- todistetusti edes haittaa vaikka tekohetkellä asianosaiset olisivat olleet eri
kaupungeissa. Kuin Israelissa: viharikollisella on aina kipa päässä.

"Vaikenemisen Salaliitto johon viranomaiset ja media ovat sitoutuneet on motivoitunut huolesta
että oikeisto vahvistuisi mikäli faktat Muslimien rikosten määrästä paljastuisi. Mikä hyvänsä
poliittinen motivaatio onkin, kyseessä oli juuri tämä laajasti vaiettu ääni joka teki
ennenäkemättömät Uudenvuodenyön rikokset mahdolliseksi."

Huima salaliittohyppy oikeiston uhkaan? Tohtorimme tohtoroi salaliittonsa
oikeistomörkö politiikkaan - kiertäen Muslimikupin ja sen valmistajan juuret
mahdollisimman kaukaa. Tässä vääntäen kaikensyylliseksi 'oikeiston'... Hesarit
käyttävätkin näitä teatteritalon näyttelijäryhmiä salaamaan todellinen valta: kun
kamerat eivät käy, koko teatterin kööri menee samaan sänkyyn rahvaalle nauraen,
teatterijohtajanas herra Viruksen hakiessa huomispäivälle vuorosanat roomasta.
(Virus = salaliittolaisille tunttematon looshipäällikkönsä jolle valat vannotaan)

"Israelin päättäjät ja me muut voimme oppia tästä ainakin pari asiaa:

"Ensimmäinen on se kuinka media suuressa demokraattisessa maassa voi täysin vaientaa kriittiset
uutiset pitkäksi aikaa. Tämä kokokentän laajuinen vääristymä on samanlainen kuin yleinen median
uutissulku Hamasin kansanmurha-aikeista tai monet Israeliin kohdistuvat palestiinalaisten terrori
iskut."

"Toinen opetus antaa valmiin vastauksen Israelin päättäjille kun EU edustajat nuhtelevat Israelia
demokratian epäonnistumis -väitteillään. Päättäjät voivat viitata suurimman demokratian, EU:n
me-henkeen, poliisin, lehdistön, [puolueiden] vaikenemisen salaliittoon missä valkaistaan
pakolaisten rikollisuus Saksassa ja muualla Euroopassa.

Median valta? Vastoin tohtorimme disinformaatiota se on täysin olematon;
toimittajat kirjoittavat henkensä pitimiksi ainoastaan esisensuroituja sallittuja juttuja.
Koko media kaikkine kopiolähteineen saa joka päivä tarkat ohjeet sallituista
'paljastuksista'.
Sydäntykytykset lukijoille niin tämäkin jokapäiväinen ohjelmointivalhe uppoaa
paremmin (tässä kohteena Israelilaiset): isän ismin terrori, palestiinasatua 'valtiosta,
kielestä, kulttuurista, valuutasta' ym. jota koskaan ei ollutkaan: Jordaniasta
ulosheitetty rähinöivä arabijoukkio - ikuisia 'pakolaisia' terror -ismin ylläpitämiseksi.



Mielenkiintoiseksi tämän palestiina-asian tekee roomassa kehitellyn -ismin päämäärä:
Jerusalem, Rooman hallitsemana.

Mahtava EU, demokratiako? Jesuiittatohtorimme on tosi taitava ujuttamaan mitä
mielikuvituksellisempia loikkia isän ismin satumaailmoihin. EUkumenia, Rooman
valtakunta, demokratian täydellinen irvikuva. Yhdistetty väkisin kavaltamalla 27
Euroopan maan perustuslait. Suomexicossa kavaltajina katainen ja halonen 2008. ...
Onneksi tuolla kavalluksella ei ole juridista voimaa ja se tulee romahtamaan,
vastuulliset joutuvat valtakunnanoikeuden eteen. Toivoa voi että kuolemantuomio
silloin olisi voimassa, vähintäänkin kohtuullista salamurhaajille, eikövaikka.

Faktat? Kokonaisuus on niin laaja etteivät edes tämän aiheen pelkän isän
mamuoperaation, saati muitten kavallus ja ritariryöstösarjojensa faktat näihin
sisennyskommentteihin mahdu. Mikäli tahdot, ne löytyvät sivuston artikkeleista
lähdetietoineen - avaten salaliittojensa teoriat tehden niistä arkisen rikosilmoitussarjan.
Tutustu.

Tohtorin salaliitto koskee koko globaalia paavimediaa: jo vuosikymmeniä sitten
jokainen yksityisomistuksessa oleva paikallissanomalehti ym. joko romautettiin
sisältäpäin tai sulautettiin erkkosedän hesariin. Tämän saman ihanassa EU-roomassa
tuotetun Dr. Manfredin 'paljastusten' eri versiot löydät niin hesarista, Dagens Ny-
mistävaan, The uk. osirisSun, CNN, TorontoStar yms jne maltanristihaarakonttoreista.
Kukin ohjelmointipiste muokkaa 'paljastukset' saumattomaksi jatkeeksi alueen
ohjelmoitujen aamuonnokseksi. Joka toimipisteestä löytyy pelastajasoininsa - jesuiitta.
Ryöstöjensa takuu -isminä toimii sinianarkia eli katupoliisituomarit jotka toimittavat
salaliittoteoreetikot ajoissa 'hoitoon'.

www.slideshare.net/syottovasikka, www.erilainen/wordpress.com jnejne.

Note, the Original text can be seen here: Jewishpress com, Home » InDepth » Op-Eds »
Germany’s Conspiracy Of Silence. By: Dr. Manfred Gerstenfeld. Published: March 4th, 2016

PS. Ensimäinen versio 5.3.2016 sisältää 7 sivua. Onko 'lopullinen' versio 500-sivuinen? ken tietää
vaan ei kerro...

Conspiracy Of Silence (comments to be translated - asap, whatever that means...)

Lions Club, the heart of Cons♥Piracy:
"There is a conspiracy of her prophets in the midst thereof, like a roaring lion ravening the prey;
they have devoured souls; they have taken the treasure and precious things; they have made her
many widows in the midst thereof. Her priests have violated My Law, and have profaned Mine Holy
things: they have put no difference between the Holy and profane, neither have they shewed
difference between the unclean and the clean, and have hid their eyes from My sabbaths, and I am
profaned among them. Her [mother church revealed] princes in the midst thereof are like wolves
ravening the prey, to shed blood, and to destroy souls, to get dishonest gain." Hezek.22



PART II
Vaiettu mamuoperaatio - tahi Arabikevät operaatioidensa jatke, maailmansota III joksi
Franciskus1 sitä kutsuu - alkoi Rooman arabikevät operaatiolla. Lue siitä Israel uutiset 2013 -
dokumentista.

Telegraph kysyy "miksi Englannin kanaalin alittavan tunnelin Ranskan puoleisessa päässä
majailee riehuva mamujoukkio", Calais, Ranska ... kysyy vaikka kuvan Rooman Keisari
Konstantinus jo huutaen vastasi : 'Aamen!'



Oho. Ennustan✜-kaisulle pikaista uranvaihtoa km-tehtaalle. Mamun paapominen on SPR
Leijona poliisritarien kultaporsas jolla pohjattomat verorahat imuroidaan kontrolloimatta
veljesseurain tileille. Isän maan holvit tietenkin vaativat niistä suurimman osan...

Maltanristiä koppalakissaan kantava ritaritar työssään: politi-iikkaa sanoisi ritariTri. Manfred.



Ylimmät EUkkuritarit kääräisivät miljardiomaisuuden - eikä loppua näy: jesuiitta-auringon
Downing street 10-pomo Tony Blairia syytetään baanaleista mamukavalluksista, kielsi alaisiaan
kertomasta faktoja.

Vain vaientamalla - saatiin Britteinsaarten yleisimmäksi lastennimeksi Muhamed.

Kehitys kehittyy ja soinisipiläin bisneksein nyanssit paljastuvat vähitellen:



Kaukana poliisista? Mutta mikäs siinä sitten mättääkään... Olen kuvassa näkevinäni
Ristiritarimme rahakassin kanssa: mutta miksi hän steppailee keskukseen?

Kiireessä tehdyt sikahintasopimukset? kenellekkäs ne ...

Suomexicossa luku pomppasi yhtäkkiä 12.000/v 19.000/v kun 'kaikki' vaietut tunkeutumiset
alettiin kirjata ... vaan mikä onkaan todellinen määrä. Mitä et tiedä, sitä tiedä et: kiduttamiaan ei
kukaan usko.



Kevään Perinneviikot Alkoivat taas - 7.3.2016 by Iltasatu



Israel Uutisista löydät taustaa miksi Juutalaispojat jotuvat poliisisetäin hakkaamiksi kävellessään
judeassa. Tässä lyhykäinen tietoisku vatikaanin 1800 -luvulla tyhjästä polkaiseman globaalin
poliisilooshin, maapallosemme kiertävästä pitkästä jesuiittakäsivarresta:

Sauli setämme kerhon risti kuin suoraan Porvoon riittijuhlista! Tokihan paavin globaali
poliisilooshi on oma salaseuransa - mutta saman rooman Konstantinuksen johdossa kuin koko
suomexicon - tahi minkä tahansa EUkkulan vasallivaltion johto.

Tämä juutalaisen uskonnollisen yeshiva koulun pahispoika erhettyi julkeaan viharikokseen:
pitää uhmaavasti judessa juutalaista kipa-hattua päässään. Onneksi Konstantinusritarikerhon
paavinpoliisi hakkaa hänet armotta verille. Hesarimme valistaakin sinua auliisti aiheen ympärillä:
kyseessä on (Judea) viharikollisesti miehitetty 'palestiina' (valtio jota ei koskaan ollutkaan).

Lue 'Israel Uutiset'



"Suomexicon kansalaisten puolustautumiskyky on romahdutettava!" -karjuu pyhä istuin.
Pimeään myyräntyöhönsä on valjastettu kaikki resurssit: tässä esimerkissä poliisinsa varastivat
asekirjanpidon - käskystä tottakai ja systeemin tuomarijuomarien suojelemana... Lopputuloksena
aseet saadaan kerättyä pois - 'lainmukaisesti' anarkistisen myyräntyön hedelmänä.

Kaikki on valmiina raauhanuskonnon maalmanvalloitukseensa: älä usko, näe, kuule äläkä
varoita äläkä toimi. Odota. Rauha. Se saapuu väkisin, samalla tavoin kuin tuhat vuotta sitten:
Rooman joukot nousivat rantaan. Alkoi käännytystyö katolisuuteen: käänny tai kaulasi katkaistaan.
Kun käännyit silloisen EUkkulan katoliseksi, kaulasi katkaistiin varmuuden vuoksi ettet vaan
katuisi...

Alkoi ihanan ja loistokkaan Ruåzinvallan aika josta marx-historia sinua pakko-opettaa... Olet
toki lukenut Lallista ja piispa Henrikistä jota rakkaat rapparimme palvovat kappeleita rakennellen?
Kun luet loput sivuista niin tiedät tämänkin huijauksen taustat: paavinsa aito palvoja, katolinen
ekumenia homppipiispa Henrik kuoli jäälle raiskaamansa (?) Lallipojan käden kautta - LALLI -
alkuperäinen Suomen Sankari!



Nomutta. Asiat kohentuivat reippaasti sinilooshille määritettyyn suuntaan joten kaikki on hyvin
hyvin: orjia kuolee enemmän, liikenne puuroutuu ja rahvas kärsii, sakkoverotulobudjetti ylittää
kaikki odotukset - yhä enemmän sipiryppäille kavallettaviksi...

Btw. Kamera-elektroniikka on suojaamatonta, vain linssissä luotisuoja rikollisia [omistaja-
autoilija] vastaan.

Vaikenemisen salaliittoa: valheet liikennekuolemista ja niiden syistä saa agendaa rajusti vetävien
isän maan rappareiden bonukset ja ilmaiset roomanlomat paisumaan vailla määrän. Kaikki asialliset
kansalaisen esiintuomat faktat liikenteen tahallisesta ruuhkauttamisesta, yli 90%
polttoaineverostamme jne sensuroidaan välittömästi. Telkkarissa irvistäväein noita akkain
mielipuoliset 'suunnitelmat' toteuttavatkin orjallisesti rooman julistamaa sairasta
väestönvähennysagendaa ...



Jos tähän käyrään sijoittaa Aarnion Jarin, paljastuu hämmästyttävä glopaavin huumekaupan
onnenpotku: käyrät saatiin nousuun...



Vaasan jokavuotiset perinteikkäät selvitysviikot alkoivatkin tällä kertaa jo Tammikuussa.
Onnistuneen perinneviikon jälkeen kaupunki tarjosi (?) juopuneille ritareilleen Ruåzinristeilyn.

Köyhäin kavallukset [kokeilut] etenevät rooman sipisiunauksin. YLEnanto jatkuu, DDRTarjan
aloittamille alapääkavalluksilla suomen lapsien päät sekoitetaan ja seonneet saatellaan
sosiaalilepakoiden ruoaksi pakkopillerihoitoon:



Rivipoliisia ei vaientamisen politiikka auta - on pakko tarttua käsin kiinni ja todeta mitä
vääräuskoisuus käytännössä tarkoittaa.

St. Ankkapolis: "Jari Aarnio antoi IL-TV:lle haastattelun tänään Helsingissä
oikeudenkäynnin yhteydessä. Huomenna oikeudenkäynnissä on vuorossa puolustuksen
puheenvuoro. Siellä Aarnion mukaan tullaan kuulemaan pelkkää asiaa, ei Aku Ankkoja ja utopiaa".
IL Tiistai 8.3.2016 klo 12.06

Tapaan porskuttaa eteenpäin kuuluu esteiden raivaus salaa. Jesuitta=salamurhaaja onkin
liittojensa erikois/nais/mies, 'ristisuojattu' kuin THL...

Luettuaan Iltasanomista kyseisen uutisen joku voisi alkaa kysellä tuloksia. Ilmeisesti tulokset
eivät kuulu Liiton perinteisiin.



Mikä ihmeen kohu? Ai vaientamisesta johtuva kohu, kukaan ei muka tiedä mitä oppinsa sisältää.
Uskotaan mitä ohjelmointikoneesi Iltasaduissaan syöttää. Heräätkö vasta muslimien kirjassa
kerrottuun tulevaan 'Armenian' kansannousuun - kun rauha tulee - naapuriltasi katkesi jo kaula...

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

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

The New York Times; 26.4.1915:
Kurdit massamurhaavat lisää Armenialaisia; kaikki kymmenen kylän ihmiset lahdattu. Todisteita
järkyttävistä kostoista hylätyissä kylissä. Suuren Exoduksen Tarina; pako Persiasta äärettömän
kärsimyksen näytelmä tuhansille jotka pääsivät miekkaa pakoon. (Lopulta tämä johti
Armenian 2.5milj vääräuskon kansanmurhaan)

V. 1915 Muslimi✜ kansannousussa Hosrovassa jossa oli jo tapettu 48,
Armenialaistyttö Elizabeth Marcara taisteli David Ishmu’n kanssa hyökkääviä
kurdimuuslimeja vastaan: “kun ne pääsivät kylä portille, otimme kiväärit ja aloimme
ampua katolta. Ammuin 80 laukausta… Mslimien oli pakko suojautua kylän aidan
viereen. Ammuin kaksi, David kaksi. Myöhemmin neljä lisää ja sitten joukkion
päällikön. Mslimit jättivät ryöstösaaliinsa ja pakenivat… Taistelu kesti kolme tuntia.



Kun rosvopäällikkö kuoli, loput pakenivat. Tulimme katoilta ja keräsimme saaliin,
pakenimme sukulaisten kanssa. Näimme lisää kurdi musslimeita jotka olivat Hafgan
kylää ryöstämässä ja ne ampuivat meitä. Illalla hyökkäsi viisitoista musslimia joista
tapoin yhden … sitten venäläiset löivät turkkilaiset Khorin taistelussa. Persian
kuvernööri pyysi minua taistelijaksi venäläisten puolelle…”

KURDS MASSACRE MORE ARMENIANS; Flight from Persia Full of Suffering for Thousands
Who Escaped the Sword; APRIL 26, 1915 NYTimes.

Lue 'Israel Uutiset 2013'

RAUHA Tulossa:

AVATKAA TAI KUOLETTE - KUOLETTE KUN AVAATTE

"Avatkaa rajat tai kuolette" - murhamiesten sarvipääsiukkuja suoraan Roomasta. Koko
islamilla teettämänsä 'pakolais' -operaatio on tarkalleen Rooman ohjauksessa koulutettujen
kurkunleikkaajainsa sormimerkkejä myöten ja koituu Suomen rauhalla höynäytettyjen tuhoksi.



Vapaamuurari järjestyksen - order - työkalut - "no onkos Niinistö sitten vapaamuurari!?" ... ei
tietenkään, ei siniveristen ei tarvitse siinä rämpiä: Niinistö onkin Roomalle valat vannonut
Konstantinus Ritari - tässä näkyvissä erillinen Punaisen Ristin Konstantinus looshi - jonka sisällä
näemmä Suomen pimeän satanistipapiston Dehonian -Ritarijärjestö (vrt harmaa ympyrä -lisäys).
Tämän mamulan 'pakkotyöllistämisen' kaikki osat maksat sinä. Lue Lisää 'Vapaaksi Muurarien
Kahleista' -dokumentti.

Miksi Isis-taistelijat tulevat Suomeen?
Terrorismitutkija listaa 4 syytä IS 11.12.2015 16:22

Aivopesuartikkeli listaa neljä Ritarien hallitseman satanistiyliopiston IS-instant expert -
tyttösen höpösyytä suoraan ohjelman mukaisesti.

Ei ole kuin yksi syy: Vatikaanin 600-luvulla kirjailema koraani kertoo 100% uskollisuutta
vaativasta maailman-valloituksesta, muhametin miekkakäskyn mukaan. Päämääränä on Raamatun
ennustama Paavin valtaistuin Jerusalemissa... ja koko maan kuuliaisuus isä insestille - tai kuolema -
aivan kuten edellinen islam uhkauskuva kertoo... koraani vaatii tappamaan kaikki allahille
uskottomat. Tuo päämäärä saavutetaan vähän kerrallaan - vaatimalla pyhille yli ihmisilleen ikiomat
uimahallivuorot jne - kaikki oleminen ja mässäily dhimmien = sinun rahoillasi.

Shh. 'Suomen terroristipidätykset'. Kuulitko sinä (?) niistä maailman huomiota herättävistä uutisista.



Iltasatusanomat on 100% sensuurin kontrollissa - oikeata uutista et löydä enää mistään. Niinpä
tulee terveellä skeptisyydellä suhtautua kaikkeen: tähänkin. Tässä ILjetystoimitus suojelee
murhamiehiä -peittämällä meille ritarillisesti tuotetuiden messumurhaajien tekemät oksettavat
murhatyöt. Tekstissä valehdellen kerrotaan 'videoista': eivät nämä Telegraphin kuvat ole videoita!

Rohkiat muslimit = musta pelkurinhuppu päässä - kasvot eivät näy, mutta iso osa porukasta on
tunnistettavissa. Tunnistuskuvia löytyy niin paljon kuin halutaan: ritareiltamme halu puuttuu, tätä
operaatiotansa ei saa häiritä! (oikealla kristityt pötköllään, koraanin käskyin suolattuna)

Yllä Virallinen Aivopesukoneesi 'Totuus' - allah ihana islamin yksimielinen 'rauha' ...



Valaistuneitten Op€raatio - "ottakaa lisää"

...lisää kansalta kavallettuja verorahoja tai lennätte ulos!

Salaliittolaiset vaikenevat 100% isän maan operaation agendasta. Voideltu isän lehdistö meillä
kuvailee suloisia pikkupoika koulukkaita piilottaen islamin opin dhimmi-kurkkuleikkauskäskyt.

Islam = alistu - aidosti esitettynä Lontoon mielenosoituksessa (viharikos): Jos et tiedä mm. mitä
naisten sukuelinsilpomista (ei puudutusta) shariah merkitsee, tutustu jo ihmeessä.

Rauhanystävämme ilmoittavat itse (onko se viharikos?) haluavansa tätä:
- sharialaki ranskaan
- islamin kalifaatti tulee; muhamedin armeijat lasketaan irti (ensin niitä pitää ottaa 'lisää')
- KUOLEMA VAPAUDELLE, demockratialle. Islam tulee hallitsemaan Ranskan



"Olen surullinen ettei tästä vieläkään puhuta" ... ja nyt sitten muka artikkelissa puhutaan -
kaikesta kauheasta muttei taaskaan kerrota syytä

Taustalla yksinomaan on eräs tietty Rooman 600-luvulla keksimä irvokas tyttölapsien
silvontaoppi. 'Uskonto' jonka varjolla silvotaan pikkutyttöjen sukuelimet puuduttamatta.
Kaikkiallah - impotentin jumalansa nimeen...

Vatikaanimedian Salaliitossa vaietaan kaikesta paitsi terrorista: kauhun ja oksetuksen
yksityiskohdista saa läpättää 24/7, vapaamuuraritkin saavat vilahtaa ja jopa Bilderbergit - mutta
terrori-ismien rahvaanryöstäsotia pyörittävien jesuiittain juonista ei saa hiiskuakaan...

Ordo ab Chao, vatikaanin motto: Isovelikontrolli kaaoksen avulla. Tässä ismissä päämääränä on
tuho ja kaaos, epäjärjestys ja rikoksen pyhittäminen, pyhän saastutus. Lopulta huijatun, ymmällään
olevan kansalaisen ryöstö 'lain varjolla'. Omistaja, näistä viharikollisiksi väännetyistä
nuhteettomista pahimpana ryöstetään ensin. EU Ekumenia ja 120.000 direktiiviä...



islamin verinen tyrannia pysyy pystyssä vain salailemalla: suomessahan kyseista kansanmurha
operaatiota ei saa edes käsitellä saatikka tämän irvokkaan Rooman 600-luvun keksinnön juonista
kertoa.

Lue Lisää tämän rooman keksinnön, islamin, ensimmäisestä leirityksesta ja Armenian oikeittein
kristittyjen - ei jesuiittain - kansamurhaleirityksistä alk. v. 1900 ... leirityksistä joissa kortistoitu
kansa kerättiin junavaunulasteittain tuhoamisleireille.

Se oli katolisjesuiitta -Adolphin nazisaksan 1930 luvulla kortistoitudun kansan 1940 luvun leirien
'koeajo' ... kortistojärjestelmä jota jo jesuiitta Stalin käytti.

www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

www.slideshare.net/syottovasikka/berijan-tarhat



ISÄN maa.
Ei tarkoitakaan isänmaatasi vaan isä insestin Vatikaanin maita joilla saat armosta steppailla.
Maailman keisaripaai julistaa omistavansa kaiken. Maa ja tavarat ovat Papal Compediumin mukaan
sinulla 'vain lainassa'. Ensin ne EU-ver-otetaan sinulta pois, lahjoitetaan ...

Paavin lähimmäisenrakkaus onkin mitä sydämmellisintä ja yltää pankkitiliisi asti.
'Kansanliikkeitään' ohjailevat sinisilmä kukkahattupappistädit - joiden pankkitili paisuu kunnes
heidänkin vuoronsa koittaa.

Jos tästä uhkakuvasta ärsyynnyt, sinussa lienee nk. viharikos -ainesta.
Tee Parannus - käskee lesbotäti!



Koraanin Pyhät Paikat Suomexicossa

Tässä eräs Suomineidolle kysymättä langetettu maantiekartta; isän maan satanistipalvojat
Sahtivaari-Halonen seminaari määritteli jo vuonna 2008 että "Suomesta tulee EU:n monikulttuurisin
maa" (=6milj +). Kyse ei olekaan ilmapalloista vaan siitä montako milj uskollista äitimariaan pian
löytävää tosiuskovaa jo piileskelee väleissä.

Onneksi suomen siat eli koraanin mukaiset alkuasukas-dhimmit eivät tästä(kään) näe saatikka
ymmärrä Norja-Ruåzi leirejä - tahi todellista yli-ihmis-sotilaittensa määrää...



Miksi lähtisivät; Sipilän palkastasi pidättämiä lahjarahareppuja mamuille paisutetaan,
'työpaikkoja' keksitään. Haaskaa poliisiperinne-haastetta.



Mitä ihm ... Juha lupasi yhden asunnoistaan tarpeetomana ... ja sitten kuten kaikki muutkin
valheensa, konsulttiryppäidensä mamumyyntilauseke jäi toteuttamatta.

Sipilän [osinkojen] turvallisuus ennekaikkea. Mutta viis ajokorteista, sosku antaa semmoseet
lahjaksi lomalentolippuineen haluaville. [veljesköörin imuri vie veronmaksajalta satasen kortista
3000€, eli kate 2900€].
Sitäpaitsi mamulasoskun asiakkaita ei saa sakottaa saatikka pysäyttä, sehän olisi rasisimia.



Omaisuuden SALALIITTOKUORET: "Li Andersson (vas) penäsi Juha Sipilältä vastausta
vakuutuskuoriin, jotka mahdollistavat omistusten piilottamisen ja osinkojen saamisen
verottomana.(RONI LEHTI)"

Mafiapomon Verottomat Salaus Kuoret: "Yrityskaupoilla ja osakkeilla miljoona omaisuuden
tehnyt Sipilä on sijoittanut varojaan niin sanottuihin vakuutuskuoriin joissa sijoitus-toimintaa voi
harjoittaa julkisuudelta suojassa. ... Aikaisemminkin Sipilän ilmoitusta pidettiin turhan
ylimalkaisena, eikä suostunut tarkentamaan ... kansanedustaja Timo Harakka, ihmetteli miksi Sipilä
on päätynyt vakuutuskuoriratkaisuun eikä kerro julkisesti sijoituskohteistaan".

VERONKIERTÄJÄSIPILÄ ei vissiin maksa itse veroja - siksi sinun verosi nousevat.

SALALIITTOKUORI "...mahdollistaa omistusten piilottamisen ja osinkojen saamisen
verottomana, käytännössä suurituloisten suomalaisten harjoittamaa verosuunnittelua, Andersson
totesi Sipilälle. ... "aiotteko ryhtyä toimenpiteisiin vakuutuskuorien(ne) avaamiseksi, jolloin
myöskin itse osallistuisitte hyvinvointivaltion rahoittamiseen? Kysymys aiheutti kohahduksen
salissa ja selvästi hermostutti Sipilän. - Se, että tässä vihjaillaan, että olisin henkilökohtaisesti
jotenkin kiertämässä veroja, on loukkaavaa, Sipilä sanoi närkästyneenä". 10.3.2016 klo 19.43

Anna YLEn Päiväannoksesi 20.4.2016



Maankavaltaja mafia tihu-töissä: työpaikka syntyy yrittäjäin selkänahasta. Kun ne on ensin
suunnitelmallisesti tuhottu, työttömistä tehdään orjia = taikatemppu jolla työttömyys 'katoaa'.
Missä on tälle pelleilylle raja, milloin suomilainen huutaa pelin poikki, mafiosit linnaan?

Liikenne, raskaimman kautta verotettu kansan selkänahasta vuosisadan revitty omaisuus.
Myydään huijariemme käden kautta paavin bulvaaneille vesioikeuksien, metsäoikeuksien jne seassa.
YLEn sumutetu katselevat onnellisina anastettujen omaisuuksiensa myyntivoittojen katoamista
panaman paavin holveihin...

"Katso Harakka!" ... ja nyrkistä ohtaan - ellet väistänyt. Kun tässä on 'IL-paljastus', mikä onkaan
salassapidettävä kavallusoperaatio? Ja kuka tarkastaisi tilisiirrot suomen sipilöille?



Aloita projektisi pyhän isän homppivarjossa
- menestyksesi✜ tae:

'Vatikaanin' hevosenkenkälinnoituksen rakentaneen kauppiaan menestyksen salaisuus:

...kääntäen: avaa suusi TOTUUTEEN  ja olet potkut saanut viharikollinen.

Kun rakennat suvaitsevaisen kyläkauppasi jesuiittain merkeistä, isän maa takaa sinulle ritarillisen
menestyksen...



Pyramidit, osirikset jesuiittaristit mallikkaasti ojennuksessa.



Menestyksen tae on tietenkin hevosenkenkä. Kenkä johon (!?) Vesan isä kuulema suuttui niin
ettei halua kuullakaan poikans menestyksestä...

Musta Aurinko: Lue Lisää slideshare.net/syottovasikka/hyvn-ja-pahan-evankeliumi

100% kunniahomoja edustavan Vatikaanin EUkkuvaatimus:
" Homot kunniaan. "





Kaikki vuodot ovat hyväksi että sopulit menestyisivät: sensijaan ruusuritareistamme kertominen
kuuluu viharikoksiin



Vaikenemisen Looshien Salaliitto viettelee lukijaa sauna taakke:

_________________________________

Niinpä niin isä Franciscus1 :n oma Sauli. Maksettujen saattajiensa Rooman
Konstantinus ritariksi Porvoon osirisikirkossa 7.7.2011 lyödyn ritarimme suosio Hesarinsa syöneen
sinisilmälauman keskessä eikun kasvaa. "Lisää valhetta" vaatii kansa vaikka edellinenkin annettiin



YLEn. Rouvansa briljeeraa Maltanristikehon Swastikaloisteessa: "ai, en tiennyt että hakaristi on
katolis nazi Himmlerin merkki" lirkuttaa rovva. Kuvaa rouvan ansiokkaasta (leipoi ritareille
piirakkaa?) häpeämerkistä ei ryöstörahvaalle jaeta - ettei paavin ritarimafia paljastuisi...

Hesarit, Telkkarit ym massamedia - MASS-MEDIA-MASS on tarkasti varjeltu. Jokainen joka
mikrofonin saa käteensä, on valaistunut isän maan palvoja ja kuolemanpelosta sanoo mitä tahansa
käsketään. Jokaisella tulee olla looshinsa mitalit - täynnä satanistihakaristi yms vatikaanin
messumurhain terrorikauhuja juhlivia heraldiikkaa.

Lue dokumentti: 'Vapaaksi muurarien Kahleista'



Alla Maltan ritarikerho, myöntämistilaisuus jossa todenn. tälläinen katolinen naziHakaristi:

Isän Pyhän Istuimen Siunattujen onnea:

Suomen Valtion metsien myynti merkitsee että lapsemme eivät saa amerikkalais (Lue: jesuiitat)
eläkeyhtiöidren mailla marjastaa - saatikka astella ... Niinistöritaria asia naurattaa. Salassa
valmisteltu autosi pakko-satelliittiseuranta varmistaa ettet ritariemme marjametsiin pian enää astu...



Jos haluat lahjuksesi saada illalla, valehtele aamulla suut silmät täyteen käskyn mukaan:

Nokia.
Mahtava talouden ja radioliikennevakoilun tukipylväs protestanttien maassa oli tuhottava.
Nokialla asia toki tiedettiin jo 1990 luvulla - mikrosoftin vakoiluCIA-tuotteiden käytöstäkin olivat
ankarat sisäiset ohjeet ... Bilderperttiseurue seuraa kuitenkin käskyjänsä vapisten kuoleman pelkoa -
ja oma etu ei koske suomea kuten kavaltajakatainen hehkuttaa - ja seuraahan isän maan
operaatioista aina palkkiovirka.

Käsimerkit on hanskattava. Kuvassa
ritarikerhokerman satanistilooshin 666-
merkki:



Noita satanistimerkkejä vilkuttelevat kaikki telkkarin petturinaamat tosillensa.

Kuusi-Kuusi-Kuusi...

...tässä isän oppinut valittu ritari-massamurhaaja paljastaa juurensa.
Lue 'Israel Uutiset' -dokumentit.



EURitariseurakunnan katolisnazit kemuilevat näinv . 2016...

Homppilan GLOBAALI retki 'jatkuvan koulutuksen' kautta:

Kaikki kavallusten, massamurhien kautta homppiagendan johtajiksi. Tadjan tekemä kylmä
puolustuslakivaliokunnan teloitus Juurusveteen 3.10.1978 mahdollisti homppilesbon
presidenttiyden, marxilaisen [lue: jesuiitat] koulutusagendan suomexicossa.



Rebekkasisartensa kansainryöstötuhot voit lukea nk. 'uutisista' rivienvälistä: tänään 5/2016
jesukaartin ritariobama vaatii transuille kouluvessojen valtausta.
Merkel, Argentiinan murhaaja-Cristina Kirchner, OSIRIS, Kavaltaja Roussef, Hillaryous
ruumisvanain vetäjä, DDR-Tadja: samat kurssit samoissa DDR oppilaitoksissa Pjuuttinin kanssa
- tahi muissa jesuiittakouluissa. (Kongressin pj Boehner kerskaakin jesuuiitain sivulla
koulutuksestaan - USAssa näissä  Jesuiittayliopistoissa opiskelee parhaillaan 220.000 oppilasta -
siinä Vatikaanijohtoista johtajuusseminaaria maailmalle...)

Dilma - Brassin opetusministeri vastuussa rahvaan marxilais-aivopesusta. Kurssiystävänsä
lesboTadjamme - erityisesti kulissiystävänsä Pentti Arajärven ritarillisesta touhuamisesta...

Tämä selittää monta asiaa nuoruudestani, Filatow kertoo. Espoolainen Anne
Filatow, 57, havahtui viikonloppuna lukiessaan Pirkkalan kuuluisasta koulukokeilusta
1970-luvulla. Tällä viikolla ilmestyneessä tutkija ja kirjailija Jari Leskisen kirjassa
Kohti sosialismia kerrotaan Pirkkalassa 1970-luvulla tehdystä koulukokeilusta:
Kyseessä oli lasten ideologinen aivopesu, jonka toteuttivat yhdessä opetusministeriö,
kouluhallitus ja Tampereen yliopiston psykologian laitos. Käytännössä kaiken takana
oli sdp:n vasemmistosiipi, sanoo Leskinen kirjassaan. (Tadja yms YLEnannon
telkkarinaamat - ne joille ritaristomme työnsi mikrofonit käteen - vaientaen murhate
yms deletoiden vastaanpanijat)
Tarkoituksena oli tutkijan mukaan ulottaa samat opetusmenetelmät ja menetelmät
koko maahan. ...
Leskisen mukaan kokeilu oli laajempi kuin on tiedetty. Se ei koskenut vain viidennen
luokan oppilaita ja pelkkää historian opetusta. Marxilais-sävyistä opetusta annettiin
kansalaistaidossa ja maantiedossa viidesluokkalaisille. Yhdeksäsluokkalaiset olivat
myös osana kokeilua. Ensimmäisellä luokalla taas opetettiin marxilaisuutta
ympäristöopin varjolla. Leskinen rinnastaa opetusta aivopesuun.
Ulf Sundqvist ja Eero Aho ovat aina puhuneet siitä, että oppilaita olisi ollut 50–60,
kun tässä oli tuhat. Ja muitakin oppiaineita kuin historia, Leskinen sanoo.
...kokeilun operatiivinen ohjaus oli Tampereen yliopiston harteilla ja sitä johti
professori Tapani Nummenmaa. ...Hänen mukaansa monisteen, josta kohu nousi teki
yksi Tampereen PETO-tutkimusryhmän jäsenistä.

(Väärin meni taaskin: homppilan marxilaisagendan vaikenemisen salaliitto on
globaali - EUroomasta johdettu - Kar Marx, Vatikaanin illuminaattilooshin
perustajajäsen)

Anu Leena Koskinen, Aamulehti
KOTIMAA 8.5.2016  18.46 KIMMO PENTTINEN

iltasanomat fi/kotimaa/art-2000001172552.html

Samaan rooman agendaan kuuluu ylhäältä tarkasti ohjelmoitu viihde - jota taiteeksi myös
aivopesukoneensa kutsuvat. Eräs paras esimerkki harhaanjohtaja jesuiitoistamme lienee juice
leskinen - mustan auringon▲ -messias.



Britannia - Hirvittävä lapsiseksirinki paljastui
RIKOS BBC:n mukaan syyttäjä kuvailee 14-vuotiasta uhria ”äärimmäisen haavoittuvaksi”.
Teini-ikäistä poikaa myytiin ja raiskattiin Britanniassa kahden vuoden ajan osana prostituutiorinkiä,
kertoo BBC verkkosivuillaan. Yhteensä yhdeksän miestä todettiin syyllisiksi. Uhri ilmoitti asiasta
poliisille pian tapahtuneen jälkeen, mutta tutkinta aloitettiin vasta vuonna 2012. West Midlandsin
poliisi myönsi jälkikäteen, että ”enemmän olisi voitu tehdä”.... Julkaistu: 26.5. 0:10 (shh.  2016)

Huh. Onneksi "vain Britanniassa" - ei koske suomea Ja onneksi vain yksi poika. Ja
onneksi paawinpuhdas ritariBBC julkaisi asian heti 2016 eikä heti. Ja onneksi 1800-
luvulla Vatikaanin tyhjästäpolkaisema poliisilooshi on tässä ... taas saalistajana.
Kaikkein hirvittävintä tässä onkin yksi poika versus homppikatolisen uskonriittien
sadat miljoonat.

BBC:n kahta juontajaa epäillään lasten hyväksikäytöstä
Epäillyt rikokset tapahtuivat viime vuosituhannen lopulla.
Britannian yleisradioyhtiö BBC:n kahta radiojuontajaa epäillään useiden lasten seksuaalisesta
hyväksikäytöstä, kertovat brittimediat. Julkaistu: 9.4. 6:10 (shh.  2016)

Huh. Onneksi "vain BBC - eikä koske YLEä Ja onneksi vain kaksi toimittajaa. Ja
onneksi paawinpuhdas ritariBBC julkaisi asian heti 2016 eikä heti.

mikä irvokas witsi



Kanada - Brittiritarien alusmaa. Aivopesujohdossa aina -tänäänkin - valaistunut
Trudeau ... saman viidennen kolonnan homppikerhon lauluja laulava isän palvoja sai raivattua
agendan kartalle jo viisi vuotta ennen Tarjaa ... tarja, eikö sinua yhtään hävetä tälläinen viivyttely?

"Mikään ei ole muuttunut niinpaljon kuin homppien ja lesbojen asema USAssa ja Kanadassa.
Pierre Trudeau pieraisi oikeusministerinä ollessaan lakialoitteen jolla homppila & lesbot pääsivät
kaapista ulos."

Dear Robert; Sitä ennen tauteja levittävä moraalittomuus kohtasikin vankilatuomion.
SetaTätiTarjamme räjäytytti isän agendan esteet Juurusveteen 3.10.1978 kuin kaikki jesuiitat sen
tekevät - salamurhaten . Tällä tavoin vankilan sijasta täälläkin pervoista saatiin presidenttejä ...
virka jossa tietenkin pahain töitten lisäksi on esiedellytyksenä isän istuimen konstaritarikerhon
jäsenyys...

Satanistinen ismit - suoraan rooman messumurhain valhekokoelmista: "lasten tulee saada
ilmaista itseään - kivien heitolla, ja kaikella isän ilkeyksillä...



ANNA YLEn: 100% globaalissa kontrollissa oleva media on kaksin käsin mukana
(perä.aukossa) edellä nähtyjen rebekkain juonissa - pyhän insesti istuimen ohjaksissa. Ja koskee
suomea. Ja koskee poliisiloosheja kautta isän maitten. Koska perä.aukko on ritareillemme
satanistisen sivistyksensä huippu ja kaiken älykkyyden mitta. Aina tuoreena Roomasta.
Aiheesta ja YLEn roisien poliisilooshienkin bordellitoiminnasta löytyy lisää "Suomi Orwellin
Valtakunta" dokumentista. Lue kerrankin ohitse hesarin ohjelmointisi - joulupukki-uskosi romahtaa.

ILTALEHTI - väärennysten perikuva suojelee petosta: 'YLEn kriisi' ... olisiko rapparein
aivopesukone kriisissä? Mikäwitsi: kaikki nämä 'uutisvuodot' ovat osa ohjelmaasi.

Kaikkialla Naamioidut Uutimet -näin iltasaduissa:



Iltalehti naamioi aina ja kaiken. Keksitkö mitä /kenelle tuo aivopesukoneesi tänään valehtelee?
Arvannet toisen salaisuuden: mitä uskontoa tämä hauska miesjoukko 100% edustaa ? Enpä kerro
sitä, sehän olisi vaikenemisen salaliittomaassa törkeä rikos.

Katso tarkkaan, voit ehken (?) törmätä näihin uskonveljiin assalla... Lukijan kysymys: "Ai missä
'assalla'?" Otapa sinä siitä selvää ja kerro.



Kun YLEnsuurta vuotoa tuuletetaan, samalla salassa valmistuu vuosisadan vallankaappaus,
autosi pakko-paikannus. Vuosituhannen alusta salaa valmisteltu orjalan malli tulee lopettamaan
kaiken liikkumisvapauden, määrää maksut pyöräilijöillekin. Salasakkoja saamalla joudut EUkkulan
velkavankeuteen ja menetät mahdollisuuden elää ilman että naapurisikaan tietää minne katosit.
Sakkoja - vaikkapa marjoja poimimalla: metsätiet julistetaan P-kieltoon - jonka jälkeen sakkolaput
putoilevat postiluukustasi ... kun et pysty maksamaan sipibernerin firmain laskuja, omaisuutesi
takavarikoidaan.

Kaikki autosi liikkeet olivat jo vuonna 2010 jatkuvassa tarkkailussa 24/7/365 - nk kelikamerain
ja 'mainostauluijen' salamavälähdysskameroiden ja kasvojentunnistustekniikan avulla. Mene
pyramidimarkettien valotauluin eteen analysoitavaksi, ehkä sen sosiaalimedia ohjelmisto poimii
väärät ajatuksesi massasta ja hälyttää poliisilooshin paikalle? Googlen datatehtaissa onkin jo
kasvokuvasi, läpivalaisukuvasi (josko lentokentällä kävit), ääninäytteesi, puhelimesi kaikki kuvat,
videot jne (äänitys aina 24h päällä).

Kaikki jo nyt sirutetun autosi liikkeet ovat jo vuonna 2018 jatkuvassa tarkkailussa 24/7/365.
Papal Compediumin Julistus toteutuu: maaseutu julistetaan orjilta kielletyksi ja rahvas
suljetaan ghettoihin.



Ydinvoima = Mieletön hukkalämpöä
tuottava Plutoniumtehdas.

Valehtelemalla sanojen sisältö saadaan säteilysaastastakin luonollisesti taustasäteilyä...

Dimonan reaktorissa (Israel) vain 1537 vikaa - rakentaja vaatii välitöntä pysäytystä... vaan
verrataanpa tuota vasta 'luvan' saaneeseen ikiwanhuuttaa repeilevään Loviisan Plutonium
tehtaaseen - joka odottaa rannalla 3m aaltoa =RÄJÄHDYS; edellinen yli 2m aalto olikin lähellä
räjäyttää siitä suunnitellusti SUOfukusimaa...



Ja ah tätä pyhän isän onnellisen turvatun ritarin katua: katuvalaistuskin vakoilee vääriä
ajatuksiasi.

Sen lisäksi että autoosi tulee tehtaalla asennettujen lisäksi pakollinen ja jatkuvan hyvä
hyväveliseuranta, sinulle pakotetaan 666-siru käteen. Eikä mikään tälle pedolle riitä: Glasgow'n
'älykäs' [lue: vankien vartiointi] katuvalaistus tulee varjelemaan orjiaan herkeämättä. Kohta tämäkin
kotikujasi vakiovanki valvontaa...

ValvonnaStasi lisää: lue Neljäs Peto.

__________________________________



Ministeriksi et pääse ellet kuulu jesuiittoihin: tämä oikeistovasuriteatterin ministeri kannattaa
avoimmuutta eikä vastaa kavallustensa aiheuttamiin kysymyksiin... ei ole maata missä lehdistö ei
veljiään suojelis (kuolemanpelosta vavisten)



Purple Witch Margot Honecker, the widow of the former communist DDR leader Erich Honecker,
who has died aged 89, was reviled by her fellow East Germans as the “Purple Witch”, for her
startling tinted hair-dos and for her 26-year reign as People’s Education Minister in the former
German Democratic Republic (GDR). (All lesbian world mass murderer leader Rebeccas have
attended the DDR jesuit controlled universities)
Honeckers exhibiting Vatican lovely incest agenda - with 'lovely' ass emblem - false love, accepted
by all slaves via repetition as a 'sign of Love-Heart'. Actually the most hideous sleazy heraldic
depicting the through 'face' of Vatican fagsy priestood.

These jesuits murdered anyone trying to escape from their papal 'paradise' - falsely called
communist. Here their heraldics 'love-flowers' built from tens so called hearts proclaim their true
love: jesuit serfs of pope. ... hearty jesuit Fags "Für Berlin"
I have stood under their grim guard machine gun towers in estern germany border 1989 - used to
kill any escapee from their jesuital torturing chambers.

Violetti NOITA. Siinä Itä-Saksan eli DDR orjain lempinimike jesuiittajohtajalleen, opetusministeri
Margot Honeckerille. Ihastuttava pariskunta eikö totta - vastuussa kansalaistensa massamurhista,
niiden jotka paratiisistaan pakenemaan pyrkivät . DDR - vakoilijoiden paavillinen onnel,a 9milj.
orjan valtakunta jossa 5milj asukasta oli valjastettu vakoilemaan toisiaan. Vatikaanin rakkaus -
merkkinsä, heraldiikasta oksettavin p-merkki. Jota meille aivopestyille jatkuvan koulutuksen kautta
opetetaan pitämään sydämen ja rakkauden merkkinä. Ja joka ei sydämen muotoa muistuta
hiukkaakaan: heraldiikkojen mukaan kyseessä on homppilan takapuoli-orgioista kertova
paavinpappien rakkaudenjumalattarien ♥ -merkki - oxetus ylt' ympäri!



Vatikaaninihanat model marx-1987 -pyllyviuhkat - sokeita varten. Oletko sinä sokea?
Fagsyes-we-can rosaries - papal 'LOVE' falsely called.



MurhaajaTadjan rakas kulissi, aina valmiina isän maitten palveluksiin.

Kun ohjelma on syöty, ritarinsa tottelee kyselemättä. Isän aivopesty ei tiedä olevansa aivopesty
[kiistää raivoisan vihaisesti kaiken]...

Uskollinen jaana saanee tästäkin totelevaisuusbonuksia 2016.



"Koulutus on ensimmäinen ja tärkein. Potilashoito on tärkeä, tutkimusta tarvitaan.
Mutta koulutus on uudistumista ja tulevaisuuden ylläpitoa..." -kertoo jesuiittakoulu
nimeltä Western University

Kyseessä Obamaon tutun salamurhaaja jesuiitta Saul Alinskyn opetuksista: jatkuvan
koulutuksen ja kertaamisen [=aivopesu] kautta ... ohjelmointikoneiston hesari valhe menee lävitse
ja orjat alkavat palvoa orjuuttajaansa YLEn palavan uskon kautta. Kaikki agendaa vastustava onkin
viharikosta ... "Tulevaisuuden ylläpito" tarkoittaa Ekumeniaa eli rooman jesuiittain ylivallan
varjelemista.



Propagandakone tunkee tuubaa, kansa antaa YLEn:

Paljastui jo 15v sitten - sille joka halusi tietää. Operaation täyssensuuri on toki onnistuneesti
pitänyt hesarikarjan  pimeydessä. Ja 'halal-teurastamot' lisivät voideltujen viranomaisten
suojeluksessa.



Onneksemme Koko Aivopesukone valehtelee 100% ja koko ajan:

Lue hesari - niin tiedät miten asiat eivät ole.

Ai. Miksikö jesuiittalehdistö ei aivopiestyilleen kerro pääjesun tutisevista housuista?



DDRTarjan viides kolonna miehitti jokaisen instanssin, kavalsi perustuslain. Syfilis
halvaannuttanut loput 60% valehtelijoista. Presidenttikautensa poliisiputch tuottaa yhä

sakkohedelmää - josko tällä Rooman 1800-luvulla tyhjästä polkaistulla organisaatiolla on ikinä
puhdasta agendaa ollutkaan:

tätäkin 'oikeuden' illuusiota varten tarvitaan vatikaanimarxilainen aivopesulaitos jossa jokainen
lapsi viettää 20 vuotta apinoiden sääntöjä ... opetetaan kantapään kautta kunnioittamaan valheitaan
kritiikittä: ellet sokeasti tottel, sinut häväistään ja (- niin mitä). Ellet opi, mietit siltojen alla miksi
kaikki kävikään näin...

GLO BAAL: jesuiittain toiminta ei rajoitu Tarjan 5:kolonnaan. Poliisi on myös tuomari -petos
löytyy Aarnio-farssista kuin Krimiltä. Tämä näyttelijätär on valmis murhauttamaan kenet tah...



"Ei mutta Tarjan omaa kolonnanjohtajaa ei saa ...[SALAINEN]
...Ja niin et tullut tietämään 'perinteitä' mitä ohjelmoitu tietää et saa.

Voisiko asiat vihaisemmin enää sanoa?



PÄÄAIHE on PÄÄAIHE: Kuka ohjaileekaan Aarniometzäin kuulusteluja - köysi kädessä?



Mutta odotas kun
uusi sipikampanja
alkaa
kasvaattaa tienvarsilla
petostensa hedelmää.

Mitkä perinteet
kamelivoidellut sharia
poliislakiemiestuomarit
paljastuvatkaan esiin.

Kyivpost: there is a
'problem'...

Kyse on silkasta
veronmaksajain
salaliittoteorioista ja 'viha'
rikollisista: Ohjelmoijalla
'ongelmia' ei ole, pamputtajat
uskollisia 'perinteiden
vaalijoita' merkkinsä halulla
kantavia.



Jo kymmenen vuotta sitten Tarja valmistautui siihen että tekonsa tulevat esiin ja kansa alkaa
toimia; hän karsi siniloosheista ne ajattelukykyiset yksilöt jotka toimivat oikeudenmukaisesti - eikä
orjallisen väkivaltaisesti looshikäskyjen mukaan. (Vatikaanin 1800-luvun alussa tyhjästä
polkaisema globaalipoliisi vaatiikin nyt kaikilta loosheiltaan ehdotonka kuuliaisuutta pyhän
istuimen käskyille.)

Älä erhety tähän mielenosoittajajoukkoon, sillä sitäkin vetää ritarimyyrä joka aikoo sinutkin
myyrä...

Onneksi sentään tullimiehet ovat rehellisiä - pitäen pikku suomenkin rasvakauppiaat  rikkaina:

Älä vaan rikollisesti päässäs yhdistele merkkejään tullin anastamain omaisuuksien isän
EUmaitten kotiosoitteiseen - tahi poliisitätien kokardeihin.



Brittiläinen osiriksen virkamies 8449 - Tullivirkamies.

Pyhiin kirjoituksiinsa kirjattu Vuosituhantinen kumoussuunnitelma
alkaa olla käyttöönotto-valmis:



Poliisiperinteisiin näemmä kolonna nostaa mukaan hauskat pelit -
Koskettelu-Game on uusi suomilainen toimintaleikki nettipoliisn mukaan, yksinäisten
säkittämättömäin naisten ahdistelu kuuluu näet Sharia lain suoman miesten oikeuksien
peruspylväisiin.

Tarkemmin sanoen, GAME shariapartio = leikkaa huulipunahuulet kadulla vastaantulijoilta -
poliisivaltuuksin kuten Taliban-Afganistanissa. Mikäli kynnet on lakattu, ne revitään samantien
poies: "93% afganistanin naisista hautoo itsemurhaa" -kirjoitti NYTimes 2003.

Säästän sinut islamin oikeaoppis-silpomiskuvilta, tutki itse. Tämä poliisimme 'peli' on
aidoimmillaan kunhan sharia-rauha on tullut ja estoista 'vapaa':
www.rawa.org
Taputa käsisäsi, bro www.rawa.org/tym27.htm
Varajalat torilta www.rawa.org/tym28.htm
islam vapautti jo sinu veljesi bro www.rawa.org/f-hang2.jpg
www.rawa.org/tym14.htm
www.rawa.org/tym17.htm kabulin torikauppias myi veljes luut, 5c/kg, bro

Kun Dhimmien Halal -teurastukset
Armenian muslimien 1915 tekemän
2,5milj kansamurhan tapaan alkavat, tätä
'kauhistuttavaa' määkimistä ei kukaan enää
muista.

Ai mikä on Dhimmi? SINÄ. ... ellet palvo
salamurhasaatanaansa eli allahia.



Lehijutut Aylan-pojasta kuuluvat samaan Paawin Pallywood -ohjelmaan kuin kaikki muukin tässä
dokumentissa esitetty. Mellakatkin ovat ritari-turvallista ohjelmaa: molemmilla puolilla rahvasta
tilsii Maltanritarit.



Ihmeitten ihme: mereen lasketun kelluvan kameramiehen pokka piti ja sai kuin saikin tästä
järkyttävästä (lavastuksesta) onnistuneen kuvan. Ja miten rohkia onkaan tuo stuntman! Taustalla
kelluva filmistudion laivasto ei tässä kuvassa onneksi erotu, ei etes hesarin palkkionmetsästäjän
kiiluvista silmistä...

"1 kuoli puukottajan kiljuessa allahu akkabaari." Saksa
Käytännön äksöniä jota viime hetkellä pallywood-pelastetut aivopiestynsä tekevät
Israelissakin jokapäivä - kuollut jumalansa on näet mihinkään kykenemätön
impotentti - uskontoterrorismi joka pysyy pystyssä vain dhimmien valmistamilla
räjähteillä. Isän maitten kieroin terror ismien työkalu...

"Poliisi ymmällään, mikä onkaan puukottajan motiivi". $o$iaalilepakkojen
terapeuttiryhmä alkanee auttaa onnetonta uhria - siis kyseistä jumalaansa auttavaa
parrakasta pakolaistikarilasta. 10.5.2016

Kunhan isän mullahhien kostonhuuto kiirii isän maitten ylitse, ei ole valtiota ei
paikkakuntaa joka ei 'olisi ymmällään'.



Omituista. Iltsatusanoma erhettyy kertomaan 'poliisin vaikeuksista'. Pariisin 'erityisen rauhallisesta'
uudenvuodenvaihteesta ei sensijaan hiiskuta vaikka se olikin ennennäkemätön; 'vain' tuhat autoa
poltettiin normaalin 20.000 sijasta. Liekö poliisin syytä? Pahispoliisit estävät kulttuurin vapautta...



Yllättäin hätätilaki on jo liki 1400 vuotta wanha: jo oppinsa jesuiitoilta FDatiman Luostarissa
600-luvulla saanut suurin rohveetta nai kuusivuotiaan tytön ... vääräuskoisen raiskaus onkin vain
kaulankatkaisua lievempi fiitseri vääruskoisten varalle...



Suloinen Muhamed, obamaun kaima. Miksi juuri häntä paha europo-etsiii?

Mani mania: kun pyhän isän operaatiomania
riittää jakoon,
 sepitysvirkainsa omaiset ovat
uskossa urheat kuin Leijonat:



Pyhän isä insestin mani-operaatio kulkee kuin kiskoilla peräpohjolaankin.

Maksaako sosku tämänkin laskun? Muistathan että kuvassa on myös nk. kiellettyä materiaalia
joiden ääneen lausuminen on EUkkulain mukainen viharikos, varo avaamasta suutasi. 'Materiaali'
liittyy väriin ja uskomuksiin.

PS. Edellinen pyhä isä (jumalasi) joutuikin jo eroamaan 9000 insestikanteen
paineessa, onneksi tilanteen pelasti lasten kidutuksista kiinnijäänyt fransicus1...



CIAt vatukossa:

Tässä ruutikapina -naamarilla viedään YLEn
ohjelmoidut saunan taakke. Siellä 'teoria' muutetaan
tänäänkin käytännöksi joka ei hölmöille ikinä valjennut.

'CIA tappoi Kennedyn' on kenelle tahansa tarjolla
olevia faktoja seuranneelle selviö. Salatusta
Liittolaisuudesta Vatikaanin ei saa ohjelmoiduille tulla
epäilystä: foliohattu-pilleri pilkkaaminen onkin eräs
tärkeimmistä työkaluista.

Logiikka salaliitto-teorioiden
takana on salaliitto.

Jos vaikka avaat Raamatun, löydät senkin 'joka luvusta' salaliiton ainekset.

Eräs esimerkki: Jos ajattelet jostain jotakin muuta kuin YLEn oksetus tahi hesari, olet sairas ja
pillerin tarpeessa. Mielipiteesi on heti sensuroitava ettei laumain ohjelmointi pilaantuisi:

Hymyä huuleen - Rooman lennot maankavaltajia täynnä:



HENGELLISET KONSTANTINUS RITARIT
Lue: 'Pahan Pietarin Basilli' -dokumentti

Huom. Liekö Francis...cus1 -nimike alkanut pänniä kun globaali lehdistö Australiasta Kanadan
kautta pohjolan messuperukoille alkoi yhdestä taikaisku-päivästä samanaikaisesti käyttää tästä
lastenkiduttajasta nimeä 'Francis'...

Kuvasta näkyy: Todistetusti iittain pyhät rebekat osaavat rappareiden looshikäsimerkit.



Salaperäinen? Kyllä, yksikään aivopiesty ei tunnista salamerkkejään vaikka nuo eteen
kannettaisiin. Jesuiittain pakonomainen rehvastelu irvailee orjiensa tietämättömyydelle, M-2016:



Maltan ritarit - rahvaalle ainaystävälliset johanniitat yms jne - Pahan Pietarin basilikaisessa
vaelluksessaan 2013. Nyt näille veljeksille on tullut arvovaltariita franciscus1:n kanssa.
Vakavampi juttu - joka useinmiten johtaa paavinvaihtokoneeseen...

Katsopa 'sveitsin' lippuaan - joka näemmä on iittain tunnusmerkki.

Knights of Malta refuse to assist papal probe into ouster of top official for distributing condoms

Nicole Winfield, The Associated Press | January 11, 2017 10:24 AM ET
news.nationalpost.com/news/world/knights-of-malta-refuse-to-assist-irrelevant-papal-probe-into-
ouster-of-top-official-for-distributing-condoms



Cardinaali Tobin on noussut Paavia vastaan...





Rooman eli EU-valta = Ekumenia perustuu tunnetusti maailman tehokkaimpiin
massamurhamenetelmiin huijauksineen. Tässä esillä muutama, noituudesta kidutukseen...

Jesuiittain ristiinnaulitsemis -tavat jakautuvat viiteen päälajiin; kuvassa jesuiita-tsaarimme
esittelee suo mestakin tuttu (toki tunnet kerhon?) Dehonian curia tunnuksensa mukainen X-
menetelmäänsä tyylillä - in style. Papittarien aurinkokerhoon on päässyt myös svenskatalande
storaenso - miksiköhän?

"Katsokaa kuinka kuulette" & rethink

wikipedia; isän ritarisuuri ja X-miljoonan deletoidun häpeämerkkinsä



Johan iitat ovat joutuneet maksumiehiksi

Namibian messumurhista jälkeenjääneet vaativat Saksalta korvauksia sata vuotta sitten jesuiitta-
sotilaittensa tekemistä massamurhista - joissa iitat teloittivat ainakin 60.000 ihmistä (kuten
paavilliseen salamurha/ryöstötapaan kuuluu). Voit tutustua tähän Saksan museon sivuilla -
hesarimme ei tästä suomilaisilleen kerro...

Germany hints at payments for colonial-era Namibia killings: By: FRANK JORDANS, January
6, 2017 gazette.com/germany-hints-at-payments-for-colonial-era-namibia-
killings/article/feed/437226
Deutsches historisches museum, 14. oktober 2016 14 mai 2017: Deutscher Kolonialismus
dhm.de/ausstellungen/deutscher-kolonialismus.html

Saksan sotapäällikön pipo yli 100v sitten - kaikin vatikaanin koristein



Aika erikoinen kahden käärmeen linkki vuoden 1776 isän maitten 'itsenäisyyden' julistukseen
Ameriikassa.

Alla paavin sotilaan pipo - isän maa = Vaterland ... tässä isän maana on Saksa tai oikeammin
Preussi, oikean kypärin päällä tietenkin Setä Saulimme tuttu Konstantinuksen risti.



Kuvassa ystävälliset iitat auttavat omiaan. Heidän rauhanneuvottelijansa saavatkin yllättäin
aloittamansa sodat loppumaan - hetikun murhattujen ryöstösaaliit on kannettu kotiin... miten tästä
tulikaan mieleen sahtivaarimme: Lue "kuka olet obama" -dokumentti...



Jesuiittapäällikkö - isä insestin uskollinen Keisari Wilhelm - ruumiskasat eivät häpeä jälkipolvien
kasoille, jesuiitoille Adolph, Stalin, Roosevelt, Hirohito jnejne... Isän pyhät merkit takaavat laadun.



Tämä paha allianssi on myös globaalin huumekaupan ylläpitäjä: kaikki menestystään
nakertavat yksityisyrittäjät tungetaan kalterien taakke aarniometsiin: Lue 'Suomi Orwellin
Yhteiskunta'. Valtion = EU = huumekaupan suojaavat siniset suojeleusenkelit.

"Suojeluspyhimys Pyhä Narcos ravistelee katolista kirkkoa" ... oikeammin jesuiittojaan
pelottaa juuriensa paljastuminen.



Miksiköhön storaenso pääsi tähän 'Mak-hack-kala' vaakunakuvaan!?

Mikä jäikään kertomatta? No tietenkin em.
ritarien osallisuus tähänkin nousevaan
katastrofiin: rotanmyrkyn tehoaine on nyt
EUdirektiivein kielletty - tässä tulos.
Jättirottalaumat ympäri kaikkien paawin
direktiivimaiden.



ET  TIEDÄ  MITÄ  TIEDÄ  ET :

DELETED

LATimes: avain rahvaan täydelliseen hallintaan, Vatikaanin päämäärä. Mikrofonien monopoli,
YLEn sankea täyssensuuri... Keskustelupalstoilta ulos jokainen 'viharikostelija' joka ei pyhän
istuimen agendaa kumarra. Poliisilooshi opastamaan yksinkertaisi mitä saa kirjoittaa...

Juutuubi sulki sivuston joka paljasti Arabien - huoh. nk. 'palestiina' - kansanmurhakiihotuksen.
Perusteena sulkemiselle oli 'kiihotus'. Lue Lisää: 'Israel Uutiset.'



Samaan aikaan kun hesarimme ylistää paavin palestiinasatua - tyhjästä nyhjästy 'kansa' jota ei
koskaan ole ollutkaan - samaan aikaan Israelin lapset leikkivät pommisuojiensa vieressä. Lapsosilla
on EU mass-murder-rakettien lähdöstä ja hälytyksestä 15s aikaa juostaa tähän OSIRIS suojaan
laulamaan jesuiittain nallepyh ylistyslauluja...
Uskontonsa pakottaa ottamaan vastaan EU-vääräuskoisilta rakettien polttoainetta, räjähteitä
juutalaislapsien salamurhaamiseksi. alla on impotentti kostaja, siksi orjiensa tulee ahkeroida. Ah
tässäpä terror-isminsä autuutta ...
Israel muka miehittää. No mitenkäs jesuiittaputinin CCCP joka yhäti alati miehittää moninverroin
suurempaa - meiltä väkivalloin valheilla anastettua Karjalaa?

Lue: 'Kansa joka ei ole Kansa' -dokumentti,

Lue 'Israel Uutiset': Köyhän 'pakolaisleirin' vaatimaton päämaja.



Vaikenemisen Salaliitolle
paljastui uusionimi:

Jos nettisivulla on lainattu Raamattua (esim. Kr-92 väännös), GOOGin joukot pyyhkivät sinne
johtavat linkit/sivut pois. Tuo ei olekaan mikään uutinen vaan wanha käytäntö jolla maapallo
muuttuu taas paavinpannukakuksi, NASAsta nousee aurinkojumalten verolintu. Ja vaikkei olisi
lainattu mitään, obamaun ylistystä jos ei löydy, sensuroidaan sekin.

Hyvinhän tämä sota -ismi sopiikin Vatikaanin varastoon terror yms pelottelu -ismien sekaan.

Miksi suotta syöttäisit tuota hakujasi vaientavaa pimittävää valehtelijoiden vakoiluhirviötä kun
parempiakin hakukoneita löytyy pilvin pimein? Arvioin että puolet netissä olevista paavin agendaa
vastustavista sivustoista on GOOGin piilottamia, 'viran' omais rikollistemme aktiivisesti häiritsemiä,
sensuroituja. Jospa näkisit näidenkin sivustojen sotahistorian...

Sotasensuurin pommittamaksi joutuu jo pelkästään sentakia että käyttäjät ovat nk. viharikollisia
[aivot korvain -eikä- jalkain välissä] ja  jotka eivät Pyramidikauppojen mainosärsykkeisiin vastaa.



Nomutta. "Mikäuutinen tämäon" sanoisi jo perustuslaki kavaltajakatainenkin Tadjalle.
Jokainen ei-hesarintilaaja tietää kuinka Virallisen Totuuden vastainen (=viharikos) mielipiteensä
katoaa rajattomaan paavin pannukakkutaikinakulhoon.



Tiesitkö että CO2 eli hiilidioksidi on pakollinen maapallon elämälle ja kasvien
elinehto - ainoa tapa tuottaa meille HAPPEA. Tästä väännetyllä valheella kuitenkin ylläpidetään
vatikaanin junailemaa miljardiverolypsyä, sakkoveroista ilmastolupa 'kauppaan'. Pienikin tietovuoto
on harmillista; juuri suljettiin 6 vuotta, vuodesta 2010 asti, näkyvissä ollut CO2-huijauksesta
kertova tieteellinen juutuubivideo ... käypä katsomassa linkkiä ja tutki lisätiedot.

Vaikeneminen syntyy vaientamalla, sensuurilla:
anarkia on huijausten, huijarien elinehto.

____________________________________________________

Samaan CO2 -liittoon kuuluu energia. Energiaa tuhlaavat Plutoniumtehtaat
jotka on piilotettu 'voimala'-nimikkeen alle. ÖljyLoppuuSaastuttaa - 24/7-satuilu.

"Japanissa kaksi ydinreaktoria on määrätty suljettaviksi oikeuden päätöksellä.
Sulkemista ovat vaatineet paikalliset asukkaat, joiden mukaan reaktorit ovat vaaraksi
turvallisuudelle. Takahaman reaktorit sijaitsevat n350 kilometrin päässä Tokiosta.
Kansai Electric aikoo valittaa oikeuden päätöksestä. Jos sulkemispäätös jää voimaan,
Japaniin jää toimintaan kaksi ydinreaktoria." STT-AFP 9.3.2016 klo 10.30

---> Fukushiman ym 16 rantahiekalle rakennettua reaktoria räjähti Japanissa 2011, kaikki
maan 52 massiivisesti energiaa tuhlaavaa plutoniumreaktoria suljettiin. Vuonna 2012 Japani teki
tuotannon kaikkien aikojen ennätyksen. Miten tämä [salattu asia] voi olla mahdollista? Vain
zikahuijauksen kautta: kun Japanin taloutta rasittavat energiatuhlarit suljettiin, kaikki aiemmin
reaktoreihin syötetty energia vapautui tuotantoon ... "Sulkemista vaativat paikalliset asukkaat" -
witsi: Jos plutonium reaktori suljetaan, se johtuu yksinkertaisesti siitä että ne ovat sulaneet. (Jaa
siksikö Cesiumpäästöt kohosivat STUKin konttuurissa...)



Ex. PM Naoto Kan "Tsunamin jäljeen Japani oli täysin ilman ydinvoimaa kaksi vuotta" by
Telegraph, Andrew Gilligan, Tokyo10:00PM GMT 04 Mar 2016. Senjälkeen kaksi vuotta mentiin
kahdella...

OHO! Mutta ...mMiksi kuvassa ei näy sataa palokunnan autoa ja ruumisautojen jonoa, hazmat
pellepukuviran oamisia säntäilemässä eestaas? Siksi että koko STUK on oxettava witsi,
salailujen vaikenemisliitto vailla vertaa:

STUKSPEAK:

'Normalisoituminen' -tarkoittaa Chernobylin säteilytasoa, 'Helsink'i -sana käsittää
koko Skandinavian, 'Cesium' -merkitsee Hesburgerin lisämaustetta.

Rahvaan STUK-opaste kertoi rahvaal vielä vuoteen 2011 asti että ydinvoimalamme
(myös 'lähellä Fukushimaa' käyneet OL reaktorit) - eivät voi räjähtää koska olemme
niin viisaita: "estetty Fysiikan Lakien avulla". Opaste katosi keväällä 2011 mystisesti,
muuttuivatko fysiikan lait?

Mitä onkaan terveys-cecium? "Mitatut cecium-pitoisuudet yli tuhatkertaisia normaaliin
verrattuna joka ei ole terveydelle haitallinen. STUK kertoi lisää cecium-havainnosta: Säteily ei ole
peräisin STUKin omista lähteistä". Julkaistu: 9.3. 11:34 , Päivitetty: 9.3. 12:09



Hulluuden huippu, Plutoniumtehtailu. ... jonka milj. vuoden lasku laskeumat vasta alkaneet:



Valheitten Salaliitto - via instant expert 'TUTKIMUS'
"Tutkimus: Merenpinnan nousu voi vaikuttaa moniin suomalaisiin. Yli neljännes
maailman väestöstä asuu -joopasoopa - merenpinnan yläpuolella. Suomessa näillä
alueilla asuu lähes 2,4 miljoonaa ihmistä eli 43 prosenttia väestöstä."

"Uhkaavat kasvihuoneilmiön nostama merenpinta -huhhuh uhkaterrorismia -,
lisääntyvät tulvat ja aiempaa voimakkaammat myrskyt -blablabla - ihmistä tulee
asumaan alueilla, jotka ovat korkeintaan viisi metriä nykyisen merenpinnan
yläpuolella, kertoo Aalto-yliopiston apulaisprofessori Matti Kummu".

"Kummu arvioi, että monet joutuvat muuttamaan asuinpaikkaansa, työtään tai
elämäntapojaan sopeutuakseen muuttuvaan ilmastoon. Keskiviikko 9.3.2016 klo
11.53    (MATTI MATIKAINEN) STT"

Ehdotan Matti Kummulle pikapassitusta taikurikouluun - pian ennekuin nolaa koko suomen
tieteenharjoitustason sekä New-Age-Aalto-Vesi-leikkikoulun perustamista.

Merenpinnan NOUSU? CO2-huijareiden lempivärssy vailla housuja. Verorahoillasi
huijaavat Tuplahuijarit Matti & Matti STT-Kummu-Kainen.

Sitten FAKTAT: Koko Suomi kohoaa jatkuvasti - 0,5-1,5metriä sadassa vuodessa. Merenranta on
paennut Satakunnassa 100km 1500-luvulta lähtien ...

On olemassa nk. paikkatietomittavakio rakennuspaikkatietoja varten. Vastikään tähän
peruskorkeuteen jouduttiin lisäämään 30cm - koska vuoden 1960 N60 -PAIKKATIEDOT ovat
WANHENTUNEET MAANPINNAN KOHOAMISEN VUOKSI.

TUTKIMUSVAHINKO II, University of Sheffield.

"Kuvaukset osoittivat että löydetty saari on ollut aiemmin selvästi enemmän näkyvillä.
(uh?) Jotta löydösten kuvaa voitaisiin tutkia, tutkijoiden oli digitaalisesti nostettava
merenpintaa. Näin siksi että se topografisesti vastaisi keskiajan vedenkorkeutta. ...
Mikävahinkopaljastus ---> Britteinsaarten meriraja on tuolla siirtynyt pois, maa
kohonnut merestä useita metrejä 1500-luvulta lähtien!

Mystery on the marsh: Newly discovered Anglo-Saxon island is one of the most
important archaeological finds in decades March 2, 2016 University of Sheffield.
sciencedaily com/releases/2016/03/160302083603.htm

Lue Tarkemmin: www.slideshare.net/syottovasikka/oljy-luonnontuote-6-2012-018



Salattu kartta : Satakunta nousi, ranta pakeni 1500-luvulta 100km: Merenkurkkusi kuristava
uusi CCCP:n Plutonium tehdas jää tulevaisuuden Pohjanlahtijärven säteilyttäjäksi.... Ja kaikki
paavinvihreät CO2-lapset taputtivat karvaisia käsiään kun omistajain omaisuus muuttui EUvelaksi...



ANGLO SAXON ISLAND by University of Sheffield

Paikka: [TOP SECRET]

Taidetta ilman häntää: päätön maankuorenmullistus käyrästö käsin pikapensselöitynä Anglo-
Saxon-saarelle asti. Miksi näin? Onhan kuviteltu arvaus parempi kuin vaiettu salaliitto ... mistään
ei tätä karttaa rahvas voi saada käsiinsä - ettei paavin CO2-veropannukakku lässähtäisi.



Linkkejä voi vielä löytyä - kunnes Virallinen GOOG -Totuus saa nettisodankäyntinsä voitettua...

www en wikipedia org/wiki/Kvarken
www absoluteastronomy com/topics/Kvarken
coordtrans fgi fi/n60n2000.jsp
georepository com/datum_1030/N2000.html

Maanmittaushallitus 3/2016:
maanmittauslaitos fi/sites/default/files/N2000_Valtakunnallinen_korkeusjarjestelma.pdf

"GPS:llä mitattujen korkeuksien muuntaminen N2000-järjestelmään . GPS ei mittaa N2000-
korkeuksia, mutta GPS-korkeus (h) voidaan muuntaa FIN2005-geoidimallin avulla N2000-
järjestelmän mukaisiksi korkeuksiksi (H). FIN2005-geoidin korkeus voidaan arvioida alla
olevasta kartasta tai laskea numeerisen geoidimallin avulla. Muunnos N2000-järjestelmään tapahtuu
kaavalla H = h – N.
FIN2005-geoidimallin tarkkuus on koko Suomen alueella parempi kuin 5 cm.
Lisätietoja:
Julkisen hallinnon suositus JHS 163, Suomen korkeusjärjestelmä N2000, Geodeettisen laitoksen
julkaisu 136, Kartta 6: N2000-korkeuksien ero senttimetreinä verrattuna N60-järjestelmän
korkeuksiin.
N60-korkeus + korjaus = N2000-korkeus N2000-korkeudet verrattuna N60-korkeuksiin

Korkeusjärjestelmä N2000 E2051 7/2007 © Maanmittauslaitos, lupa nro 12/ILMA/2007
Maannousu muuttaa korkeuksia. Ilmakuvissa rantaviivan muutos
Liminganlahdella vuodesta 1975 vuoteen 2000.
Geoidi on merenpinnan kuvitteellinen jatke mannerten kohdalla. Merialueilla se yhtyy likimain
vapaaseen merenpintaan"

_________________________________

Onneksi CO2-huijausvero-apuun rientää aina luotetettava väärennysten jumala, NASA:



VOIH! Merivesi ei noussutkaan kuten ennustaja-eukkoja käskettiin.

'Mitä tehdä, mitä syöttää lehdistömme kuuliaisille possuille? Pian, jesuiittaremmi koolle,
consiilin pyhä kokkoos; agendana "kuinka taas pelastamme pannukakkusadut?!"

Yllä näkyy tulos: merivesi ei nousekaan koska maapallon manteret (GONDWANA juu nou) ovat
toissaeilen janoissaan alkaneet hörppimään sisäänsä merivettä! Satelliittikin sen todistaa - kuin
aikoinaan CO2 petoksetkin.

Warokin nauramasta: NASA on vatikaanin tiedejumala jota vastaan nousijat poltetaan torilla
kerettiläisinä.



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

Aiheesta lisää "Suomi Orwellin Valtakunta" -dokumentissa. Yllättäen tämä asiakokonaisuus
niputtaa kaikkien liittojen salat samaan sylttytehtaaseen...



SA-kuva.fi -arkistoväärennös

SA-kuva.fi -arkistosta jesuiitat deletoivat rikostensa jäljet. SA-kuvateksti "Laukaus. Kurkijoki.
19410815" ... DELETOITU sensuurin käskystä tuhnasien muiden liikaa paljastavain kuvien kera.
Salassapysymisen edellytys, alati jatkuva historian uudelleenkirjoitus.

Esimerkissä yllä näkyy neljä arkistosta deletoitua [tyhjä paikka] kuvaa.

Kun miljoonain verorahoin otettujen/talletettujen SA-kuvien arkistosta valikoidaan yleisö-arkistoon
esille vain 160.000 kpl, niin se jo sinänsä on käytännön rikollista salaliittoteoriaa. Onneksi nuo
paavin höplästävetämät maankavaltajaritarit ovat jo seniilejä ja haisevat jälkensä jäivät näihinkin:
paniikki iski kun kansalaiset löysivät raatonsa - iitoilla alkoi armoton hermostunut deletointi.
Tuhansia SA-miniarkiston kuvia katosi näkyvistä, harmaat aukot teksteineen jäivät tyhmyytensä
todisteeksi - salaliiton vapiseva taikaisku.

16.5.2016 Iltasatujen 'Itsenäisyys varmistettiin'
500.000 lahjatykillä, lahjapanssarilla ja 30.000
lahjalentokoneella jotka jesuiitta Roosevelt lahjoitti
jesuiittaveli Stalinilleen 1940-luvulla. Nuo pyhän
istuimen isänmaa -avustuslahjat  esi-isämme upottivat
Karjalan soihin. Syynä se, että silloin suurin osa oli
vielä  ritari-johtajainsa jaloista teoista
ymmärtämättömiä: juntit eivät kuuluneetkaan pyhän
isän maan rappareihin ...

Lue 'Berijan Tarhat' -dokumentti.



Kuulitko Pohjolan ex. uppoRikkaasta Kuningaskunnasta
tuhat vuotta sitten?

Etpä tietenkään - kiitos sveenskaa taalande bättrefolketin nk. historianopetus
och Rooman kansamurhaMarsalkat: Lue Lisää 'Evakkotie' ja 'Hki-Vybårg-Moskva'...

Taas eräs esimerrkki vaikenemisesta. Upporikas Pohjola jonka roomanEUkut tuhosivat -
rakkaan ruåzinaapurin avustuksella. Vain rivien välistä voi bingata 700-Luvun miekkatehtailuista...
joka katosi rooman viherpipo kavaltajaTarjain miinakielloissa kuin seinään 1200-luvulla.
Puolustuskyky EUkkuanarkiaa vastaan katosi, kansa vajosi ruåzin direktiivikurjuuteen, huovien
väkivaltaan (=silloinkin lahjottu ritaripoliisi)

Iltasatuseppoin kynä lipsuu:

Rikas Pohjola ennen EUryöstöjä:

..."Joka tapauksessa arvomiekkoja oli Suomessa runsaasti. MIEKAT olivat hyvin kalliita.  Brittien
saarilla lakikokoelmissa on säilynyt hintoja hopean painossa. On arvioitu että niiden arvo
modernissa rahassa vaihteli 1 500–24 000 punnan (1 950–31 000) euron välillä. Hintahaitaria oli
kuin autoissa. Mikko Moilanen kartoitti väitöskirjaansa varten 151 Suomesta löytynyttä
säiläkirjoitusmiekkaa. ... Suomessa levisi rautakaudella tappavia tuoteväärennöksiä
Miekka oli rauta-aikana valtavan kallis tuote. Jos se oli oikeaa ”merkkiä” hinta nousi." IS

........SIKSI PAKKÅRUÅZI



Shh. Mikä vahink. Ohivuoto pääsi tapahtumaan ja historia (se mitä hyväveli-koulutuksesi sinulta
salasi 100% ) Suomesta paljastuu vähitellen ... rooman raiskaus toki pysyy salaisena ja Lalli
Ryövärina, PiispainsestiHenrik isän maitten sankarina.

Kuvassa löydös affenanmaalta, 900 luvun sankarimme panivat vielä aivopietyn bättrefolkin
roomanritareille vastaan - tappaen kaikki maansa kavaltajat... siksi haarukka yms on tänä
päivänäkin niiiin vaarallinen ja ehdottomasti saatava pois viharikollisten ulottuvilta.

Maapallosen yliopistojen rahoittaja näkyvissä. Näetkö...?



IgNAZIuksen maltilliset sanomat: tokihan 85 juutalaisen salamurha on
maltillinen. Eritoten oppien mukainen...

Rajas toimit eiku punainen jihadistirebekka: 'maltillinen,' 'tappakaa jutskut' -tosiuskova
Rafsanjanisi joutui viimeinkin vastuuseen salamurhailustaan.



Kun 3/4 brittiedustajista on aina vastustanut EUkkulaa, nyt viimein direktiivikapina kiehahti
yli (brexit), silloin iittain on hyvä ajoissa nostaa oma paavinturvallinen satanisti joukkojensa
johtoon. Tässä Lontoon Pormestari-Boris kertoo että "kun pääsee EUsta eroon, on kuin vankilasta
pakenisi."

Lontoon ex-pormestari Boris Johnson:
"EU käyttäytyy kuin Hitler yrittäessään muodostaa supervaltiota. Eurooppaa on
kahden tuhannen vuoden aikana yritetty yhdistää useaan otteeseen yhden hallinnon
alle, aina huonoin tuloksin. EU yrittää nyt toimia samoin kuin Napoleon ja Hitler
aikoinaan, mutta eri tapoja käyttäen. Johnsonin mielestä sellaista yksittäistä
auktoriteettia, jota kaikki kunnioittaisivat, ei kuitenkaan ole...."
15.5.2016 5:25 STT-AFP

Mistä jesuiittaBoris vaikenee? Tietenkin siitä että tuhatvuotisten salaliittojensa taustavaikuttajana
aina Rooma ja sen jesuiitat - orjinaan, likaisen työn tekijöinä höynäytetyt vapaamuurarit. Kun
jesuBoriksen pyhä istuin eli Paavi nostetaan ristiretkeläisille messiaaksi, auktoriteettipula ratkeaa.

EU:n peruskirjan Roomanvallan unelman, allekirjoitti jesuiittaHitler vuonna 1940 Berliinissä.
Ekumenia = Rooman Valta -eli- katolis-protestanttipiispajuoni. Kyllästettynä 600-luvun Fatiman
katolisluostarissa kehitetyllä muhamed terrorillaan.



Brittien Exit-EU-äänestystaistelutanner kuumenee, lahtijohtajaa naurattaa ...

harhaanjohtaja ritariboris, pahan
istuimen valittu sarvipääsankari
työstämään uusinta ryöstökierrosta.

Jesuiittain tarinatuokio 1940: Katolis-
nazi-saksan uskontoministeri Hajj Amin
Al Hussein, Saddamin setä - kaikki
pyhän istuimen palveluksessa.



Jesuiittain juonet

...direktiiviensä tulevista tulkinnoista vaietaan ja valehdellaan, aina toki mennään 'Lain mukaan'.

Suomelta kavallettiin valuutta salaa ilman että vatikaanin 100% kontrolloima lehdistö olisi
poikittaista sanaa sanonut. Samoin Tarja Halonen ja katainen kavalsivat Suomen Perustuslain
v.2008 - tuskin kuulit siitä. Sitten myytiin pohjavesioikeudet monikansallisislle yrityksille - eli
vatikaanin consortioille. Nyt ollaan siinä vaiheessa Papal Compediumin toteutusta että kansalaiset
ajetaan ghettoihin, kaupunginrajojen ulkopuolella liikkuminen kielletään. Tokihan GPS-
paikannuslaite tulee ensin rikos-lain kulkua valvomaan: marjanpoimija ei marjapaikoilleen enää
pääse ilman että anoo Soinin aneita - kulkulupaa...

Ja jos luulet tätä witsiksi, koeta ajella sienimetsätielle senjälkeen kun uuden maalain
EUkkutuomarien kierotulkinta saa lainvoiman: petollinen poliisilooshinsa onkin hanakas
toteuttamaan kiireellä palkkansa maksavien sienestäjien pamputuksen. Ajoneuvonsa (=rikosväline)
pakkolunastus valtiolle, sakkoja senverran ettei enää asioitaan hoitaa voi - maalainrikkoja sienestäjä
joutuu pakkomyymään omaisuutensa muutamasta setelistä veljeksille.

Papal Compedium - EU väkevin 'tulkintakone' - yksitotisesti lupaa tuon kaiken sinulle,
orjallensa. Jättäisikö se tunnustuskiejansa totetuttamatta?

"...Lakiuudistus on saanut kritiikkiä  monimutkaisuudesta - tulkinnanvaraisuuden
tähden ei ole poissuljettu, etteikö retkeilykin voisi joskus muuttua maksulliseksi....
Kovien arvojen kansallisomaisuus; Epäselvästi kirjoitettua on vaikea ymmärtää oikein.
IS Pääkirjoitus Keskiviikko 9.3.2016 klo 22.15  "

________________________

Kaikelle aiemmin mainitulle löytyvät perusteet lähdetietotoineen: lue sisällysluettelon yli 40
dokumenttia, rokotetta jesuiittain johtamia hesareita ja YLEnantoa vastaan. ( Vatikaanin
pyrkimykset dokumentti eli Papal Compedium löytyy Alberto Rivera -dokumentista. )



Kalle-Kustaa Rohkia eller hur, Suomen höynäytettyjen Konstantinus ritarirapparien kunkku.
Mitenkäs tämä pahan istuimen valittu jesuiitta tarinaamme liitty, tutkipa loput dokumentti
linkkisivut huolella niin tulet sinäkin valaistuneeksi.



PART III
Hengenahdistus: Ilmansaannin ongelma vaiko Happivaje

Globaalisti Vaiettu Ilman Laatu

Yhteiskunnan ympyrät:

Merkitystä on ilmassa leijuvissa hiukkasissa: partikkelien lisääntyessä kansalaiset sairastuvat ja
sairaaloiden budjetit paisuvat 'materiaalivirran' kasvaessa. Mitä voimakkaampi materiavirta, sen
parempaa tulosta $yntyy: Sairaalat, pilleribisnes ja myyntimiehensä köyhtyisivät, yhteiskunta
romahtaisi mikäli ihmiset olisivat terveitä.

Puistotoimiston tehdessä karsintaa, ilman 'laatu' romahtaa ihmisille haitallisten partikkelien
levitessä kaikkialle.  Puistotoimiston tehdessä katujen keväistä puhdistusta, leijuvain partikkelien
bakteeripitoisuus on 'erinomainen'. Suurin ongelma - väestön kannalta - on työn teettäjäin ja
tekijöiden ylhäältä ohjattu välinpitämättömyys. Tässä väestön tarpeet eivät kohtaa bisnestä:
budjettipäälliköiden pyrkimys on pitää materiavirran kasvu maksimissa.

Budjettipäälliköiden tukena on 100% uutisseula joka itsenäisesti tukee materiavirran
maksimointia: esim. kun Plutoniumtehdas Olkiluodossa on revisiossa (= plutoniumpönttöjen kannet
auki, säteilyn täystuuletus ympäristöön; STUKterveellinen säteilytaso vain +1000%) - Silloin
'uutisena' on aurinkoinen ilma ja ihanat ulkoilusäät, säteilevänraikkaan ilman terveysvaikutukset. Ja
kas. Materiavirran mittareissa rekisteröityy välitön ohjelmointivaste, nousupiikki. Mediassa THL
terrorilepakot petaavat markkinoita kiljuen kuinka kauhea superinfluenssa iski taas. "Miksi et
ottanut rokotetta" - kirkuvat otsikot. Jättäen kertomatta että korkeintaan 3% ohjelmoimistaan
rokotetuista vältti tuon 'superinfluenssan' ... [Lue 'Chernobyl Raporttivuoto']

Eriävät intressit: moninaisista lähteistä syntyvä partikkelimäärä haittaa väestöä - mutta pitää
budjettipäälliköt iloisena. Partikkeleita syntyy kaikista ihmisen aktiviteeteista, jalankulkijan
liikkuminenkin murentaa tien pintaa, tuuli nostaa pölyt kissanpissoineen hengitettäväksi.
Polkupyöräilijäin tuottama kauhea saastutus Litium-rasvainsa roiskuessa ketjuista vesistön
vietäväksi, murenevain keltaisten ihmerenkaiden supermyrkkyjen leijuessa takanatulijan
hengitettäväksi. Yllättäen myös sähkön tuottaminen väestön liikkumisen tarpeisiin tuottaa
partikkeleita vähintään samanverran kuin energian tuottaminen yksittäisissä ajoneuvoissa.

[Lue dokumentti  'Sky Sky Sky Cry Cry Cry']



Kansalaisen Keuhkot:

Ilmankosteus ja sade sitoo partikkeleita - vaan ei juuri vaikuta Plutoniumtehtaiden levittämään
'luonnotausta' säteilyynsä. Lumen ja sateen aikana partikkelimäärä luonnossa romahtaa ja auttaa
yksilön keuhkojen toimintaa vähentyneen pienhiukkasmäärän kautta. Tässä vastakkainen ilmiö
tulee esiin sopivissa olosuhteissa homepölyn määrän kasvaessa.

Makroilmasto on tärkein

Yksilön hyvinvoinnin kannalta tärkein on työ ja nukkumisympäristön ilmanlaatu. Mikäli kaikki
muu olisi kunnossa mutta oman tyynyn mureneva ilmaan leijuva materia olisi vahingollista,
ilmanlaadulla ei ole juuri merkitystä. Kostuneen sängyn, tyynyn yms homepöly romahduttaa
terveyden - huoneen rakenteiden  'päästöistä' puhumattakaan. Vaihtamalla petivaatteet, eristämällä
nukkumatila muovilla, puhaltamalla tähän tilaan suodatettua raikasta ilmaa - voi itse selvittää
edullisesti mikäli tästä on kyse: olo kohenee yhdessä yössä jos sairauden lähde oli tässä.

'Tietokoneen' Ohjaus

Yllättäen ihminen ei tarvitse 'ilmaa' mihinkään. Keuhkot ovatkin turha jäänne evoluutioketjun
muinaisesta puussakiipeilystä. No nyt tuli mainittua taikasana evoluutio ja tämäkin artikkeli pääsee
tiedejulkaisuun: herättelin lukijaani ymmärtämään tätä prosessia. Ohjattua prosessia jonka
lopputuloksena soluista koostuva ihmisruumis saa polttoaineensa. Elikkä ilmaa ei ihminen ime
keuhkoihinsa ilman takia. Ilma on vain välikappale, hihnakuljetin, raaka-aine - sähkökemialliseen
prosessiin jossa ilmasta rikastetaan happi ja sidotaan prosessissa irrotetut happimolekyylit
punasolujen kuljetettaviksi verisuonistoon ympäri kehoa. Päädyttyään kohteeseensa happienergia-
hemoglobiin-paletti pudottautuu solunesteen lävitse soluun - sähkökemiallisesti.

Solukko työntää työn tekemisestä syntyneet 'jätteet' solunesteeseen. Yllättäen solunesteestä
eritellään haitallinen lika lymfasuonistoon, kiertoon jossa 'likainen' soluneste kuljetetaan erillään
puhdistettavaksi. Tämä kierto on edellytys 'jaksamiselle', solujen hyvin voinnille: neste pumppautuu
vain liikunnan tai hieronnen avulla koska sillä ei ole erillistä  'pumppua' kuten verisuonistossa. Näin
myös verisuonisto pidetään erityisen puhtaana ja sen paluuvirtaus keuhkoihin kuljettaa pois työn
tekemisen tuloksena syntyneen hiilidioksidin keuhkoihin. Siellä sähkökemialline prosessi luovuttaa
sen uloshengitysilmaan. Tämän prosessin onnistumien on eräs edellytys siihen että yön levättyään
ruumiin solukko on virkeä päivän töihin. Pilaantunut makroilmasto voi tuhota tuon kaiken - ja
aamulla on väsyneempi kuin illalla...

Sähkökemiallinen Prosessi

Eri ruumiinosien tarpeet ovat kullekin omansa. Raskaan työn tekevät lihakset 'saavat määrittää'
kuinka paljon hengitetystä ilmasta irrotetaan happimolekyylejä veren kuljetettavaksi: veren
happipitoisuus onkin kriittisimpiä tarkasti säädettyä arvoja. Säätelyn tekee hermoratoihin kytketty
'tietokonejärjestelmä' - ulottuu päästä selkärangan kautta häntäluuhun.

Alaselän autonomia onkin ällistyttävä: kävelyssä pää ohjaa suunnan mutta ristiselän järjestelmä
ohjaa autonomisesti tasapainoa. Liukastumis -efektissä jalkojen liikettä ohjataankin suoraan
hermoratajärjestelmän antamalla informaatiolla. Näin on myös hapensaannin kanssa: isojen lihasten
kuluttaman hapen määrä on äärimmäisen tärkeä tieto keuhkojen hapenoton ohjauksen optimoinnissa.
Mikäli tämä millivolttiluokkaa oleva sähköinen signaalitoiminta häiriintyy, häiriintyy myös



lihaksiin tuotettu happimäärä. Ilmeisesti on niin, että häiriötilanteessa hengitysilmasta prosessoidun
hapenmäärä aina pudotetaan 'varmuuden vuoksi'.

Häiriön syynä voivat olla Radio Frequency RF-radiotaajuus signaalit esim kodin WiFi laitteista,
kuten sydämen rytmihäiriöissäkin. Rohkeata olisi väittää että tämän prosessin 'pätkiminen' voisi
johtaa hengityksen lopetuskäskyyn, mutta tälläinen ohjausmetodi voisi olla erikoisen
hengityskatkosen syytä. (katkos jossa hengitys pysähtyy vaikka väylät ovat vapaat).

Kodin voimakkain RF-häiriösignaalilähde on 'Mikro'-aaltouuni. Seuraavana ovat terveydelle
vaaralliset WiFi modemit ja 'äly' puhelimet: nämä tuottavat tuhatkertaisia säteilypäästöjä verrattuna
solukon 40mV luokkaa oleviin ohjaussignaaleihin. Mikroaaltouunin läheisyydessä
säteilyvoimakkuus helposti ylittää 24.000mV/m... Kodin ulkopuolelta löytyvät samat saastelähteet
naapurista, voimalinjoista, GSM linkkimastoista, tutkamastoista jne lukemattomista lähettimistä.
[Lue 'Sensuroitu Fibromyalgia].

Missä asennossa keuhkot, amebamainen kehoonryppyyn tungettu jalkapallokentän kokoinen
'pressu' milloinkin on, määrittää mekaanisesti suurelta osin hapen/hiilidioksidin saantiprosessin
maksimikapasiteetin. Lähes istuva asento on hapensaannin kannalta parempi ainakin CPAP laitetta
käytettäessä.

Uniapnea

Uniapnea eli katkohengitys johtaa ilmansaannin vajauksen kautta solukon happivajeeseen.
Katkohengitys johtuu normaalihengityksen salpautumisesta 'mekaanisesti' ja/tai em.
hengitysprosessin em. ohjauksen häiriytymisestä hengittämisen pysähtyessä ilman ulospäin näkyvää
syytä.  Seurauksena oireet voivat olla 'mitä tahansa'. Tätä katkohengitystä voidaan tutkia
hengityksen seurantalaitteilla - jotka aiemmin olivat kalliita ja hyödyttömän hilpeitä
keskussairaalatason aparaatteja ammattitaidottomain käsissä. Oireet voi 'itse' ensin kotona todentaa
toisen henkilön valvoessa ja kirjatessa hengityskatkokset. Sitten voi mennä omalääkärilepakolle
joka mahd nauraa sinut pihalle - tuo ei Suomessa silti estä itse ostamasta laitetta mikäli tarve on
todennettu. Miksi juostakaan rahastajalta toiselle kun yksinkertaisen laitteen voi ostaa muutamalla
satasella tai rakentaa viidelläkympillä.

Uniapneaan ei löydy parantavaa hoitoa, ei edes poppamiehen myrk eikun taikapillereitä.
Teknisiä apuvälineitä toki löytyy, tärkein lienee ilmapumppu (CPAP) joka periaatteessa vain
kevyesti paineistaa hengitysilman nenämaskin kautta. Fixummissa laitteissa samalla analysoidaan
kumminkaimojen pankkitilitkin - tokihan analyysit kivoja on vaan onko vastaavaa hyötyä.  USA:ssa
CPAP -laite eli rantapallon ilmapuhallin onkin niin waarallinen että vaatii lääkäriltä lisen$$in...

Laitteissa on ainakin tähän asti ollut surkea puute: laitteen ottoilman suodatus on olematon tai
surkea. Hepa-suodinta ei ole, aktiivihiilisuotimesta puhumattakaan. Ne täytyy tehdä itse...
puhallusilmaan saa kylläkin heikkotasoisia kalliita kertakäyttösuotimia. Vuonna 2014 oli
respshoppe .com myymälässä kätevä pieni 12V laite HDM Z1, jota voi käyttää myös autossa (tai
retkellä omalla akulla). Sen imuilman ottoon voi itse leikata suodinpaperia ja aktiivihiilisuotimen -
älytöntä onkin pumpata keuhkot täyteen kodin ilmassa leijailevaa pölyä, hometta tms...



LÄMPIMÄN ILMAN eukku✜PÖRSSI
Thestar.com; By ROBERT BENZIEQueen's Park Bureau Chief, 6:00 AM, Tues., May 17, 2016
"Ontario’s new climate-change plan will cost the average household $13 a month — far less than a
carbon tax that would have meant a monthly hit of up to $107, according to an internal report on
the scheme...

"Ontarion uusi ilmastosuunnitelma verottaa talouttasi vain 156$/v - paljon vähemmän kuin
(Esim EUkkulan) hiilivero joka olisi vienyt jopa 1284$/v. - vatikaanin nerojen kehittämä
miljadibisnes orjain verorahoilla." Lämpimän ilman pörssibisnes missä mm. putinin löyhkäävät
liejuiset Stalinin aikaiset saasteenergialaitoksest lisäävät suomilaisillekin veromiljardeja
'hyvityksenä' ... (perusteluna siperian suot - jonka metaanipäästöt unohdettiin hilpeissä
päästälaskelmissa).
CO2-Huijauksessa missä elintärkeästä hiilidioksidista on pannukakkutieteen avulla pylläytetty
myrkky: jos jollain konstilla mapallosen hiilidioksidi saataisiin pois, elämä päättyisi samalla
sekunnilla. Mutta paawin osirisyliopistojen pörssimeklareitahan eivät tosiasiat koskaan ole
häirinneet.

Rakas eukkulan 1284€/v salaverotettu, luepa 'Öljy Luonnontuote - ei lopukaan' -dokumentti. Ja
sitteen sen päälle dokumentit maanpiirin säteilyttävistä energiaa haaskaavista Plutonium-tehtaista
joita 'Ydinvoimaloiksi' vilpillisesti kutsutaan.



Ai jaa, että tämäkin väestönvähennysoperaatio STUK salamurharitarien salaamana 20 vuotta....

LUE Lisää 'Chernobyl Raporttivuoto'



LOPPU



Paavin EUkkulan Ihmisoikeustuomioistuin erhettyi antamaan julkilausuman - se oli silloin sitä
aikaa kun Euroopan  27 kansakunnan Perustuslakien jesuiittakavalluksensa ei ollut vielä mennyt
lävitse.

Erityisviesti sinulle rakas ropoliisi -jänishousu joka jesuiittamerkkiesi takaa lahjotun lehdistömme
avulla kavalasti hyökkäät sananvapauttamme vastaan, pahuuttasi kylväen kaikkia Lakejamme
rikkomalla, kavaltamalla: josko ymmärrät ylläolevan tekstin, lopeta toki ajoissa jo rikolliset
uhkailusi - oikeusistuinsalin penkit on jo sinulle ja kavereillesi lämmitetty. Pian loppuvat asiattomat
viharikos uhkailusi. Muista toki että  sinilooshisi hylkää sinut koirille heti kun alat kaatua, roikkuva
ihrasi paljastuu saunassa - kun ryvettynyt sinitakki - kieron väkivaltasi vatikaanillinen lisenssi -
viedään pesuun ja kansa alkaa nauraa alastomuudellesi, voimattomuudellesi.



PS. Muistan joskus lukeneeni alan mieheltä kirjan nimeltä 'ropoliisi'.

Tämä taideteos sen kunniaksi:

Aiheenaan alan miehellä oli pupujussit pellolla... kaikki muu olisikin vienyt lahtipenkkiin? Mää
luulen jotta Salaliiton Käytännön Ylläpitosen suurit repivätkin hiukset toistensa täipäistä - kun
Aarnion lailla ei tekstistään mitään syytettävää irronnut.

Nyt minulle vasta 20v myöh paljastui mitä sen otsikko tarkoittaa. Piirsin sen kunniaksi 'taulun'. On
ollu ukolla paineet. Enempää tuskin voi tässä torilla kertoa, paawinpillerin pyörittäjillä on
silminnähden ilkeet sakset ...

Nuolemisiin.

Viite:  fi wikipedia org/wiki/Eero_Kekom%C3%A4ki



PPS. Jotta kaikki teoriat pilkatuksi tulisivat,
Poriin järjestettiin erityinen veljesnauruklubi:



Päivitetty 16.03.2017
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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:
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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 ...
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Neljäs Peto
Elämme pedon vankileireissä odottaen ennustettua ja
pakollista 666-tunnistussirua.

Hollerith reikäkorttijärjestelmä oli avain kansakuntain
seulomiseen ja ryöstämiseen halki koko 1900-luvun. Nyt tämä
paisunut pahvihampainen peto on verkkonsa kutonut kaikkialle,
seuloo kansakuntia yhä kiihtyvämmällä vauhdilla. Lue ja
tunnista se, löydä sielullesi pelastus!

"seseon sensuroitava!" huudahti paljastunut Kill Bates...
CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

tai www.scribd.com/doc/250744143/Neljas-Peto tai
www.erilainen.files.wordpress.com/2015/01/neljas-peto.pdf tai

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

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
 Army Photos.

Tätä et olekaan ennen nähnyt.
SA-kuvadokumentti:
  Sivuosassa Mannerheimin SS-Mercedes!

Evakkotie

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

SA-kuvadokumentti suomen sorretuista joiden
kotikontuja CCCP yhäti miehittää.



PyrΔmid PlΔgue
Pyongjang, Pohjois-Korea. Ennen näkemättömiä kuvia
jesuiittain orjalasta. Vasemmalla maailman suurin ja pisimpään
rakenteilla oleva keskeneräinen hotelli - Ryonguong.

Sellaista oli elämä Jeesuksen aikaan
Rooman juonet ovat aina pyörittäneet laumojaan maapallon
ympäri: miten kirjoitukset väärennettiin ohjaamaan jopa
suomilaisten kultahampaat Paavikeisarin laariin - vuosisadasta
toiseen.



TAAS ...Sensuroitu Fibromyalgia

Pharmakeia <kreik> = Noituus: Tätä ei kansanmurhaaja lääketiede halua sinun tietävän, olethan
kidutettuna sille rahasampo. Tuhat artikkelileikettä lähdetioitoineen lääketehtaiden alati paisuvista
huijauksista: KAVAHDA NOITIEN myrkkyjä ja OPI PYSYMÄÄN HENGISSÄ.

www.scribd.com/doc/215218247/Sensuroitu-Fibromyalgia

tai

www. erilainen.files.wordpress.com/2014/03/sensuroitu-fibromyalgia1.pdf

tai

http://tinyurl.com/gnpfal9



Tähtitarhain Tuolla Puolla
Kuinka Hän kaikkeuden loi, pelastuksen ihmisille soi:
Pedon pelon ja terrorin vastakohta on Toivo. ...ketään Hän
pakota ei, pelastuskin lahjoitetaan vain vain jos tahtoo
vastaanottaa rakkauden Totuuteen.

Surmattuna Summa Mutikassa

Minkä pyhiinvaelluskultin patsas löytyy keskeltä
Karjalaa? Miksi siniverinen Siemens - ja prinssi
kustaa ja muut EU pikkurapparit kävivät Summan
soilla pyhiinvaelluksella alkaen 1941?

Joulun Evankeliumi:
- pahan sanoma

- Pelastuksen viesti

Kuinka maailma joutui alati kasvavan
ahneuden verottamaksi - - Pelastustamme
viedä se ei voi

Phyrgia - miten sen heraldiikka paljastaa
eukkuRooman juonet kaikkialla maailmassa
alkaen jesuiitta Leninistä Moskovan torilla?



Berijan Tarhat

Unto Parvilahti : ... niin harvinainen kirja ettei ols  ISBN numeroa!
However, English translation did exist in 1980's ... see more

Poliisi potkaisi oven sisään ja niin Unto Parvilahti kaapattiin
yöllä CCCP vankiloihin. Karjala.
Lisättynä ennennäkemättömin SA-kuvin. Kuvien laatu
parannettu...

Haagin Kenguruoikeus - Milosevic

Kaikki petoksessa mukana kaksin käsin: tässä parhaimmalta
näyttävä Time-lehden huijaus nälkiintyneistä 'vangeista'.

Kun joka ikinen ritarien huijauskulissi romahtaa naurunremakkaan
kenguruoikeuden pelleilyssä, Milosevic piti myrkyttää... käykö
Aarniometsissä samalla tavoin?



Nuclear 'uprating'
Process
NRC meeting 512 excerpts reveal how
clueless NPP management is. Loose
parts floating in the reactor, who cares?
How ol shaky, long past last date reactors
are being trimmed to double power with
excess volatile plutonium.
NRC 512th Meeting – Public discussion
archive revealed with illustrations. -
taustat Fukushimalle - suomennettuna.
Text from: NRC Nuclear Regulatory

Commission http://www.nrc.gov/

NRC Kokouspöytäkirja  512
–  Plutoniumtehtaiden viritellyt reaktorit

Uutisia terror -ismin peilisaleista 9/11

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



Radioaktiivisuus

K.Fajans 1927

Kadonneen kirjan uudistettu painos.
Tyypilliseen tapaan kirjastoista
salatuhotun opuksen alkuperäinen
uudistettu painos; ydintekniikan
perustiedot on haluttu tälläkin tavoin
salata.Tämä kirja on äärimmäisen
harvinainen eikä sitä ole mistään
saatavissa. Mahdollisesti vain kaksi
suomenkielistä kappaletta on säilynyt
ydinrovioista... Nyt edessäsi on uunituore
historian romukopasta nostettu ja
kiillotettu kopio. (Engl kielinen versio

löytynee jostain kirjastosta jopa on-line)

Fysiikan ohjelmoidut bessewerwisserit hymähtävät ydinfyysikko Tri K Fajansin wanhalle kirjalle -
elleivät halua nähdä kuinka alkuainetaulukko väärennettiin Plutonium keittoloiden alttareille
(Kanavasäteily - sitähän ei ole ... varsinainen ydinmafian pilkkakuoro!).
Uuteen kuosiin tämän yhä ajankohtaisemman Arton kirjan kokosi ja toimitti sinullekin Ydintieto-
Yhdistys 12/2011. Sisältö ja formaatti pyrkii seuraamaan alkuperäistä. YY:n tarkoitus on lisätä
nykyisen höyrykauden ydintekniikan tietoutta kaikille ydinmaailman nenästä vedetyille, erityisesti
Suomen Miehille ja kaikille kansoille - jotka ydinpimiön tahalliset ja mielettömät säteilyaltistukset
saavat.

Tutustu 'Fukushiman Taustat' ja 'Chernobyl Raporttivuoto' -dokumenttiin.

Kirpputorien ja kirjastojen kirjastot ovat aktiivisen tuho-operaation kynsissä: alkuperäinen
tieto hävitetään keisarimme ohjaamien vähä älyjen toimesta - maapallo kuumenee satujensa tieltä.
Codex alimentarius saa salaisesti edistää väestönvähennystä koska kaikki uskovat Keisarin
vaatteisiin - oikeata tieto ei enää saa mistään. CO2 verotusvälineenä tuntuu niin jesuiittain
sosiaalisen oikeuden ihanuudelta: Lapsemme eivät enää tiedä että hiilidioksidi on elinehto - koska
et löydä enää perustietoja mistään!



Ydinvoima - säteilyttäjäsi

Vasemmalla kuvassa eräs vuoden 1955 ydinräjäytyksistä, tällä kertaa
Kiina: Nk. 'kokeiden' eli säteilytysräjäytyksien yhteismäärä on jo 12.000
– ja jatkuu. (2700 atmospheric nuclear blasts)

Suomi - Orwellin Valtakunta
Suomi - ritarisyöpäläisten maa, vrt kuva. Rooman insestiklaanin sisältäpäin kavaltamana...

...paavin poliisiborreolooshin anarkian alle alistettuna.

http://tinyurl.com/gnpfal9 tai scribd.com/syottovasikka tai
erilainen.wordpress.com

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



Sky Sky Sky – Cry Cry Cry

Tuulipussitieteen petokset avattuna:
maapallo kuumenee -kavallusten sarja
näkyvissä. Chemtrail ilmastomyrkytys -
arkipäiväisen salaista.

Mitä nämä ovat? ...vasemmalla kuvia
Helsingin yllä 2014. ... chemtrail tankkerin
suuttimet jumittavat. Hengitä syvään...

Jotkut lähteet sanovat että 90% säätilasta,
säästä ja myrskyistä on tehtailtu.

SENSUROITU
www.slideshare.net/syottovasikka/saatila-
mani-pulaatiot

- ERROR 404= deleted by
MSoft/slideshare.com

---> see https://erilainen.files.wordpress.com
erilainen.files.wordpress.com/2017/02/sky-sky-sky-cry-cry-cry3.pdf

-or goto-

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

DOWNLOAD - Lataa kaikki dokumentit http://tinyurl.com/gnpfal9



Rakettisateiden Maat
Paavimedian peiton alta paljastuva näkymä polttaa hesarin
valheet, kaataa YLEn oksennukset ministeriöitten
akkunoista sisään: rahvas laulaa vaan ei tiedä kenelle...

Israelin rahvas, kymmenien tuhansien EUn maksamain rakettien
savuava kohde. Kaikki rooman pappisritaritkin rikastuvat kun
rahvas kärsii jesuiitta molotovin rauhankoktaileja siemaillen.

Jesuiitta Albert0 R i v e r a n
elämänkerta
Lue kuinka Lutterkirkko kumartaa Rooman Osirista, on
salaa myynyt sielusi Vatikaaniin: juridisesti sinä olet nyt
Rooman omistuksessa!
(Kuvassa Soininkin Roomalaiskatolisten noitakoe: Myllynkivi
pikkupojan kaulaan ja jokeen: jos kelluu, on noita, jos hukkuu, ei
ollut noita...)

Obama, kuka olet?
Ensimmäinen 'mies' joka ansaitsi Nobel-
palkinnon ikenillään.
Mitä kaikkea tämän mustan Kenialaimuslimi
narkkarin taustalta löytyykään...

NOBEL: sahtivaari ym mustat huumeritarit



Ne Tulivat Yöllä
...kuin pimeyden ruhtinaat.

ISRAEL: Mikään ei ole muuttunut. Rooma ryöstää
ja tuhoaa rahvasta jatkuvasti peräpohjolaa myöden
hesarien valheilla, kansa ei tajua. Lue Israelin
nykypäivästä ...

Kempiläinen
Katolisen Jesuiitta Tuomas Hamerkenin
salakavala oppikirja 1400-luvulta jolla
pohjolan pedofiilitkin kasvatetaan; katsaus
kaameaan antiin.
Tätä antia ammentaa myös vastakeksitty
'parempi' kirkkokunta Daagonin
kalanpäähattupiispoineen. VARO!

Tämäkö Oli Elämäsi

Kullekin ihmiselle on rajallinen aikansa. Kuinka sen käytät,
mitä odotat että eräänä päivänä tapahtuu kun sielusi vaaditaan
sinulta pois?

Sateenkaarihuijarit paljastuvat!

Chick.com sarjakuvasuomennos.



PAHAN PIETARIN BASILLI
Vatikaanin salat julki: Pietarin 'kirkko'

Kultahammaslastissa oleva oksettava porttokirkko. IHS =
Isis Horus Seth paljastus. ISIs ?! Sanoinko ISIS...

L' Asino kirjoitti v.1903: "EURooman keisaripaavi
takavarikoi, märehtii, nielee ... sitten se on nälkäisempi kuin
koskaan aiemmin..."

Äitikirkko ja punainen hameväki: "...näin vaimon istuvan
verenkarvaisen pedon päällä, täynnänsä pilkkanimiä, jolla
oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. ... täynnä
kauhistuksia ja hänen huoruutensa riettautta: Babylon,
huoruuden ja maan kauhistuksen äiti. ...Sillä hänen
haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan
kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja
maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa
runsaudesta." Ilm.17.

.

Paavin Salaseurat, Ritarit ja
Vapaamuurarit

GADinpalvojain G-kirous:

"Jos näet köyhää sorrettavan sekä oikeutta ja
vanhurskautta poljettavan maakunnassa, niin

älä sitä asiaa ihmettele; sillä ylhäistä
vartioitsee vielä ylhäisempi, ja sitäkin

ylhäisemmät heitä molempia."

..."te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte
minun pyhän vuoreni, jotka valmistatte

Gadille pöydän..." Jes.65



Vapaamuurari, Ei-toivottu Vieras

Vapaamuurarit värväävät erityisesti seurakuntien
keskeltä. Liekö suomess yhtään yhteisöä joka heitä hyljeksisi?
Tuskin. Sensijaan veljeys, ykseyskoulutus ja rooman ylistys lienee
täällä edellytys puhujanpönttöön päästäksesi.
Lue miten Larry kutsuttiin kerhoon.

Kansa joka ei ole kansa
Palestina -sadun kehitti Rooman keisaripaavi
ennen ajanlaskumme alkua alistaakseen
juutalaiset...

"Jos olet varma Palestiinan valtiosta, kansasta, sen
historiasta, kulttuurista, kielestä yms., kykenet
varmaan vastaamaan muutamaan kysymykseen: 1. –
Kuka sen perusti, milloin? 2. – Mitkä olivat sen rajat?
3. – mikä oli sen..."

Jenin Jenin: Globaali aivopesukone
hävisi mediasodan

Paljastaa äitikirkon vasemmisto-oikeistosatu koneiston,
sille alistettuna olevan Ev Lut Kirkon osallisuuden mediansa
propagandaan ja messamurha lavastuksiin. ... Miinoitettu
Jenin 2002: Noobelsankari terroristiritari Arafatin ryöstämä
‘leiri’: …kadut langoitettu pommeilla, täynnä ihmisiä, miinoja,
mummoja, invalideja pyörätuoleineen, lapsia
pommikasseineen. Islamin kunniamurhaajajoukko valitsi sen
taistelupaikakseen…



Lue kaikki

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

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

Israel uutiset:

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

Israelin Arkeologia
Katsaus Paavin huijaushuvipuistoista todellisiin
Arkeologian helmiin.

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



Öljy, Luonnontuote

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

Chernobyl Raporttivuoto

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

Fukushiman Taustat.

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

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



Alla ylläoleva  litania käännettynä Englanniksi.

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

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

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

Below short peek into contents; most documents have English translations inside.

No linkys; you have to type all linkys into your browser... or goto get em at erilainen.wordpress.com:



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

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

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

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

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

Based on AlgoRealism of melting ice & rising seas:
Coastline of west Finland has risen 100km during last
500 years, people are being taxed from as they gain
more land on the coast... plus other astonishing
treasonous MSM hoaxes



Nuclear 'uprating'
Process
NRC meeting 512 excerpts reveal how
clueless NPP management is. Loose
parts floating in the reactor, who cares?
How ol shaky, long past last date reactors
are being trimmed to double power with
excess volatile plutonium.
NRC 512th Meeting – Public discussion
archive revealed with illustrations. Text
from: NRC Nuclear Regulatory
Commission http://www.nrc.gov/

News of the papal terror -ism 9/11

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

(in Finnish; english resource linkys)



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

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

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

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

http://tinyurl.com/gnpfal9

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
Army Photos.

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



Evakkotie (=Evacuee route 1939/1944)

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

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

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

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



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

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

Censored Fibromyalgy

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

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

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

GO TO

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

http://tinyurl.com/gnpfal9



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

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

Summary Killing Fields; still
CCCP occupied Karelia

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

Gospel of x-Mass:
- Murder, robbery through ages

- Miracle being saved

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



Beria's Gardens

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

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

Hague Kangaroo Court - Milosevic

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

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



Suomi Finland - Orwellian Nation
Finland - like any country in papal realm, is thoroughly eaten by the papal worm masonry

knightly clans.

CENSORED by slideshare.net:
www.slideshare.net/syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta

The secrets of finn
masonry (see fig.)
knights must be
kept off from the
finn-slaves... so the
papal masons
asked 'help' from
slide. owner,
brother Kill Bates.

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

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

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

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

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

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

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



30.000 EU rockets to israel (before 2010)

Facts Hidden uder MSM

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

Obummer, Who are u?

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



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

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

Kempiläinen
Catholy jesuit monk Tuomas Hamerken books is

used by the Lutheran incest crowd.

This Was u Life?

Rainbow Crowd expose' !

Chick.com cartoons



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

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

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

.

Papal Knights, Masonry
Kabbala G-worshippers Curse:

..."But ye are they that forsake the LORD, that
forget my holy mountain, that prepare a table

for GAD, and that furnish the drink offering
unto that FATIMA. " Isa.65

Fatima: Catholy Monastery in Portugal, place
where islam was inveted by Rome...



Mason, Unwanted Guest

chick.com cartoons.

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

Jenin Jenin News 2002:

How GlobalMSM lost its propaganda war



Israel News [shh]

Forbidden News which MSM keeps hiding.

(Finnish; english with resource linkys)

Israel uutiset:

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

---->

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

New Archeological gems.



OIL. Natural resource from Nature

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

Chernobyl Report Leak

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

Fukushima Facts.

Collection of original news
immediately after it happened.



Following documents fully translated:

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

(Psst: Resources needed in translation)

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

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

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

-

Wordpress.com:
www.erilainen.wordpress.com

(hae "Virallisen Totuuden Kaato Paikka")

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

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

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

PS. Docslide is a je suits GOOG le spy agency



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

www.mediafire.com/folder/u9xa5k9d0z9rxst
www.mediafire.com/folder/5nxo1esn2khyg3x
www.mediafire.com/folder/ekb3mj51vdxkb02
www.mediafire.com/folder/yanjsyeplqsylsy
www.mediafire.com/folder/1mxb83qkh26r84a
www.mediafire.com/folder/bp6x5j1aeehpn7w
www.mediafire.com/folder/vfay8cb86afe0ca
www.mediafire.com/folder/1d14gby121666ss
www.mediafire.com/folder/11a6f95l2hcvg55
www.mediafire.com/folder/rb92de8o3l0a1v9
www.mediafire.com/folder/9hcv9ndp3gt2nun
www.mediafire.com/folder/b8cxpc934ndx04h
www.mediafire.com/folder/jtsqij1llbvobm3
www.mediafire.com/folder/52cwcb7x7lbc51f
www.mediafire.com/folder/zvqi68b9ln9dakj
www.mediafire.com/folder/ocn3fesfc5pzmfw
www.mediafire.com/folder/4ozfw4uum5zfpfw
www.mediafire.com/folder/8nbmwffoz2bcpl5
www.mediafire.com/folder/us2as1sjdr42edi
www.mediafire.com/folder/l1kidb9uje8127n
www.mediafire.com/folder/na4ohlh05o04e4l
www.mediafire.com/folder/esgtveghzeu6my4
www.mediafire.com/folder/bgx14fa331kjplg
www.mediafire.com/folder/ktjloymb5kj2b1d
www.mediafire.com/folder/t7meqz2t23447rm
www.mediafire.com/folder/7bh9zsqbo5n7hd8
www.mediafire.com/folder/38zzfdvv2ok8eo1
www.mediafire.com/folder/w6gn8zh9jknocx3
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