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Injektiopiikin logon merkitys ja historia (2021-11-11 11:11)

Injektiopiikki sai uuden logon 11.11.2021. Logo ei tosin ole uusi. Se on tehty jo vuonna
2019 maalis-huhtikuun aikana, jolloin se myös tatuoitiin suunnittelijan eli minun
selkääni. Tatuointi on iso ja pikkutarkka. Logon ajatus ja merkitykset ovat olleet
manifestoituneena iholla jo pitkään.

Taistelu oikeudesta ja oikeudenmukaisuudesta

Minulla meni taloudellisesti hyvin, tekemäni nettisovellus myi maailmanlaajuisesti ja kaikki oli sen
suhteen hyvin. Olin kehittänyt sen vuosien aikana vapaa- ajallani, yhteensä noin kuuden vuoden
aikana. Olin panostanut siihen paljon, se oli minulle tärkeä ja olin tehnyt sen täydellä sydämellä.
Ihmiset nauttivat sen käytöstä ja saivat sen avulla terveyttä ja hyvää oloa.

Käsittämätön tapahtuma

Sitten tapahtui jotain käsittämätöntä, ja se ajoi minut vuosia kestäneeseen helvettiin. Taistelin
loppuun saakka oikeuteni ja oikeudenmukaisuuden puolesta, mutta lopputulos oli kannaltani
järkyttävä.

Luovuttaminen

Vuosia kestänyt toivo oikeudenmukaisuuden toteutumisesta kuitenkin päättyi kohdalta kamalasti ja
se ajoi minut tilaan, jossa millään ei ollut mitään väliä. Mikään ei tuntunut miltään. Olin henkisesti
kuollut. Maksoin kaikki epäoikeudenmukaisuudesta aiheutuneet kulut. Ja tein päätökseni



Hyvästelin vaimoni ja lapseni ja kerroin, että lähden pitkälle matkalle, ehkä hyvin pitkälle.
Tarkoituksena oli, että kuolen luonnollisesti, tapaturmaisesti tai muuten vaan. Eläminen tuntui aivan
liian raskaalta ja vailla merkitystä olevalta.

Vuorille kuolemaan

Lähdin lentokentälle ja valitsin lennon Aasiaan, koska pidän itämaisesta kulttuurista. Asuin hotellissa,
joka oli rakennettu kukkulan rinteeseen. Menin joka ilta kävelemään noin 30 metriä korkean hotellin
katon reunalle ja toivoin, että saan Meniere-kohtauksen.

Meniere-kohtaukset alkoivat reissun aikana täysin varoittamatta ja niitä ei koskaan aikaisemmin ollut
esiintynyt. Aikaisemmin olin täysin terve. Meniere-kohtauksessa tas- apaino lähtee varoittamatta.

Olin antautunut täysin ajatukselle, että Jumala tai mikä se sitten onkaan, päästää minut pois tästä
maanpäällisestä helvetistä, kun katsoo ajan olevan valmis.

Reunalla

Menin aina kuuden jälkeen “kävelylle”, koska silloin tuli pimeys ja kukaan ei nähnyt reunallakävelyä.
Yhtenä iltana oli pieni tuulenvire, joka tyyntyi yht’äkkiä täysin.

Aavistin, että nyt Luoja on hyväksynyt lukemattomat rukoukseni ja ottaa minut pois. Odotin
tasapainoni menettämistä. Sitä ei tullut. Kuulin kuitenkin, että jotain oli tulossa.

Täysin tyyni muuttui hyvin, hyvin kovaksi tuulenpuuskaksi, joka puhalsi minut pois katon reunalta.
Kuulin kun alatasanteella olevat aurinkotuolit lensivät päin seinää. Se oli ihan jumalattoman kova
tuuli (tai sitten Jumalallisen). Mutta vakuutuin siitä, että vielä ei ole aika lähteä.

Jos olet ollut päiväntasaajalla, niin siellä on todellakin tyyntä myrskyn edellä. Kohdalleni sattui
sattumalta kyseinen ilmiö.



Parannu

Seuraavana aamuna tein päätöksen, että yritän parantaa itseni ja saada jonkin, ihan minkä tahansa,
paitsi lääkkeiden, alkoholin tai huumeiden avulla pahan olon pois.
Jo seuraavana päivänä menin paikalliselle meditaatio- mestarille, ajatuksella että saan meditaation
avulla pääni kuntoon vähitellen, kun opin rauhoittumaan.

Meditaatio

En ollut ennen ollut ohjatussa meditaatiossa ja kyseinen meditaatio ei ollut sitä mitä odotin,
rauhallisuutta. Se oli tiukkaa keskittymistä, rankkaa hyperventilointia ja vuoroin hengityksen
pidättämistä.
Meditaation aikana minulle tapahtui jotain hyvin erikummallista ja en avaa tapahtumia enempää.
Kysyin meditaation päätteksi mestarilta, että mitä helvettiä minulle äsken tapahtui? Oletko
hypnotisoinut minut?

Elämän voima

Hän kysyi, että etkö tosiaan tiedä? Sanoin että en tiedä meditaatiosta mitään, tämä on ensimmäinen
kerta ja en ole tarkemmin tutustunut meditaation saloihin.

Hän selitti, että jokaisessa meissä asuu Kundalini, elämän voima. Se on kierteellä ristiluun seudussa
ja kun se herää, voima lähtee selkärankaa kiertyen ylöspäin. Kundalin energiasi on nyt herännyt, se
tulee nousemaan kohti päätä. Se on elämän voima, joka asuu meissä jokaisessa, mutta vain harvoilla
se herää. Sinun energiasi heräsi juuri.

Hän sanoi, että vaikka hänellä on pitkä kokemus kundalinin heräämisestä, näkee sitä hyvin harvoin.
Kundalinin herääminen on meditoinnin äärimmäinen tavoite ja sinulle se tapahtu sitten jo
ensimmäisellä kerralla. Siihen menee yleensä pitkä aika.

Mitä se tarkoittaa

Kysyin mitä se tarkoittaa, kun Kundalini herää? “Mitä tahansa toivot sydämestäsi, se tulee
tapahtumaan. Ehkä jo tänään, ehkä huomenna, ehkä pitkän ajan kuluttua. Mutta se vääjäämättä
tapahtuu jossain vaiheessa. Sinulla on nyt se voima. Kundalinin noustessa tarpeeksi ylös, myös
kolmas silmäsi avautuu”. Mitä se tarkoittaa? “Se tarkoittaa hyvin vahvaa intuitiota”.
Mestari kertoi myös asioita, joita en kirjoita tähän.

Herääminen

Kun heräsin seuraavana aamuna, tunsin olevani täysin uudelleen syntynyt.  Miljoona  kiloa painava
taakka oli poissa. Tatuoinnin aiheet ja symbolit olivat kirkkaana mielessä, suunnittelin sen
muutamassa päivässä ja sen jälkeen se hakattiin selkääni. Itse tatuoinnin suorittaminen kesti kaiken
kaikkiaan 48 tuntia.
Toivomus

En ole vielä toivonut kuin yhtä asiaa. Se on se, että kukaan ei joutuisi kokemaan samaa vääryyttä
kuin minä jouduin kokemaan eli kuolemaan johtavaa vääryyttä.



Toteutuuko toiveeni
En tiedä kuinka tässä tulee käymään. Toteutuuko toiveeni? Toivottavasti, en

tiedä. Teen kuitenkin kaikkeni, että sydämestäni lähtenyt toiveeni
toteutuisi. Kuolemaan johtava vääryys pitää lopettaa. Sitä tapahtuu juuri
nyt, maailmanlaajuisesti.

Paluu arkeen

Kun tulin takaisin Suomeen aloitin työt anestesiahoitajana, koska minulla oli siihen pitkä kokemus.
Nettisovelluksen annoin pois, jotta käyttäjät pystyisivät käyttämään sitä jatkos- sakin. Penniäkään
rahaa en tahtonut siitä, mutta en halunnut että se kuolee pois, koska minäkään en kuollut. Se on
toiminnassa edelleen, mutta en enää omista sitä.

Logon symbolit
Anahata

Keskimmäisenä logossa on anahata eli sydänchakra Pääteema: Ehdoton rakkaus, sydämen
rehellisyys, sielun kosketus.

Mandala



Mandala on symbolinen kuvio, jota käytetään pyhissä rituaaleissa ja meditoimisen apuvä- lineenä.
Joissain uskonnoissa mandaloiden asema on niin merkittävä, että niitä voidaan käyttää jopa
kokonaisten temppelien pohjapiirustuksena. Mandala voidaan määritellä kahdella tavalla: ulkoisesti
maailmankaikkeuden skemaattisena, visuaalisena represen- taationa, ja sisäisesti useiden
aasialaisten psykofyysisten uskonnonharjoitusten kuten meditoinnin oppaana. Lue lisää mandalasta

Logossa anahata on yhdistetty mandalaan eli ehdoton rakkaus on yhdistetty ulkoiseen
maailmaan.

Kundalini





Kundalini on termi, joka tarkoittaa "hienorakenteiseen" eli ei-fyysiseen "energiakehoon" liittyvää
elämänvoimaa. Uinuvan kundalinienergian sanotaan olevan kiertyneenä selkäran- gan alaosassa
sijaitsevassa ristiluussa. Lue lisää kundalinista

Logossa kundalini energia lävistää anahatan sekä mandalan ja luovuttaa niille voimaansa.

Kolmas silmä

Kolmannen silmän sanotaan näkevän sen, mitä järkemme ei vielä tunnista ja ymmärtävän sen, mitä
ei sanota ääneen.

Avatessasi kolmannen silmäsi, aukeat laajennettuun tietoisuuteen. Mielesi on kirkas ja pystyt
avautumaan niille asioille ja havainnoille, jotka eivät tule rationaalisen ajattelusi  tai tämän maailman
oppien tietoihin perustuen. Tiedät ilman, että tarvitset todisteita. Tärkeintä on luottaa tuohon tietoon.

Logossa kolmas silmä on sijoitettu kundalinin päälle, koska ne liittyvät tässä tapauksessa



toisiinsa.

Karma Circle - kaiken takana on KARMA



Karman säännön mukaan ”jokainen niittää sitä, mitä hän kylvää” ja jokainen joutuu lopulta
kohtaamaan tekojensa seuraukset ja joko kärsimään ne tai sovittamaan ne.

Logossa kaiken taustalla on Karma. Karman lakia ei voi välttää ja jokainen saa lopulta
ansioidensa mukaan.

Siinä koko tarina
Logo on siis syntynyt hyvin syvällä sydämessä ja siinä on paljon symboliikkaa. Jokainen symbolin osa
tarkoittaa hyvää ja yhdistämällä hyvää tarkoittavat symbolit niiden merkitys kasvaa.

Meniere tyyppiset kohtaukset loppuivat kuin taikaiskusta ja eivät ole enää palanneet. Rakkaat ihmiset
jaksoivat odottaa minua takaisin kotiin.

Kiitos.

Olen irtisanoutunut työsuhteesta ja en toimi enää terveydenhuollossa.

11.8.2022 päivitys



Kaikki logossa olevat symbolit löytyvät myös Raamatusta. Se selvisi minulle vasta 2022 heinäkuun
aikana. Tulen päivittämään tätä sivua ja kerron enemmän. Kaikella on tarkoitus. Symboleiden
todellinen merkitys tulee nousemaan esiin tulevissa kirjoituksissa,

Nämä tapahtumasarjat ovat johdattaneet minut kirjoittamaan Paljastavat symbolit- ar- tikkelisarjan.
Kirjoitin sen viimeiseen osaan, että sain siihen tarvittavat tiedot "Lähteestä" ja jo silloin aavistelin
mikä se on ja vihjailin siitä. Nyt olen 100 % varma siitä kuka on "Lähde".

Tatuoinnin symbolit olivat vinkkejä maailmaa hallitsevan pahuuden jäljille josta tulen kirjoittamaan
uuden sarjan ja avaamaan asian parhaan taitoni mukaan. Tatuoinnin symbolit ovat syvintä
satanismia.

Niillä on ollut monta tarkoitusta ja et lukisi tätä tekstiä ilman valvelunessa piirrettyä tatuointia. Piirsin
sen erään miehen kanssa, jota en silloin tunnistanut.

Totuus on riitaisa. Jos seisot totuuden puolella, pysy siinä. Totuus on riitaisa siksi, että se
sotii valhetta vastaan. Totuus voittaa aina, vaikka tie totuuteen voi olla raskas taistelu.
Haluatko silloin, kun taistelu päättyy, olla totuudella voittanut voittaja vai valheella
hävinnyt valehtelija?

J.A.H – SDG



Paljastavat symbolit - OSA 1 - Pankit

Tämä artikkelisarja on ylivoimaisesti vaikein, minkä olen tehnyt elämäni aikana. Sen on
tarkoitus tuoda jokaiselle yksinkertaisella tavalla selväksi hyvin monimutkainen asia. Se
mistä tulen kirjoittamaan on niin uskomatonta, että sitä on vaikea hyväksyä todeksi.
Tämä koskee ihan jokaista, koko maailmassa. Tämä on kirjoitussarjan osa 1 ja kertoo
pankkimaailmasta.

Pankit

Meillä jokaisella on pankkitili. Lähes jokaisella on lainaa. Pankki on kiinteä osa jokapäiväistä
toimintaa. Mitä pankit ovat? Mistä ne saavat rahansa? Avataan hiukan pankkijärjestelmää. Se on
hyvää yleistietoa ihan jokaiselle ja hyvin tärkeä tulevien artikkelien kannalta.

Kansainvälinen järjestelypankki eli BIS

Järjestelmän huipulla toimii Kansainvälinen järjestelypankki eli BIS, jonka pääkonttori sijaitsee
Baselissa, Sveitsissä. Se on pankkitoiminnan huipulla ja tarjoaa pankkipalveluita ainoastaan
keskuspankeille.

BIS on perustettu vuonna 1930 ja sen perustivat Belgian, Iso-Britannian, Italian, Ranskan ja Saksan
keskuspankit sekä ryhmä japanilaisia ja yhdysvaltalaisia yksityisiä pankkeja.

BIS on osakeyhtiö

Kansainvälinen järjestelypankki on osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsin Baselissa. BIS-



pankilla on sopimus Sveitsin liittoneuvoston kanssa. Se takaa täy- dellisen riippumattomuuden ja
toimintavapauden.

Sopimuksen mukaan rakennukset tai rakennusten osat ja niitä  ympäröivä  maa-alue, joita pankki
käyttää pankin tarkoituksiin, ovat omistajasta riippumatta loukkaamattomia. Sveitsin viranomaisten
edustajat eivät saa mennä niihin ilman nimenomaista lupaa.

Pankin arkistot ja yleensä kaikki pankille kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ja kaikki
tietovälineet ovat aina ja kaikkialla loukkaamattomia. Pankki valvoo tilojaan ja käyttää niihin
poliisivaltaa. Pankilla on omat riippumattomat poliisivoimat. Järjestelypankki on myös vapautettu
kaikista veroista.

Artikla 12 kertoo seuraavaa.

Pankin johtokunnan jäsenillä sekä niiden keskuspankkien edustajilla, jotka ovat pankin jäseniä, on
seuraavat erioikeudet ja vapaudet heidän hoitaessaan tehtäviään Sveitsissä ja koko matkansa ajan
kokouspaikalle tai kokouspaikalta:

(a) vapautus pidätyksestä tai vangitsemisesta ja vapautus henkilökohtaisten
matkatavaroiden takavarikoimisesta lukuun ottamatta räikeitä rikostapauksia;

(b) kaikkien papereiden ja asiakirjojen loukkaamattomuus;
(c) vapautus lainkäyttövallasta myös tehtävänsä suorittamisen jälkeen tehtäviensä hoita- misen

yhteydessä tekemiensä toimien, myös puhuttujen ja kirjoitettujen sanojen, osalta;
(d) tullietuudet ja -helpotukset, jotka on myönnetty kansainvälisten järjestöjen tullietuusko- htelusta

13. päivänä marraskuuta 1985 annetun asetuksen nojalla,
valtioiden suhteissa näihin järjestöihin, ja Sopimus Sveitsin kanssa 45 päätoimipaikasta järjestöjen ja
ulkomaisten valtioiden erityislähetystöjen toimintaa;

(e) vapautus itselleen, puolisolleen ja lapsilleen kaikista maahanmuuttorajoituksista, ulko- maalaisten
rekisteröintiä koskevista muodollisuuksista ja kaikista Sveitsissä suoritettavaan asepalvelukseen
liittyvistä velvoitteista;

(f) samat raha- ja valuuttasäännöstöön liittyvät helpotukset, kuin väliaikaista virallista matkaa tekeville
ulkovaltojen edustajille;

(g) oikeus käyttää koodeja virallisessa viestinnässä tai vastaanottaa tai lähettää asiakirjoja tai
kirjeenvaihtoa kuriirien tai diplomaattilaukkujen välityksellä.

Lähdeliitteissä on linkki BIS- sopimukseen joka on tullut voimaan 1.1.1987 ja se on vahvistettu
viimeksi 2003.

Täydellinen koskemattomuus
Tämä tarkoittaa sitä, että tällä osakeyhtiöllä ja sen jäsenillä, heidän perheillään ja jopa
virkamatkalle pankkiin tulevalla henkilöllä on täydellinen koskemattomuus.

Sveitsin viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen maahan- tuloa,
maasta poistumista ja oleskelua kaikkien niiden henkilöiden osalta, jotka liittyvät pankkiin virallisesti.
Sopimuksessa on kahden vuoden irtisanomisaika. Jos se irtisanotaan, se ei vaikuta mitenkään
erioikeuksiin ja vapauksiin, jotka on myönnetty kansainväliselle järjestely- pankille 20. päivänä
tammikuuta 1930 tehdyn yleissopimuksen, peruskirjan ja perussään- nön nojalla.

Järjestelypankilla on täydellinen immuniteetti ja absoluuttinen (taloudellinen) valta.

Huipulla on BIS - se määrää keskuspankkeja ja valuuttarahastoa

BIS on kaikkien keskuspankkien pankki. Maailman huipulla olevat ihmiset antavat ohjeet BIS-
pankille, joka välittää ne keskuspankeille ja sieltä ne etenevät alaspäin organisaatiossa pienempien



toteuttettaviksi. Esimerkkeinä Basel I, II ja III. Basel- komitean määräykset.
Kaikki maailman keskuspankit kuuluvat järjestelypankin "klubiin". Kyseessä on ei- valtiollinen
organisaatio. Nyt sinun viimeistään tulee huomioida, ettei järjestelypankki ole valtion tai valtioiden
hallinnoima ja sitä ei valvo kukaan.

Järjestelypankin alapuolella on IMF ja Maailmanpankki

Tämä järjestelmä on helppo hahmottaa pyramidiksi. Aivan pyramidin huipulla on BIS, osakeyhtiö jolla
on täydellinen koskemattomuus ja absoluuttinen valta.
Seuraavassa kerroksessa pyramidissa ovat IMF eli Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki.
Kansainvälisen valuuttarahaston sekä Maailmanpankin pääkonttori sijaitsee Washingtonissa.



Nämä instituutiot auttavat valtioita

Nämä instituutiot "auttavat" valtioita valtionlainojen muodossa. Todellisuudessa jokaisella valtiolle
lainataan niin paljon rahaa, että yksikään ei pysty maksamaa sitä milloinkaan kokonaan takaisin.

Koronapandemian jälkeisiä velkatilastoja ei ole Eurostat- palvelusta jostain syystä saata- vana.
Oletettavasti lähes jokainen maa on ylittänyt kynnyksen reippaasti. Suomen valtionvelka on yli
kaksinkertaistunut 10 vuodessa ja koronapandemian vuoksi on otettu ainakin 30 miljardia
ylimääräistä lainaa.



Valtionlainan muodossa ei-valtiollinen taho pystyy lujittamaan otettaan maasta tai maanosasta.

Kolmas kerros pyramidissa - keskuspankit ja itsehallintoalueet
Seuraavassa kerroksessa ovat keskuspankit kuten Euroopan keskuspankki ja Federal Reserve System
Yhdysvalloissa. Keskuspankit ovat ei-valtiollisia itsenäisiä organisaatioita ja riippumattomia valtioiden
hallituksista.

Aikaisemmin tässä kerroksessa oli myös kansalliset keskuspankit, mutta ne ovat nykyään alistettu
keskuspankkien sivutoimistoiksi. Euroopan keskuspankin ja Federal Reserve Sys- temin vastuulla on
alueidensa valtioiden rahapolitiikka.Itsehallintoalueet

Itsehallintoalueet kuten City of London Corporation, Vatikaani ja vapaa-alue Washington D.C:n sisällä
ovat itsenäisiin valtioihin verrattavia alueita ja ne ovat keskittyneet pankki- toimintaan.

City of London Corporation on maailman vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kunnallishallinto. Se on
Lontoon keskellä sijaitseva alue, jonka koko on vain 2,9 neliökilometriä, ja siellä asuu vain 9 000
ihmistä. Alueella kuitenkin työskentelee 350 000 ihmistä, suuri osa heistä ra- hoitusalan eri
yrityksissä. Siellä esimerkiksi määritetään kullan arvo ja sitä manipuloidaan sieltä käsin päivittäin.
City of London Corporation on yksi maailman rahamaailman avainpelaajista.

Vatikaanin pankki on jatkuvasti kautta historian ollut skandaaliotsikoissa. Vuonna 1982 Vatikaanin
pankki oli Banco Ambrosianon pääosakkeenomistaja. Banco Ambrosiano oli italialainen pankki, jonka
toiminta kaatui 1982. Keskeisenä tekijöinä oli Roberto Calvi ja hänen jäsenyytensä vapaamuurariloosi
P2:ssa.

Tapaus johti rikostutkintaan. Skandaalin aikana lähes jokainen asiaan liittynyt henkilö menetti
henkensä, mukaan lukien silloinen katolisen kirkon ylin hengellinen johtaja paavi Johannes Paavali I.

Seuraavat kerrokset

Tavalliset pankit ja pörssit ovat seuraavassa kerroksessa. Niiden alapuolella ovat monikansalliset
yritykset. Monikansallisten yritysten alapuolella ovat valtioiden halli- tukset. Kaikkien alimmalta
tasolta löydämme itsemme.
Huomasit varmaan, että monikansalliset yritykset ovat valtioden yläpuolella. Kyllä, se ei ollut virhe.
Velalle perustuva talousjärjestelmä
Yhteiskunnassamme luodaan rahaa tekemällä velkaan perustuva sopimus. Kun

menet pankkiin ja haet lainaa, sinulle tehdään käytännössä kaksi eri tiliä.
Toisella tilillä on velka ja toisella sopimuksesta syntyvät rahat.

Syntynyt raha ei perustu mihinkään, se luotiin tyhjästä. Digitaalisesti. Näin luodaan kaikki olemassa
oleva raha maailmassa - velkojen avulla.

Tämä on vain yksi osa: velalle perustuva talousjärjestelmä.

Toinen osa: käyttökustannukset, korkokanta

Kun velkasopimuksella on luotu rahaa, siitä pitää maksaa myös korkoa. Korko siirtyy pääomaksi
pyramidin pohjalta pyramidin huipulle.

Korko aiheuttaa jatkuvan alijäämän ja ratkaisu siihen on luoda jatkuvasti velkasopimuksia
velkasopimuksille. Tämä aiheuttaa jatkuvan velan kasvun.



Kun teet 25 vuoden asuntolainan sopimuksen, maksat korkoja ja kuluja 25 vuoden aikana enemmän
kuin lainan pääoma oli, siis yli 100 % pääomasta.
Oxfam- järjestö kertoo, että kahdeksan ihmistä omistaa yhtä paljon, kuin puolet maail- man
väestöstä.

Valta on keskittynyt hyvin pienelle joukolle

Tiedämme, että raha on valtaa ja se pyörittää maailmaa. Nyt kun tiedät pyramidin raken- teen,
tiedät, että valta on hyvin pienen joukon käsissä.
Joukolla, joka hallitsee maailmaa täytyy olla "arvopohja" kunnossa. He voivat halutessaan määrätä
täydellisesti maailman harjoittaman politiikan.

Keitä nämä tahot ovat?

Osassa 2 selvitellään keitä nämä maailman rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat tahot ovat? Kuinka on
mahdollista, että v. 1930 pankki sai täydellisen immuniteetin ja absoluut- tisen maailmanlaajuisen
taloudellisen vallan?

Agreement between the Swiss Federal Council and the Bank for International Settlements to
determine the Bank’s legal status in Switzerland

Mitä, jos tämän pienen valtaapitävän eliitin päämäärä olisi epäedullinen? Toivotaan kaikki,
että heidän arvopohja on hyvä.

Paljastavat symbolit - OSA 2 - Pyramidin huippu



Osassa 1 selvitettiin Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) osuutta maailman rahapoli-
tiikassa. Se on pyramidin huippu. Järjestelypankilla on täydellinen immuniteetti ja
absoluuttinen (taloudellinen) valta. Se on osakeyhtiö ja täysin riippumaton valtioista tai
hallituksista. Se käytännössä sanelee koko maailman harjoittaman (raha)politiikan. Lue
ensin osa 1, jos et ole lukenut sitä.

Kolme ylintä kerrosta

Kolme ylintä kerrosta pyramidissa sisältävät Kansainvälisen järjestelypankin (BIS), Kansain- välinen
valuuttarahaston (IMF), Maailmanpankin, keskuspankit, Federal Reserve Systemin sekä
itsehallintoalueet. BIS on pyramidin huipulla ja sen määräykset toteutetaan alimmissa kerroksissa.
Rothschild pankkiirisuku

Rothschildit ovat hallinneet maailman rahan tarjontaa yli kahden vuosisadan ajan. Silti useimmat
tavalliset ihmiset eivät ole koskaan kuulleet Rothschildin pankkidynastiasta. Rothschild on
käsittämättömän varakas vanha suku ja on ollut vuosisatoja mukana pankki- toiminnassa.



Historiallinen Rothschildien tunnus (Punakilpi)

Varhaiset vaiheet

Suvun nousu alkoi Mayer Amschel Rothschildista (1744-1812), hän oli The Frankfurt banking housen
perustaja, Hessen-Kasselin maakreivien taloudellinen neuvonantaja (1801) ja Ison-Britannian
hallituksen asiamies, joka tuki Euroopan valtioita Napoleonia vastaan käydyissä sodissa.

Mayer Amschel Rothschildillä oli viisi poikaa. Jokainen poika laajensi syntynyttä pankki- toimintaa
omilla tahoillaan.

• Nathan Mayer Rothschild perusti The London Banking Housen Lontooseen vuonna 1809.
• James de Rothschild perusti The Paris banking housen Pariisiin vuonna 1812
• Salomon von Rothschild perusti The Vienna banking housen Wieniin vuonna 1820
• Carl von Rothschild perusti The Naples banking housen Napoliin vuonna 1821
• Amschel Mayer Rothschild jatkoi The Frankfurt banking house toimintaa Frankfur- tissa

Näin rakennettin Euroopan kattava pankki-imperiumi, joka rahoitti Euroopan valtioita. Rothschildin
perhe oli hallitsevassa asemassa eurooppalaisessa investointipankki- ja väli- tystoiminnassa
1800-luvulla.

Vuoteen 1815 mennessä Nathan Mayer Rothschild hallitsi Englannin keskuspankkia ja
julisti rohkeasti:

"En välitä siitä, mikä sätkynukke asetetaan Englannin valtaistuimelle hallitsemaan val- takuntaa,
jonka yllä aurinko ei koskaan laske. Mies, joka hallitsee Britannian rahavarantoa, hallitsee Britannian
imperiumia ja minä hallitsen Britannian rahavarantoa."



Tästä tuli Rothschild-suvun mantra - Kotrolloi maailman rahavarantoa, hallitse maail- maa.

Amerikan rahavarantojen hallinta
Vuonna 1791 Rothschildit saivat Yhdysvaltojen rahavarannoista Alexander Hamiltonin kautta (suvun
edustaja George Washingtonin kabinetissa) kontrollin ja määräysvallan Amerikan rahamarkkinoille,
kun suku perusti Yhdysvaltoihin keskuspankin nimeltä First Bank of the United States, joka sai
kongressilta 20-vuotisen toimiluvan vuonna 1791.

Kun kongressi kieltäytyi uusimasta peruskirjaa vuonna 1812, Rothschildit uhkasivat Yhdysvaltoja
"tuhoisalla sodalla" Britannian kanssa. Yhdysvallat pysyi lujana. Uhkauksen seurauksena
Yhdysvaltojen ja Britannian välille syttyi toinen sota. Rothschildit rahoittivat Britannian sotatoimia.
Kun sota päättyi vuonna 1815, Yhdysvaltain talous oli romahtanut.

Vuonna 1816 kongressi hyväksyi lakiesityksen, jolla sallittiin Rothschildien hallitsema toinen
keskuspankki, jolla oli 20 vuoden toimilupa. Tämä pankki, jonka nimi oli Second Bank of America,
antoi Rothschildien hallintaan jälleen Yhdysvaltain rahan määrän.

Vuonna 1823 Rothschildit ottivat haltuunsa katolisen kirkon maailmanlaajuiset rahoitus- toimet.



Vuonna 1832 presidentti Andrew Jackson johti kongressin menestyksekkäästi ottamaan rahapolitiikan
takaisin Rothschildien hallinnasta kieltäytymällä uusimasta Second Bank of American peruskirjaa.

Vuodesta 1875 alkaen Rothschildit rahoittivat John D. Rockefellerin Standard Oil Com- panya,
Harrimanin rautatieimperiumia ja Andrew Carnegien teräsimperiumia New Yorkin pankkikumppaninsa
Jacob Schiffin kautta, joka toimi Kuhn, Loeb ja Co:ssa.

Federal Reserve Bank
Marraskuussa 1910 kuusi miestä - Nelson Aldrich, A. Piatt Andrew, Henry Davison, Arthur Shelton,
Frank Vanderlip ja Paul Warburg - tapasivat Jekyll Island Clubilla Georgian rannikolla kirjoittaakseen
suunnitelman maan pankkijärjestelmän uudistamiseksi. Kokous ja sen tarkoitus olivat tarkoin
varjeltuja salaisuuksia, ja osallistujat myönsivät kokouksen järjestämisen vasta 1930-luvulla. Jekyll
Islandilla laadittu suunnitelma loi kuitenkin perus- tan sille, mistä lopulta tuli Federal Reserve System.

Tulevaa Federal Reserve Systemiä vastustivat Benjamin Guggenheim ja John Astor. He kummatkin
kuolivat valitettavasti Titanicin uppoamisen yhteydessä.

23. joulukuuta 1913, kun senaattorit ja kongressiedustajat olivat lähteneet kaupungista jouluksi
kotiin, presidentti Wilson allekirjoitti Federal Reserve Actin, joka antoi yksityisille intresseille
taloudellisen määräysvallan.

Näin Rothschildit perustivat viimeisen ja nykyisen keskuspankkinsa Amerikkaan - sen nimi on Federal
Reserve System. Tämä riippumaton pankki säätelee ja valvoo Amerikan rahan määrää ja
rahapolitiikkaa.

https://videopress.com/v/zjE8VI14?resizeToParent=true &cover=true &preloadCon- tent=metadata
&useAverageColor=true

Vaikka keskuspankkia valvoo Yhdysvaltain presidentin nimittämä johtokunta, pankin todellinen
määräysvalta on edelleen Rothschild-suvulla. Edes presidentti Donald J. Trump ei pystynyt
murtamaan Rothschild-suvun taloudellista otetta ja vaikutusvaltaa Federal Reserve Systemissä.



Teollistumisen suurrahoittaja

Rothschild-suvun pankkiiriliikkeet olivat uranuurtajia kansainvälisessä suurrahoituksessa Euroopan ja
Amerikan teollistumisen aikana. Rothschildin pankit rahoittivat rautateitä ympäri maailmaa. He
rahoittivat myös Suezin kanavan rakentamisen Egyptiin. Lisäksi Rothschild-suvun pääoma perusti
vuonna 1888 DeBeersin, joka on maailman suurin timant- tikaivosyhtiö.

Mediayhtiöt haltuun

Reuters on yksi maailman johtavia ja vanhimpia tietotoimistoja,  joka toimii 94 maassa  20 eri
kielellä. Myös mm. Washington Post, New York Times, AP, N.B.C ja C.B.S. ovat Rothschildien
imperiumin osia.

BlackRock Inc. - Vanguard Inc.

BlackRock on yhdysvaltalainen varainhoitoyhtiö. Yhtiö on maailman suurin varain- hoitaja, ja sen
hallinnoimat varat olivat 30.6.2021 9,5 tuhatta miljardia dollaria.

Olisi naiivia olettaa, että Rothschild ei olisi mukana maailman suurimmassa "varjopankki"
toiminnassa. BlackRock ilmoittikin vuonna 2002 strategisesta liitosta Rothschildinkanssa.
BlackRock ja Vanguard omistavat toisensa ristiin ja niiden hallinnoimat varat ovat yhteensä noin 16
tuhatta miljardia dollaria.

Lähihistorian projekteja

Vuonna 1987 Edmond de Rothschild perusti World Conservation Bankin saadakseen haltuunsa maata



kolmannen maailman maista, niiden osuus maapallon maapinta-alasta on noin 30 prosenttia. Pankki
otti vastattavakseen näiden maiden velat vastineeksi pankille luovutetuista kiinteistöistä.
Vuonna 1992 Federal Reserve Boardin entisestä puheenjohtajasta Paul Volkerista tuli eurooppalaisen
pankkiiriliikkeen J. Rothschild, Wolfensohn & Co. puheenjohtaja.

Vuoteen 1995 mennessä Rothschildit hallitsivat arviolta 80 prosenttia maailman
uraanivarannoista, mikä antoi suvulle monopolin ydinvoimaan.

Vuoteen 2001 mennessä vain seitsemällä maailman valtiolla - Kiinalla, Iranilla, Afgan- istanilla,
Pohjois-Korealla, Sudanilla, Kuuballa ja Libyalla - ei ollut Rothschildien valvomia keskuspankkeja.

Toukokuun 5. päivään 2004 asti kullan hinnan vahvistivat kahdesti päivässä Lontoossa sijaitsevassa
N.M. Rothschild & Sons -yhtiössä maailman suurimmat kultatalot - Deutsche Bank, HSBC,
Scotia-Mocatta ja Societe Generale.

Vuonna 2006 Edmond de Rothschild Banque, joka on eurooppalaisen Edmond de Roth- schildin
perhepankin tytäryhtiö Ranskassa, oli ensimmäinen ulkomainen pankki, joka pääsi Kiinan
markkinoille. Edmond de Rothschild kuoli 57 vuotiaana

Sisäsiittoinen suku

Kuninkaalliset suvut ovat tunnettuja sisäsiittoisuudesta. Niin on myös Rothschildin suku. Mayer
Amschel Rothschild kielsi naispuolisten jälkeläistensä oikeuden periä varallisuuttaan, näin tyttäret ja
tyttärentyttäret joutuivat etsimään varakkaita ja sopivia avoimiehiä serkku- jensa joukosta. Neljä
Rothschildin serkkuparia sekä yksi setä-tyttärentytär-pari menivät naimisiin. Suvun salaisuudet
pysyvät näin paremmin "perheen" piirissä.

Rothschild sukupuun löydät täältä. Sukupuussa on jostain syystä esitettynä vain miespuolis- ten
jälkeläisten jälkikasvu.

Rothschildin vaakuna

Itävallan Rothschildeille myöntämä aatelisarvonimi, joka salli "von"-merkin käytön nimessä, juontaa
juurensa Frans I:n 21. lokakuuta 1816 antamaan neuvoston määräyk- seen. Perhettä edustava
nuolikimppu (viisi nuolta - viisi poikaa) ilmestyi itävaltalaisessa vaaku- nassa vuodelta 1817, joka
asetti veljet aateliston ensimmäiselle tasolle. Vuonna 1822 veljekset etenivät vielä pidemmälle
Itävallan aateliston keskuudessa, ja heistä tuli imperiu- min paroneja. Viisi nuolta edustaa viittä
poikaa.



Jokainen vaakuna on suunniteltu yksilöimään tietty henkilö, suku tai organisaatio, ja se on
suunniteltu kestämään ikuisesti: Heraldiikka on Euroopan vanhin, visuaalisin ja tiukasti säännelty
identiteetin muoto.

Rothschildin vaakunan merkitykset on kerrottu heidän sivullaan. Vaakunan ritareista ei kuitenkaan ole
mitään mainintaa(Nuolet). Vaakunat kehittyvät sukujen yhdistyessä.



Muistin,  että olen nähnyt sulkapäisen oikeanpuoleisen ritarin jossain.  Sitten muistin,  kun tein "La
Puta de EU – 1.8 miljardia korruptoitunutta rokotetta"- artikkelia, törmäsin samankaltaiseen ritariin.



"Jokainen vaakuna on suunniteltu yksilöimään tietty henkilö, suku tai organisaatio, ja se on
suunniteltu kestämään ikuisesti". Vaakuna jossa ritarilla on kaksi sinistä sulkaa reunoilla ja yksi
valkoinen keskellä kuuluu von der Leyenin suvulle.

En löytänyt mitään viitettä von der Leyenin perheestä Rothschildien sukupuussa, joten mitään
todistetta tästä ei ole. Rothschildien sukupuusta puuttuu kaikkien naispuolisten jäsenten historia.
Vasemman puoleista ritarivaakunaa en yrityksistäni huolimatta löytänyt tuhansien eri vaakunoiden
joukosta.

Heiko von der Leyen

Heiko von der Leyen väitteli tohtoriksi Hannoverissa vuonna 1986 ja sen jälkeen erikoistui
kardiovaskulaariseen geeniterapiaan. Hän toimittaa lääkeyhtiöille COVID-19 mRNA-teknologiaa
Orgenesis Inc. yhtiön kautta.

Ursula von der Leyen

Heiko von der Leyenin vaimo on Ursula von der Leyen.   Hän on EU-komission johtaja     ja toiminut
mRNA-injektioiden ostajana koko Euroopan alueelle. Ursula von der Leyenin tyttönimi on Ursula
Albrecht. Albrechtin suku kuuluu maailman rikkaimpien sukujen listalle, joten Ursula ei ole juuri
nälkää elämässään nähnyt.

Pyramidin huippu

Rothschildien valta-asema maailman rahoitusmarkkinoilla jatkuu ja kasvaa edelleen. Jos historian
perusteella pitäisi arvella mikä on yksi suvuista, joka istuu pyramidin huipulla, on se Rothschildin
suku. Siellä on muitakin, mutta mikään ei ole niin vaikutusvaltainen kuin Rothschild.

Daavidin tähti

Rothschildien historiallisessa merkissä on Daavidin tähti, joka viittaa juutalaisuuteen.
Rothschildit ovat ashkenazi juutalaisia. Kryptojuutalaisia.



Mitä ashkenazit ovat? Mikä on heidän historiansa ja millaiset ovat ja minkälaisiin arvoihin heidän
historialliset juuret pohjaavat? Siihen perehdymme osassa 3.huhtikuu

Paljastavat symbolit – OSA 3 - Okkultismi

Okkultismi on asia, joka ei nykyihmisille ole kovinkaan tuttu. Okkultismi tarkoittaa
yksinkertaisesti "piilossa olevaa" eli sellaista menetelmää tai oppia, jota ei päästetä
yleiseen tietoon. Maailmamme on aivan täynnä okkultismia, sinä et vain huomaa sitä.
Vaikka et huomaa sitä, se ei tarkoita että se ei vaikuttaisi sinuun. Varsinkin musta
okkultismi on läsnä joka päivä ja sinua ohjaillaan sen avulla kuin sätkynukkea.

Pintaraapaisu okkultismiin

Mark Passio on tutkinut okkultismia ja pitää siitä luentoja. Kolmiosainen seminaariluento kertoo
pintapuolisesti erilaisista okkulttisista suuntauksista ja tuo esille niiden peruspe- riaatteet. Ne ovat
salatieteitä, joiden avulla vaikutetaan meidän käyttäytymiseemme hyvinkin vahvasti. Me olemme
okkultismin vaikutuksesta autuaan tietämättömiä ja se on tarkoituskin. Kun emme tiedä siitä, sen



avulla voidaan vaikuttaa meihin tehokkaasti.

Katso videosarja, se on tekstitetty suomeksi. Tällä hetkellä maailma on täynnä mustaa okkultismia ja
se vaikuttaa meihin jatkuvasti. Tämä artikkeli sisältää noin kolme videoita ja linkit löydät alapuolelta.

MARK PASSIO - OKKULTISMIN DEMYSTIFIKOINTI - OSA ⅓

https://www.bitchute.com/embed/zr4pnWjUad7H/

MARK PASSIO - OKKULTISMIN DEMYSTIFIKOINTI - OSA 2/3

https://www.bitchute.com/embed/cd8S4ZovqfDS/

MARK PASSIO - OKKULTISMIN DEMYSTIFIKOINTI - OSA

https://www.bitchute.com/embed/EFY1tOjLVI1s/

Okkultismia seuraavissa artikkeleissa

Artikkelisarjan seuraavissa osissa on tuodaan esiin mustaa okkultismia. Musta okkultismi on
olennainen osa nykypäivää ja siitä on päästävä eroon! Se on ulottanut lonkeronsa kaikkiin
valtarakenteisiin. Okkultismi on pyramidin huipulla todella mustaa ja sieltä se valuu valtioiden
hallintorakenteisiin.

http://www.bitchute.com/embed/zr4pnWjUad7H/
http://www.bitchute.com/embed/cd8S4ZovqfDS/
http://www.bitchute.com/embed/EFY1tOjLVI1s/


Paljastavat symbolit – OSA 4 – kolminaisuus

Ennen kuin luet tämän artikkelin osan, sinun kannattaa lukea kaikki aikaisemmat artikke-
lisarjan osat. Osassa 3 olevat okkultismia käsittelevät olevat videot ovat tärkeitä. Niissä
asiantuntija selittää, mitä on okkultismi. Tässä osassa tarkastellaan tarkemmin yhden
pankkimaailmaa johtavan suvun vaakunan symboleita.

Rothschild pankkiirisuku

Viime osassa kävimme läpi hyvin vaikutusvaltaista pankkiirisukua. Tämä suku on ollut mukana
keskuspankkitoiminnassa aivan niiden alkuajoilta saakka. Hyvin vaikutusvaltaisia sukuja on
maailmassa 13 kappaletta, mutta tarkastellaan tässä kirjoituksessa vain Roth- schild -suvun
vaakunaa ja mitä siitä mahdollisesti löytyy.

Rothschildin vaakuna

Jokainen vaakuna on suunniteltu yksilöimään tietty henkilö, suku tai organisaatio ja se on suunniteltu
kestämään ikuisesti: Heraldiikka on Euroopan vanhin, visuaalisin ja tiukasti säännelty identiteetin
muoto.

Rothschildin vaakunan merkitykset on kerrottu heidän sivullaan. Vaakunan ritareista ei kuitenkaan ole
mitään mainintaa. Vaakunat kehittyvät sukujen yhdistyessä.



Rothschild suvun vaakuna



Oikeanpuolimmainen ritari

Oikealla puolella on ritari, jolla on kolme sulkaa. Reunoilla siniset sulat ja keskellä valkoinen.
Tällainen vaakuna kuuluu Saksalaiselle von der Leyen-aatelissuvulle.

Von der Leyen suvun vaakuna. (Historiallisessa järjestyksessä)



Rothschildin vaakunasta löytyy von der Leyen suvulle kuuluva ritari.

Johann von der Leyen (1510–1567)

Varhaisin vaakuna yhdistyy Johann von der Leyeniin. Hänet asetettiin arkkipiispaksi
25. huhtikuuta 1556. Vuonna 1560 hän kannusti jesuiittoja ottamaan Trierin yliopiston filosofisen ja
teologisen tiedekunnan hallintaansa. Hän valvoi jesuiittagymnasiumin perus- tamista vuonna 1562.

Heiko van der Leyen (nykyhetki)

Heiko von der Layen on Orgenesis Inc. yrityksen lääketieteellinen johtaja. Orgenesis- yritys on
erikoistunut solu- ja geeniterapiaan. Yhtiön mukaan solu- ja geeniterapia on osoittanut potentiaalia
korvata vaurioituneet solut toiminnallisilla vaihtoehdoilla tai saada aikaan haluttu immuunivaste.

Orgenesiksen varatoimitusjohtaja on Vincent Vandamme. Hän on työskennellyt vara-
toimitusjohtajana 11 vuotta brittiläisessä lääkeyhtiössä GlaxoSmithKline (GSK). Ennen GSK:lle
siirtymistä Vandamme toimi laatujohtajana Pfizerissä kahdeksan vuoden ajan. Orgenesiksen
varatoimitusjohtajaksi Vincent Vandamme siirtyi syyskuussa 2020. Myös monet muut Orgenesiksen
työntekijät ovat työskennelleet aikaisemmin Pfizerillä.

Elokuussa 2019 GSK ja Pfizer ilmoittivat useiden GSK Consumer Healthcare - yhteisyrityksen
liiketoimintojensa yhdistämisestä. Seitsemän kuukautta myöhemmin maailmalle ilmoitettiin
”pandemiasta”.

GSK ja CureVac ovat aloittaneet aivan uudenlaisen RNA-injektion kliiniset testit.

Orgenesis Inc. omistaa laajan joukon patentteja. Valikoimasta löytyy tietenkin myös mRNA:han ja
COVID-19 liittyviä patentteja. Orgenesis Inc.:llä menee ihan hyvin. Wall Street Journal raportoi 425
% tulojen kasvusta vuoden 2021 kolmannella vuosineljännek- sellä.

Heiko von der Leyen väitteli tohtoriksi Hannoverissa vuonna 1986 ja sen jälkeen erikois- tui
kardiovaskulaariseen geeniterapiaan. Heiko von der Leyen on mRNA-teknologian kehityksessä tiiviisti
mukana. Hänen vaimo on EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tulee hyvin varakkaasta Albrechtin suvusta. Suku
kuuluu maailman varakkaimpien sukujen listalle.

Ursula von Leyenilla on vähintään värikäs menneisyys. Siitä on kirjoitettu enemmän La Puta de EU –
1.8 miljardia korruptoitunutta rokotetta - artikkelissa. Käydään kuitenkin läpi pääkohdat.
Sukuhistoriansa perusteella Ursulalla ei pitäisi olla taskurahasta puutetta.

EU-komission puheenjohtajaksi kun rikostutkinta kesken

Ursula Von der Leyen kohosi Euroopan komission puheenjohtajaksi, kun tutkinta useiden satojen
miljoonien sopimus-skandaalista ja nepotismista oli kesken.

Ursula Von der Leyen allekirjoitti 20. toukokuuta 2021 kolmannen sopimuksen lääkeyhtiöiden
BionTechin ja Albert Bourlan mRNA-lisäinjektiosta Pfizeriltä vuosille 2021-2023.



Kuvassa Ursula von der Leyen ja Pfizerin toimitusjohtaja Albert Burla 35.1 miljardin euron
sopimuksen kirjoittamisen jälkeen.

Huomion arvoista sopimuksessa on se, että tilaus käsitti neljä (4) mRNA-injektioita jokaiselle EU:ssa
asuvalle kansalaiselle. Silloin ei tiedetty mitään kolmansista tai neljänsistä injek- tioista (julkisesti)

Julkisuuslain mukaan sopimuksen viestienvaihto pitää avata - EU  salaa
viestienvaihdon

Julkisuuslain mukaan Ursula von der Leyenin ja Pfizerin toimitusjohtaja Albert Burlan viestienvaihto
sopimusta koskien pitäisi olla julkista. Tekstiviestikohu sai alkunsa median tietopyynnöstä.
EU-toimittaja Alexander Fanta pyysi von der Leyenin ja Bourlan välisiä tekstiviestejä nähtäväksi,
mutta EU-komissio kieltäytyi pyynnöstä sanoen, ettei viestejä ole arkistoitu.

Vasemmanpuolimmainen ritari

Rothschildin vaakunan vasemmanpuolinen ritari oli vaikea löytää. Sillä on ns. buffalon- sarvet, joista
keskimmäisen sarven yläosa on tumma. Vastaavuus löytyi Mercklin suvun nimellä. Kilvessä on
temppeliherrain ritarikuntannan risti.



Mercklin aatelissuvusta ei löytynyt mitään. Geni -palvelussa löytyi useita Merck/Mercklin viittauksia
1700- vuosisadan vaihteeseen. Ilmeisesti Mercklin on suku on sama, kuin Merck.

Merck

Merckin suku on saksalainen teollisuus- ja pankkiirisuku. Suku kuuluu maailman varakkaimpien
sukujen listalle. Suku tunnetaan maailman vanhimman lääkeyrityksen Merckin omistajana.
Amerikkalainen tytäryhtiö on Merck & Co. (MSD). Koronapandemian aikana Merck on ollut esillä
monessa yhteydessä.

Merck omistaa COVID-19- dignostiikkaa, tehohoidossa käytettäviä WHO suosittelemia superkalliita
lääkkeitä, uusimpana suun kautta otettava lääke. Merck on iso, ehkä suurin pelaaja
koronapandemiassa

Hyödyllisiä instansseja oikealla ja vasemmalla

Oikealla on EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, joka on tehnyt salaisen kymmenien
miljardien sopimuksen mRNA-injektioista jo siinä vaiheessa, kun niiden toimivuudesta ei ollut mitään
tietoa. Nyt EU ei suostu paljastamaan julkisuuslain alaisuu- teen kuuluvaa aineistoa.

Hänen miehensä Heiko von der Leyen toimittaa mRNA-teknologiaa lääkeyhtiöille ja hän on
erikoistunut kardiovaskulaariseen geeniterapiaan. Tässä vaiheessa täytyy muistuttaa, että
mRNA-injektiot aiheuttavat juurikin kardiovaskulaarisia ongelmia. (mm. sydänlihaksen- ja pussin
tulehduksia sekä vuotoja ja tukoksia verisuonistoon).
Vasemmalla on maailman vanhimman lääkeyhtiön omistava suku. Merck ja MSD ovat avainpelaaja
COVID-19 liittyvässä liiketoiminnassa.

Tämä vaikuttaa pelottavalta - kuka on keskellä?
Keskellä luonnollisesti olisi joku Rothschildin sukuun kuuluva avainpelaaja. Artikkelisarjan tulevissa
osissa kerrotaan, kuinka pyramidin huippu hallitsee valtioita ja kaupunkeja erilaisten okkultisten
salaseurojen kautta.

Yksi näkyvimmistä salaseuroista on World Economic Forum eli WEF. Salaseuran jäsenet ovat
soluttautuneet maailman kabinetteihin ja sen aatteen edistäjiä löytyy lähes jokaisesta maailman
hallituksesta.

Suomessa Sanna Marin ja Annika Saarikko ovat tämän "julkisen salaseuran jäseniä". Sanna Marin on
korkeimman tason jäsen eli Agenda Contributor. Samalla sitoutumista. tasolla ovat esimerkiksi Ursula
von der Leyen ja Macron.

Jos et vielä tiedä, mikä WEF on, katso erinomainen dokumentti aiheesta WOKE! – Build Back Better -
artikkelista.

Kuka on WEF perustaja ja johtaja?

WEF:in perusja ja johtaja on Klaus Schwab. Hän on perustanut Maailman talousfoorumin 1971. Hän
on kirjoittanut The Great Reset - kirjan, jossa hän on avannut tavoitteitaan. Lyhyesti sen viesti on
nollata maailmantalous, saada aikaan neljäs teollinen vallankumous ja luoda maailma, jossa kukaan
tavallinen kansalainen ei omista mitään. Käytännössä haavekuva on kommunismia puhtaimmillaan
lisättynä huipputeknisellä valvonnalla.



Sanna Marin ja Klaus Schwab

Kenenkäs poikia sitä ollaan?

Klaus Schwabin sukupuu on salainen, mutta hänen äitinsä kerrotaan olevan Marianne Schwab
(Rothscild). Mariannen isä oli Louis Rothscild ja äiti Melanie Rothscild (Emmerich). Faktantarkistajat
ovat kumonneet asian ja kertoneet Marianne Schwabin olevan eri sukuhaarasta. Klaus Schwab on
sanonut, että ei tiedä kuka on Marianne Schwab.

Aatelissuvut  ovat  sisäsiittoisia,  joten  verrataan  ulkonäköä aitoon Rothscildiin. Paroni
Philippine Rothscild on kuollut 2014, muuta hänestä on kuvia netissä.



Täytyy sanoa, että jos Marianne ja Philippine olisivat tulleet ostoskeskuksessa yhdessä vastaan, olisin
veikannut sisaruksiksi. Täydellistä totuutta Klaus Schwabin syntyperästä emme saa koskaan tietää.
Jostain syystä se on salaista tietoa.

Jos tämä pitää paikkansa - mitä se tarkoittaa?

Jos vaakunassa olevat suvut ja mainittujen henkilöiden yhteydet pitävät paikkansa tarkoit- taa se
sitä, että koko COVID-19 pandemia ja WEF nivoutuu suurelta osin yhteen vaakunaan ja sukuun.
Suvun sisältä löytyvät kaikki elementit. mRNA (Heiko von der Leyen), lääkete- htaat (Merck),
mRNA-injektioiden ostaminen ja pakottaminen (Ursula von der Leyen) ja hallitusten sulkutoimet
(Klaus Schwab ja Ursula von der Leyen).

SARS-CoV-2 on tehty laboratoriossa

"SARS-CoV-2:sta on löydetty sekvenssi, joka on patentoitu Modernalle kolme vuotta ennen
pandemian alkua" -artrikkelissa on selvitetty miten kansainvälinen tutkijaryhmä  on löytänyt 2017
Modernalle patentoidun sekvenssin SARS-Cov-2 viruksesta sekä injek- tioiden tuottamasta
piikkiproteiinista. Sekvenssi liittyy onkologiaan (syöpään) liittyvien proteiinien tuotantoon. Lisäksi
nobelpalkittu virologi Luc Montagnier kertoi viruksen sisältävä HI-viruksen sekvenssiä. Valitettavasti
hän kuoli juuri ennen Grand-Jury todistusta 8. helmikuuta 2022.

Onko kyseessä raha?

Kyseessä ei ole raha. Tällä yhteenliittymällä on rahaa paljon enemmän kuin tarpeeksi. He omistavat
käytännössä koko maailman. Kyse ei voi olla rahasta. Onko kyse vallasta? Kyllä. Tarkoituksena on
luoda yksi maailmanhallitus. Se on jo pyramidin huipulla toimivan kultin vuosisatoja vanha tavoite ja
sillä on paljon muitakin yleviä tavoitteita. Mutta niistä vasta myöhemmissä osissa lisää.



Vaakunassa yhdistyy monta mielenkiintoista asiaa

Kuten muistatte Rothscild -suku on askenazeja. Johann von der Leyen valvoi jesui- ittagymnasiumin
perustamista vuonna 1562. Merckin vaakunassa on temppeliherrain ritarikuntannan tunnus. Klaus
Schwab taas edustaa Marxismi-leninismiä.

Muistakaa tulevissa osissa sanat: askenazi, jesuiitta, temppeliherra, vatikaani ja Marxismi-leninismi.

Pankkimaailma sekä hallitukset

Tämä pyramidin huippu hallitsee pankkimaailmaa sekä salaseurojen kautta maailman hallituksia ja
jopa paikallistasoa. Heidän valtansa on aivan käsittämättömän suuri.

Viittasin pyramidin huipulla olevaan kulttiin. Tuon sitä hiukan esiin, mutta vain vähän. Kaikki huipulla
toimivat suvut ovat ulkoisesti juutalaisia. Juutalaisuutta ei saa kuitenkaan tässä tapauksessa yleistää.
Juutalaisuudessa on monta suuntausta. Juutalaisilla on kaksi eri versioita pyhistä kirjoituksista.
Toinen on Jerusalemin Talmud ja toinen on Babylonian Talmud.
Kristittyja juutalaisia on maailmassa vain 250 000. Lopuista 50% on Talmudin kabbalisteja ja 50%
Tooran juutalaisia. Edelliset näistä ei tunnusta jeesusta messiaaksi. Talmudin kabbalistien jumala on
käärme, Leviathan, joka muuttuu messiaasena Metatron nimikseksi META-arkkienkeliksi..

Israel on toiminut maailman suurimpana koelaboratoriona, joten ei yleistetä juutalaisuutta mitenkään
pyramidin huippuun jatkossa, vaikka he piiloutuvat Daavidin tähden taakse. Jooko? Onko selvä?
Lopeta lukeminen tähän, jos et osaa erottaa mustaa ja valkoisesta. PISTE. Tarkoitan sitä.

Symbolismia

Koska artikkelisarjan nimi on "paljastavat symbolit", keskitytään niihin. Paroni Philippine Rothscildin
kaulassa oli lähes aina valtavan kokoinen koru. Sarvipäinen pukki, se on Baphomet tai Baal. Nämä
okkultisten jumaluuksien palvominen liittyy Babylonian Talmudiin sekä korkeantason
temppeliherrojen rituaaleihin. Myös nykypäivänä.



Baphomet ja muita koruja

Paroni Philippine Rothscild ei nirsoillut korujen kanssa. Toisilla kaulassa on risti joka sym- boloi
Jumalaa, toisilla sarvipää joka symboloi Saatanaa.



Pankkimaailman kermaa

Kuvassa Philippine Rothscild ja Euroopan keskuspankin johtaja Christine Lagarde kilistävät
marjamehun väristä juomaa. Lagarde oli ennen Euroopan keskuspankin johtajaksi siir- tymistä IMF
johtaja, joten hän on ylintä pankkieliittiä. Hänellä ei kuitenkaan ole koruja, jotka viittaavat kulttiin.

Ei kuitenkaan kannata nuolaista ennen kuin tipahtaa.



Tässä  kuvasssa hänellä on  koru "Unholy Trinity" eli epäpyhä kolminaisuus. Löydät korusta numerot
666. Sama symboli on myös artikkelikuvana.

Tässä hänellä on Baphomet kaulassa.



Muistatte varmaankin okkultismi- videoilta, mitä pöllö symbolisoi.



Nyt kun tiedätte symbolismista aikaisempien osien perusteella, voitte todeta 100 % varmasti että
Euroopan keskuspankin johtaja on saatananpalvoja.

Jokainen saa palvoa vaikka kiveä, ei siinä ole mitään pahaa. Mutta teidän täytyy tietää jotain tästä
kultista. Nyt, rauhoitu ja vedä syvään henkeä. Seuraava video voi järkyttää.

Ronald Bernard oli pankkimaailman huipulla - kovantason pelaaja

Katso video, jossa hollantilainen Ronald Bernard kertoo kokemuksiaan pankkimaailman huipulta.
Satanismi on siellä täysin julkista ja kovan tason pelaajat viedään hyvin syvälle. Niin syvälle, että
sieltä ei tietyn pisteen jälkeen pääse enää pois. Jos ylität rajan, olet antanut elämäsi kultin
palvelukseen lopullisesti.

https://www.youtube.com/watch?v=ErF-A_4EftI

World Economic Forum koulutuskeskus

World  Economic Forumin koulutuskeskus  sijaitsee Sveitsissä. Puitteet näyttävät varsin mielyttäviltä.



Puutarhasta löytyy tuttu hahmo hiukan tyyliteltynä. Okkultistinen symboliikka on aina läsnä.

Hallituksen uskontunnustus

Hallitus otti joulukuussa 2020 juuri ennen massarokotusten alkua paljonpuhuvan kuvan. Se on Sanna
Marinin instagram tilillä. Nyt kun  tiedätte symboliikasta,  tästä kuvasta ei  voi erehtyä. Tämä on
vapaamuurareiden temppeli. Kaikki elementit on tarkkaan aseteltu. Vasemmalla on aurinko (valon
värisävy) oikealla kuu (valon värisävy), pylväät, kaikki temppelin elementit löytyvät



Sanna Marin Instagram: https://www.instagram.com/p/CIm9669hBbu/

Huomionarvoista kuvassa on se, että hallituksen "noidat" seisovat ylösalaisin olevan pentagrammin
muodossa. Se, jos joku symbolisoi Saatanaa. Kuvan perusteella on päivänselvää, että se on osoitus
sitoutumisesta satanistiseen kulttiin. He viestivät avoimesti, koska tavallinen tallaaja ei osaa edes
aavistaa niihin sisältyvää viestiä.

Hallitus on joko uskomattoman tyhmä joukko sätkynukkeja, jotka on laitettu kuvaan joka lähettää
viestin hallituksen sitoutumuksesta kulttiin. Kuka on siinä tapauksessa kuvan sommittelija?

Toinen vaihtoehto on se, että hallituksemme on täynnä satanisteja. Kumpikaan näistä vaihtoehdoista
ei ole hyväksyttävä.

Suomea tuhonneiden poliitikkojen ristiretki pankkimaailmaan

Kun poliitikko tekee Suomen kannalta järkyttäviä päätöksiä, hän löytää yleensä itsensä Euroopan
keskuspankin tai Euroopan investointipankin johtajan tai varajohtajan paikalta.

Siellä on ollut mm. Niinistö, Katainen, Stubb, Vapaavuori ja monet muut. Ovatko he kokeneet ja
ottaneet vastaan ristiretkellään Ronald Bernardille tarjotun pahuuden kutsun?

http://www.instagram.com/p/CIm9669hBbu/


Paljastavat symbolit – OSA 5 – Rituaali

Tämä artikkeli sisältää syvälle meneviä ja synkkiä, mutta myös hyvin valaisevia asioita. Jos
et ole vielä lukenut artikkelisarjan kaikkia osia, tee se ensin. Älä jatka ennen kuin olet
lukenut osat 1,2,3 ja 4. VAROITUS: Tämä artikkeli sisältää dokumentaatiota, joka voi
järkyttää syvästi. Tässä maailmassa tapahtuu asioita, joita et voi verrata edes pahimpiin
kauhuelokuviin. Kun olet lukenut kaikki osat voit ymmärtää, että mitä tulen esittämään,
on 100 % totta. Me rahoitamme ja palvomme tietämättämme tätä paholaismaista kulttia .

Kultti

Kultti tarkoittaa uskonnollista ryhmää, jonka uskomuksia ja palvontamenoja yhteiskunta pitää
poikkeavana. Aikaisemmissa osissa on viitattu sukuihin, jotka ovat pyramidin huipulla ja johtavat
maailmaa. He palvovat Baphometia eli Saatanaa. Ulkoisesti he ovat juutalaisia ja ovat "piiloutuneet"
Daavidin tähden suojaan. He ovat tästä syystä vankkumattomia antisemitismin kannattajia.

5. lokak. 2021 https://twitter.com/vonderleyen/status/1445382312775008265

TÄRKEÄ: Jatkossa tulee ymmärtää, että juutalaisilla on kaksi eri pyhää kirjaa, Jerusalemin Talmud ja
Babylonian Talmud. Juutalaisilla on näin myös kaksi eri päälinjaa. Vain 250 000 on kääntynyt
kristinuskoon.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1445382312775008265
https://twitter.com/vonderleyen/status/1445382312775008265


Jos Israelin kansalainen muuttaa muuhun maahan ja kääntyy siellä kristityksi, ei hän saa enää
Israelin kaksoiskansalaisuutta.

Tärkeää on myös ymmärtää, että tämä kultti on rahoittanut katolisen kirkon ja vatikaanin  jo hyvin
pitkän ajan ja kultin jäseniä on jokaisessa uskonnossa. Tämä ei koske vain juutalaisia, kasaarimafia
on soluttautunut kaikkiin uskontojen ja päättäjien valtarakenteisiin.

ÄLÄ YLEISTÄ: Jakolinjojen sisältä löytyy erilaisia lohkoja, aivan kuten kristinuskollakin on. Joten se
mitä tulen kirjoittamaan on pidettävä  TÄYDELLISESTI  ERILLÄÄN  yleistämisestä kaikkiin
juutalaisiin.Sinun tulee ymmärtää tämä asia täydellisesti, jos jatkat lukemista.

Kasaarit

Kasaarit olivat paimentolaiskansa, joka hallitsi 700–900-luvuilla suuria osia Ukrainasta, Etelä-
Venäjästä, Kaukasiasta ja Kazakstanista. Ju utalaisuudesta tuli kasaarien eliitin muodollinen uskonto
700- ja 800- lukujen vaihteessa.

Kasaarien alkuperä

”Cambridgen dokumentti” on egyptiläisestä synagogasta löydetty teksti. Tutkijat ovat kuvanneet
kirjeiden kertomuksia kasaarien kääntymisestä juutalaisuuteen luonteeltaan muodolliseksi.



Mikä on kasaarien alkuperäinen uskonto? Katso alla oleva video. Se on pätkä "SEQUEL TO FALL OF
THE CABAL" -dokumenttisarjasta. Sinulle selviää myös se, miksi toisessa maail- mansodassa
juutalaisiksi naamioitunut cabal -kultti tappoi muita juutalaisia.

Katso video: https://rumble.com/v12b54r-kasaari-askenazit.html

Kasaarit ovat vannoneet myös historiallista kostoa Venäjälle. Aihe on sinänsä ajanko- htainen, koska
Ukrainassa on syttynyt sota. Vladimir Putin piti 21.2.2022 lähes tunnin mittaisen televisiopuheen
Ukrainasta, jossa viitataan myös historiallisiin tapahtumiin. Voit katsoa suomeksi tekstitetyn version
puheesta tästä. Se kannattaa katsoa ihan sen vuoksi, että Putin kertoo siinä kansalleen syitä sotaan
Venäjän näkökulmasta.

Ukrainan vaakuna - Kasaarien sinetti

Kultti palvoo Baalia, Baphometia, Luciferia eli Saatanaa

Kasaarit ovat lähtöisin Babyloniasta ja harjoittaneet uskontoa, jonka rituaaleissa uhrataan lapsia ja
harrastetaan kannibalismia. Ted Pike on tehnyt vuonna 1987 "The Other Israel"
-dokumentin, joka valottaa Babylonian talmudin oppeja. Hän meni Israelin synagoogan kirjastoon
lukemaan alkuperäisiä kirjoituksia. Videossa on myös viittauksia kasaari aske- nazien historiasta.

Katso video:
https://ia601007.us.archive.org/23/items/THEOTHERISRAEL_201905/THE%20OTHER%20ISRAEL%2
0%28HD%29.mp4

Kasaari askenazien pyhän kirjan, Babylonian talmudin tavoite on selkeä. Gentilet (pakanat/muut
uskonnot) pitää tuhota ja pedofiliassa ei ole mitään pahaa.

https://rumble.com/v12b54r-kasaari-askenazit.html
https://ia601007.us.archive.org/23/items/THEOTHERISRAEL_201905/THE%20OTHER%20ISRAEL%20%28HD%29.mp4
https://ia601007.us.archive.org/23/items/THEOTHERISRAEL_201905/THE%20OTHER%20ISRAEL%20%28HD%29.mp4


Satanistinen kultti hallitsee maailmaa

Olen kirjoittanut aikaisemmissa osissa pyramidin huipusta. Rothschildin pankkiirisuku, joka on hyvin
suuri vaikuttaja pankkimaailmassa, on kasaari askenazi juutalaisia.

Artikkelissa "Paljastavat symbolit – OSA 4 – kolminaisuus" on raapaistu pintapuolisesti Rothschild -
suvun ja keskuspankkien julkisatanismia ja sitä, kuinka pankinjohtajat hivutetaan synkimpään kultin
rituaaliin.

Jos ihminen osallistuu rituaaliin, hänellä ei ole mitään keinoa taistella kulttia vastaan. Oletettavasti
kaikki tapahtumat videoidaan.

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=ErF-A_4EftI

Tapaus Epstein

Epsteinin pedofiliasaari liittyy näihin päättäjien "sitouttamisiin" oletettavasti myös hyvin vahvasti.
Tapaus ei ole vielä loppuunkäsitelty ja toivottavasti kaikki sen saaren salaisuudet paljastuvat. Nyt
osalliset kuolevat kuitenkin selleihin silloin, kun vartijat ovat ulkona.

https://www.youtube.com/watch?v=ErF-A_4EftI


Mediamoguli Robert Maxwellin tytär Ghislaine Maxwell todettiin 29. joulukuuta 2021 syylliseksi
useisiin seksuaalirikoksiin liittyen Epsteinin saaren tapahtumiin, mukaanlukien alaikäisen ihmiskauppa
seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa. Toivottavasti hän ei kuole selliin, ennen kun ehtii
kertomaan kaikki tietonsa.

Paljastavat symbolit – OSA 3 – Okkultismi artikkelissa käsiteltiin symboliikkaa. Siinä esille tullut
hypercube symboloi pysyvää sisäistä vankilaa ja pysyvää orjuutta, josta ei ole mitään pääsyä ulos.
Katsokaa, millainen Epsteinin saarella olevan rakennuksen sisätila on.

Kuinka moni valtionpäämies tai päättäjä on ollut hyperkuution sisällä? Lista on pitkä ja Ghislaine
Maxwellilla on SE lista.

Varakas juutalaissuku

Yllättäen Epsteinin suku on varakas juutalaissuku, jolla on ollut pankkitoimintaa ympäri Euroopan ja
suku oli mukana myös vapaamuuraritoiminnassa. Epsteinin suvusta löytyyn myös yhteys Rothschild
-sukuun. Mieczysław Epstein (1833–1914) nai Rothschild- suvun edustajan.

Vapaamuurari- ja muista salaseuroista kerrotaan lisää seuraavassa osassa jonka nimi on "Paljastavat
symbolit – OSA 6 - Pahan lähettiläät". Siinä opit tunnistamaan vapaamuurarit ja muut ritarit heidän
symboliikkansa avulla. He kaikki palvovat joko tietäen tai tietämät- tään saatanaa ja poseeraavat
ylpeinä muotokuvissa vapaamuurari eleissään! Heitä on Suomessa noin 8 000 kpl ja he ovat
pääsäätöisesti päättävissä asemissa. Aivan valtiovallan huipulla.

Rituaali

Kasaari askenazit palvovat saatanaa ja rituaaleihin sisältyy uhrimenoja, joissa uhrataan ihmisiä, myös
lapsia. Kuulostaa täysin käsittämättömältä! Mutta oletko ikinä miettinyt montako lasta katoaa
vuodessa?

Vuodessa katoaa yli miljoona lasta

Pelkästään Euroopassa vuosina 2018-2020 katosi 18 000 lasta. Maailmanlaajuisesti lapsia katoaa yli
miljoona vuodessa! Mihin he katoavat?

Miljoona lasta on hyvin suuri määrä. Suomessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 1 467 653
perhettä. Ymmärrättekö? Miljoona lasta on aivan valtava määrä!

Pahan silmät

Puolalainen Patryk Vega on tehnyt dokumentin „EYES OF THE DEVIL” Puolan ja Ukrainan
lapsitehtaista sekä lapsikaupasta. Alla ote dokumentista, jossa lapsien välittäjä kertoo hävyttömän
rikkaista asiakkaista,  jotka tulevat lentokoneilla ja helikoptereilla paikalle    ja heillä on oma
lääkäriryhmä mukana, jotta surmatun lapset elimet saadaan myytyä. Varoitus: sisältää raakaa
materiaalia.
Katso dikumentti: https://www.youtube.com/watch?v=G1y38N4LQ

https://www.youtube.com/watch?v=G1y38N4LQiU


Adrenokromi

Adrenokromi on aitoa luonnontuotetta, se on adrenaliinin hapetustuote. Sitä saadaan alle
12-vuotiaasta silloin, kun lapsi kohtaa äärimmäisen kivun ja hätääntymisen tilan.

Metzitzah B’peh

Metzitzah B’peh on rituaali juutalaisessa ympärileikkausperinteessä. Siinä poikalapsen esinahka
leikataan ilman puuduteaineita ja rabbi imee ja nielee adrenokromipitoisen veren poikavauvan
peniksestä. Adrenokromi on hallusogeeninen aine ja ilmeisesti sillä on merkitystä uskonnollisissa
menoissa.

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=d9L2EYUcf-U

Eliitin huume
Fear and Loathing in Las Vegas- elokuvassa (Johnny Depp) maistaa adenokromia.

https://www.youtube.com/watch?v=m6kFCNsnQpQ

Adrenokromin lääketieteelliset kohteet

Adenokromia kerrotaan lääkkeellisesti käytettävän vähentämään kapillaariverenvuotoa. Farmaca
Fennicasta (Suomen lääketietokanta) ei löydy yhtään lääkettä, joka sisältää adrenokromia.

Drugbankista, joka sisältää yli 500 000 lääkeainetta, ei löydy adrenochrome- nimellä mitään. Lähin
on carbazochrome, joka ei kuitenkaan vastaa täysin kemialliselta kaavaltaan adrenokromia.
Adrenokromia ei käytetä lääkkeissä drugbankin mukaan. Sen synteettinen vastine on carbazochrome,
jota jostain lääkeaineista löytyy.

http://www.youtube.com/watch?v=d9L2EYUcf-U
http://www.youtube.com/watch?v=m6kFCNsnQpQ


Adrenochrome

Carbazochrome

Miksi tämä tieto  on mielenkiintoinen? En löytänyt mitään lääkettä, joka sisältää aitoa adrenokromia.
Kuitenkin sitä myydään netissä. Mihin tarkoitukseen?

https://www.sigmaaldrich.com/FI/en/produ ct/sigma/a5752

Yllättäen myyjä on kasaari askenazi- mafian sisällä oleva MERCK. Tämä suku/lääkeyhtiö tuli tutuksi
perhevaakunasta edellisessä  osassa artikkelisarjaa.Adrenokromin hinta noin 4 miljoonaa €/kilo.

http://www.sigmaaldrich.com/FI/en/produ


Adrenokromi on siten ylettömän kallista. Huomatkaa kemiallisen kaavan perusteella, että tämä ei ole
carbazochromia. Tämä on aitoa alle 12-vuotiaasta kidutetusta lapsesta saatua adrenokromia.

Katolinen kirkko

Kuten aikaisemmista kirjoituksista muistatte, katolisen kirkon rahoitus on kasaari askenazi
-kultilla. Katolinen kirkko on myös ollut mukana valtavissa pedofiliaskandaaleissa, joissa on ollut
mukana satojatuhansia lapsia pelkästään Ranskassa. Pedofilinen toiminta on täten täysin
organisoitua ja sisäpiiri tietää sen.

Maltan ritarit ja Jesuiitat

Katolisen kirkon historiallista toimintaa satanistisen kultin kanssa avataan seuraavassa osassa, jossa
kerrotaan myös "Maltan Ritarit"- salaseurasta ja jesuiitoista, jotka liittyvät katolisen kirkon pimeään
toimintaan. Katolisella kirkolla on satoja vuosia vanha sopimus kasaari askenazi -kultin kanssa. Alla
olevassa videossa on jesuiittojen vala. Se on hyvin samankaltainen Babylonian talmudin kuvausten
kanssa.

Jesuiittojen vala: https://rumble.com/v12fu5h-jesuiitta-vala.html

Norjan ja Suomen pedorinki - toimintaa on kaikkialla

Norjasta paljastui iso pedofiilirinki 2019, norjalaisella ringillä oli yhteys kansainvälisiin piireihin.

Suomessa tuomittiin vuonna 2020 henkilö vankeuteen kansainvälisestä pedofiiliringistä. Oikeuden
mukaan mies paitsi hallussapiti ja levitti lasten hyväksikäyttöä esittävää materi- aalia, yritti myös
houkutella ja opastaa muita henkilöitä syvemmälle sen pariin. Tämän eri henkilöiden kanssa käymät
keskustelut sivusivat oikeuden mukaan lisäksi lasten konkreet- tista hyväksikäyttöä ja
saatananpalvontaa.

Hollannin poliisi teki vuonna 2020 oudon löydön huumeratsiassa. Varastokontti oli muutettu
äänieristetyksi kidutuskammioksi. Kaikkiaan poliisi otti kiinni kuusi ihmistä, joita epäillään
kidnappauksesta ja panttivankien ottamisesta.

Tunnista symbolit

Wikileaks julkaisi FBI- dokumentin, jossa on pedofiilien käyttämiä symboleita. Kannattaa painaa
symboli mieleen ja jos sellainen jossain näkyy, ottaa etäisyyttä ja ilmoittaa poliiseille tarvittaessa.

https://rumble.com/v12fu5h-jesuiitta-vala.html


https://wikileaks.org/wiki/FBI _pedophile _symbols

Tilastokeskuksen mukaan marras- joulukuussa ylikuolleisuus 15 % ta-
vanomaista korkeampi

Tilastokeskus julkaisi 22.4.2022 dataa kuolemista. Sen mukaan marras- joulukuussa kuolleisuus oli
15 % normaalia korkeampi. Erityisesti yli 85-vuotiaiden kuolleisuus on lisääntynyt. Nuorissa
ikäluokissa enemmistö kuolleista oli miehiä.

Tämä asia on huomattu jo toukokuussa toisen injektiokierroksen jälkeen. Järjen Ääni Ry on tehnyt
asiasta tutkimuksen, joka näyttää synkän tilanteen graafisessa muodossa.

Lue tutkimus: Pitkäkestoinen ylikuolleisuusanomalia 2021

Jyrkkä nousu ylikuolleisuudessa osuu ajankohtaan, missä aloitettiin toinen injektiokierros isoon
kansanryhmään. Yhteys on selkeä, vaikka sitä ei kukaan myönnä.  mRNA-injektio on kasaari askenazi
-mafian luomus. Mikä sen tarkoitus on? Tulemme näkemään sen lopulliset vaikutukset vasta vuosien
päästä.

Tällä hetkellä injektio vaikuttaa liiankin tehokkaalta. Ylikuolleisuus nousee maailmanlaajuisesti niin
paljon, että huomio pitää siirtää siitä pois keinolla millä hyvänsä.3.

https://wikileaks.org/wiki/FBI


Paljastavat symbolit – OSA 6 – SUPO

Vappuaattona sattui Helsingin ydinkeskustassa tilanne, joka olisi voinut johtaa suuronnet-
tomuuteen. Keskellä ihmismassaa auto ajoi hurjaa vauhtia ja päätyi Pohjoisesplanadilla
kolariin kolmen muun auton kanssa. Kuin ihmeen kaupalla kukaan ei kuollut. Nykyisen
tiedon mukaan poliisipartio oli käskenyt kuljettajaa pysähtymään jo Pohjoisrannassa,
jossa hän ei ollut noudattanut käskyä. Tämä tapahtumasarja on tarkemmin
katsottunavarsin epäselvä. Onko kaikki sitä, miltä näyttää?

Injektiopiikki- blogiin on kirjoitettu Paljastavat symbolit -artikkelisarjaa. Se kertoo pankki-
maailmasta ja siitä kuka tai mikä tätä maailmaa oikeasti johtaa. Koko artikkelisarja kannat- taa
lukea. Seuraava osa olisi kertonut vapaamuurareista, jesuiitoista ym. salaseuroista, joissa on
johtajina erittäin vaikutusvaltaisessa asemassa olevia, myös valtakunnantasolla.

Helsingin tapaus nosti piilotetun symboliikan esiin hyvin näkyvällä tavalla. Niin näkyvästi, että teen
tästä tapahtumasarjasta oman osansa Paljastavat symbolit- artikkelisarjaan.

Tapahtuma

Lauantai 30.4.2022 klo 19:25 Iltalehti uutisoi ensimmäisen kerran tapahtuneesta. Onnet- tomuus oli
sattunut Pohjoisesplanadilla lähellä Havis Amanda- patsasta. Kaksi ihmistä oli loukkaantunut. Uutista
päivitettiin ja lopulta selvisi, että kaahaaja oli kolaroinut kahdeksaan autoon ja kolme ihmistä oli
loukkaantunut.



Videokuvaa tapahtuneesta

Tapahtumasta on levinnyt SOME-kanavissa videopätkä, jossa on kuvattu koko tapahtuma. Tiedossa ei
ole kuvaajaa eikä kameraa, jolla pätkä on kuvattu. Se on kamera/kännykkä, jossa on hyvä
kuvanvakautus, koska se ei juurikaan tärise kovasta kävelyvaudista huoli- matta. Katsotaan
SOME:ssa liikkuva videotallenne kokonaisuudessaan. Kuvaaja on yksin, koska hän ei puhu
ulkopuolisille. Mikä on syy, että hän on kuvannut juuri tuolla hetkellä kävellessään ja ylittäessään
katua? Sattuma?

Katso koko video: https://rumble.com/v13cv8p-espa-vappu.html

Kukaan ei kuollut, mikä on ihme!

Auto ajoi hurjaa vauhtia Pohjoisesplanadilla ja onneksi kukaan ei jäänyt alle. Tilanne näyttää siltä,
että ajaja on psykoosissa, huumeissa tai pahassa mielenhäiriössä. Useita poliiseja tarvitaan
taltuttamaan uhkaavasti ja sekavasti käyttäytynyt henkilö.

Se näyttää siltä, kyllä. Katsotaan videota tarkemmin. Mitä tapahtuu noin minuutin aikana, siitä kun
auto on törmännyt, siihen kun tekijä kaadetaan maahan? Katsotaan video

Katso video: https://rumble.com/v13gxkh-aika-kadulla.html

Tekijä odottaa poliisia hievahtamatta kadulla lähes minuutin

Törmäyksen jälkeen tekijä menee keskelle katua seisomaan haara-asentoon. Hänen seurassaan on
ohikulkija kaulahuivissa ja he vain seisovat kadulla. Kun karhuryhmän pakettiauto tulee paikalle alkaa
psykoottinen esitys. Tekijä on seisonut hievahtamatta kadulla vähintään 40 sekuntia, oletettavasti
lähes minuutin.

Oliko tekijä psykoosissa, alkoholin vaikutuksen alaisena tai huumattu?

Psykoottinen ihminen ei oletusarvoisesti toimi näin harkitusti. Jos tekijä on hallusogeenien
vaikutuksen alaisena, niin vielä vähemmän. Tekijä seisoi hievahtamatta kadulla noin minuutin ennen
esityksen alkamista. Sitten hän aloitti huutamisen: "Jumalan nimeen - Väisty pois luotani Saatana.
Väisty pois luotani Saatana. Väisty pois luotani Saatana. Väisty pois luotani Saatana. Amen. Amen.
Amen."

Tekijä ei ollut sekavassa tilassa

Jos videosta katsoo vain kohdan, missä poliisit ottavat tekijän kiinni ja minkä valtamedia esittää, asia
on selvä, hän on sekava ja mielenhäiriössä.

Mutta, tekijä toimi täysin harkitusti, hän odottaa lähes minuutin keskellä katua sivi- ilipukuisen
ohikulkijan kanssa. Tapahtumaketju on outo, hyvin outo.

Siviilipukuinen käskyttäjä

Välittömästi törmäyksen jälkeen paikalle saapuu ulkopuolinen henkilö. Hän odottaa tekijän kanssa

https://rumble.com/v13cv8p-espa-vappu.html
https://rumble.com/v13gxkh-aika-kadulla.html


kadulla poliisien tuloa lähes minuutin ja tämä sama siviilipukuinen henkilö myös käskyttää poliiseja
kiinniottotilanteessa.

Törmäyksen jälkeen apukuskin paikalta henkilö poistuu kadulle. Siitä oli maininta ensim- mäisissä
uutisissa, mutta sen jälkeen asia unohdettiin lehdistöstä kokonaan. Videokuvaaja kääntää juuri siinä
kohdassa kameran kuvaamaan katua, jossa oletettu henkilö voisi olla.

Video: https://rumble.com/v13gdzr-tormayksesta-kaskyttajaan.html

Siviilipukuinen, ensimmäisenä (12 sekuntia) paikalle tullut henkilö käskyttää poliiseja. Aivan selvää
on, että kommunikointi poliisien ja ko. henkilön välillä on hallittua ja poliiseilla on katsekontakti ja
alisteinen asema käskyttäjään. Kuka on siviilipukuinen käskyttäjä?

Kuka tekijä on?

Tekijän nimi on yleisesti sosiaalisessa mediassa tiedossa. Mutta, koska poliisi tai valtamedia ei ole sitä
jostain syystä kertonut, nimeä ei erikseen mainita tässä artikkelissa.

Tekijä on pääkaupunkiseudulla asuva, 33-vuotias valtion virkamies. Hänellä on pitkä kokemus
talousalan tehtävistä valtionhallinnossa ja pankkimaailmassa. Hän on tehnyt nousujohteista uraa
erikoistuen talous- ja rahoitusasioissa. Mies on ollut töissä yhtäjaksois- esti valtiovarainministeriössä
loppuvuodesta 2016. Hänellä on kokemusta myös Euroopan parlamentista, jossa on ollut 10 vuotta
sitten avustajan tehtävissä.

https://rumble.com/v13gdzr-tormayksesta-kaskyttajaan.htm


Hän kuuluu perussuomalaisiin ja puoletoveri kertoi nähneensä tekijän paikallisessa nfotilaisuudessa ja
kaikki oli ollut normaalisti. Tekijä oli jäänyt iltapäivällä vielä purka- maan telttaa muiden kanssa. Vain
muutaman tunnin kuluttua hän ajoi kovaa vauhtia väkijoukkoon. Mitä ihmettä tapahtui?

Ulkopuolinen käskyttäjä

Paikalla on koko ajan ulkopuolinen henkilö, joka tulee lähes välittömästi törmäyksen jälkeen paikalle.
Tekijä tulee autosta ulos vakaalla askeleella horjumatta (alkoholin aiheuttama vakava humala pois
laskuista). Tekijä kirjoitti sosiaaliseen mediaan puhaltaneensa nollat useiden todistajien paikalla
ollessa paikanpäällä. Tekijä nostaa kädet "voitonmerkiksi". Eleellä on toinenkin merkitys, josta
jäljempänä.

Törmäyshetkestä siihen kun ulkopuolinen käskyttäjä saapuu paikalle kestää vain 12 sekun- tia. Hän
on ilmeisesti juuri ylittänyt tien tai kävellyt jalkakäytävällä. Jos näet yllättävän tapahtuman, sen
prosessointi kestää muutamia sekunteja ennen toimintaa.

Herrasmies, joka jatkossa käskyttää poliiseja, saapui paikalle hyvin nopeasti. Voikin sanoa, että hän
oli paikanpäällä jo valmiiksi.

Symbolismia

Tämä kirjoitus on sisällytetty Paljastavat symbolit -artikkelisarjaan.  Tekijä  on Instagram  ja
Facebook- tileillään jakanut selittämättömiä symbolismikuvia. Tapahtuman jälkeen,  heti seuraavana
iltana hän jakoi alla olevan kuvan. Luotettavista lähteistä saadun tiedon mukaan tekijä on ollut
ainakin aikoinaan uskonnollinen kristitty.



Twitter

Kuva on selkeästi otettu sairaalassa, koska tekijällä on sairaalan sandaalit jalassa. Pöydällä olevat
esineet on aseteltu tarkoituksellisesti, ilmiselvästi. Jos olisi pakko tehdä arvaus, tämä kuva viittaa
vapaamuurareiden/kabbalan elämänpuuhun.





Helmikuu 13. 2022 Facebook

Facebookissa on helmikuun 13. 2022 lisätty kuva jossa on juomalasit aseteltu erikoiseen
järjestykseen. Tarkoituksella, ilmiselvästi.

Facebook



Royal Arch

Jos olisi pakko tehdä arvaus, tämä kuva viittaa vapaamuurareiden Royal Arch (RA) 3°
mestarimuurariasteeseen. Mestarimuurariaste on viimeinen osa kolmivaiheista syvähenkistä
initiaatioriittiä.

Initiaatio on henkilön vihkiminen uskonnollisesti tai yhteiskunnallisesti uuteen asemaan.
3°:n initiaation kohokohta on vertauskuvallinen kuolema ja uudesti syntyminen.

Alla Royal Arch (RA) 3° symboli. Juomalasit ovat 3° mestarimuurariasteeseen sisimmän symbolin
muodossa.

The Triple Tau.
(Grand Emblem of Royal Arch Masonry)



Toiminta kadulla

3°:n initiaatioriitin kohokohta on vertauskuvallinen kuolema ja uudesti syntyminen. Heti autosta
noustessa tekijä nostaa kädet "voitonmerkki" asentoon. Se on kuitenkin vapaa- muurarien riittiin
kuuluva ikivanha juutalinen (kabbalah) ja esikristillinen asento. Kuva on "3 asteen rituaalien
kätketyistä merkityksistä v 3" - nimisestä vapaamuurarien esityksestä.



Initiaatioriitti tunnetaan pikkurikollisten järjestöissä ns. prospekti toimintana. Siellä prospekti-jäsenen
pitää esimerkiksi tehdä jokin rikos/henkirikos päästäkseen ylenemään organisaatiossa.

Mitä ovat vapaamuurarit

Vapaamuurarit on salaseura, jossa vaikuttaa yhteiskunnallisesti erittäin vaikuttavia henkilöitä.
Seuraavan artikkelisarjan osan on tarkoitus tuoda syvällisempää tietoa niiden toiminnasta. Lyhyesti
sanottuna se on kansainvälinen salaseura, jonka jäsenet saavat tietää järjestön todellisen luonteen
vasta kohottuaan ylimmille tasoille. Alimmilla tasoilla olevat jäsenet noudattavat ylempää tulevia
ohjeita ja noudattavat kuuliaisesti maallisen lain yläpuolelle asettuvaa valaansa.Katso haastattelu
Juhani Julinista, hän palveli 16 vuotta vapaamuurarit järjestöä, kunnes hän tajusi tilanteen. Noin
kaksi viikkoa paljastavasta haastattelusta hänet oletettavasti tapettiin. Virallisesti hän löytyi
mökiltään mönkijän alle kuolleena.

Katso video: https://odysee.com/@injektiopiikki:c/juhanijulin-vapaamuurari:3

Historiaa

Perjantai 13. päivä juontuu siitä, Ranskan kuningas Filip Kaunis vangitutti Temp- peliherrain
ritarikunnan jäsenet. Kuningas syytti temppeliherroja saatananpalvonnasta. Temppeliherrat vangittiin
ja poltettiin roviolla.

https://odysee.com/@injektiopiikki:c/juhanijulin-vapaamuurari:3


COVID-19 pandemia

Tiedostosta löytyvät professorit ja lääkärit, jotka ovat käskyttäneet COVID-19 pandemiassa toimivia
alempia ylilääkäreitä ja aiheuttaneet valtavan katastrofin estämällä COVID-19 varhaisen hoidon,
pakottamalla mRNA-injektiot jokaiseen ja noudattamalla ainoastaan WHO:n ja kasaari-askenazi
mafian ohjeita. Vapaamuurarit on kasaari-askenazi mafian alaisuudessa toimiva rikollisjärjestö, kuten
myös jesuiittapohjainen Maltan ritarit. Kaikki nämä järjestöt palvovat Luciferia eli Saatanaa.

Mystinen mies joka oli paikan päällä koko aja

Sosiaalisessa mediassa on herättänyt ihmetystä siviili, joka käskyttää poliiseja. Voin sanoa noin 25:n
vuoden virkamiestaustalla, että kukaan ulkopuolinen ei anna mitään ohjeita virassa oleville poliiseille.
PISTE.

Tämä herra kuitenkin käskyttää poliiseja ja poliisit toimivat katsekontaktissa hänen kanssaan. Hän
kuuluu poliisiin ja poliisit tunnistivat hänet. Hän ei olisi tönöttänyt metrin etäisyydellä kiinniotostosta
muuten. Ei mitään epäselvää. Hän kuuluu poliisivoimiin.





Minuutin odottelu ennen toimintaa

Varsinainen toiminta alkaa vasta silloin kun karhuryhmä/VATI yksikkö (pakettiauto) ja kuvaaja
saapuu paikalle vähän yli minuutti törmäyksestä. SUPO:n johtaja Antti Pelttari kieltämättä muistuttaa
käskyttäjää.





SUPO - Suomen suojelupoliisi

Suojelupoliisi on Suomen valtion kansallisesta turvallisuudesta vastaava sisäministeriön alainen
turvallisuus- ja tiedustelupalvelu. Supon tehtävänä on ennaltaehkäistä ja torjua vakavimpia
kansallisen turvallisuuden uhkia, kuten terrorismia tai vakoilua



Luotettavan (SUPO:ssa työskennelleen) lähteen mukaan SUPO on varsinainen "hyvävelik- erho".

Epäselvyyksiä

SUPO on ollut lehdistössä sisäisistä rikoksista. 2019 uutisoitiin tapauksesta, jossa yli- tarkastaja oli
sekaantunut laittomuuksiin yritysturvallisuustarkastuksiin liittyvässä jutussa. Tarkastukset
kohdistuivat yhtiöön, josta Säteilyturvakeskus pyysi turvallisuusselvityksen. Ydinvoimalaan?

Suomen kansalaisuus Gennadi Timtšenkolle SUPO:n ohi

Juuri nyt on tapetilla tapaus, joka uutisoitiin 3.5.2022 klo 18:39 iltalehdessä. Silloinen
ulkomaalaisviraston pääjohtaja Matti Saarelainen (Supo-tausta), järjesti Vladimir Putinin keskeisenä
apurina tunnetulle Gennadi Timtšenkolle Suomen kansalaisuuden ohi Suo- jelupoliisin (Supo)
vuonna1999.

Matti Saarelaisella on Supo-tausta, hänet nimitettiin 2017 EU- ja Nato-maiden yhteisen hybirdiuhkien
torjunnan osaamiskeskuksen ensimmäiseksi johtajaksi.

Saarelainen palasi suojelupoliisiin 2021 lokakuun alussa. Tarkempaa tehtävänkuvaa Saarelainen tai



SUPO ei ole kertonut.

Hyvävelikerhon tietovuoto lehdistöön

Tapaus Gennadi Timtšenko uutisoitiin muutama päivä tapahtumasta.  Matti  Saarelaisella
on ollut ilmeisesti kuumat paikat, jos on saanut vihiä, että joku Suposta aikoo "vuotaa" näin
tulenaran tiedon lehdistölle.

Kuka on vuotaja? Mystinen poliiseja käskyttänyt mies, joka oli juuri ylittänyt tien kolari- paikalla?

SUPO symboliikkaa

SUPO:lla on lähes rajattomat valtuudet toimia kenenkään tietämättä. Se on Suomen salainen poliisi.
Jokaisella firmalla on logo ja se kuvastaa tai yrittää kuvastaa yrityksen arvoja mahdollisimman hyvin.
Alla SUPON logo:

Logossa on selkeästi SUPO niin, että kirjaimet ovat yhdessä. Kirjainyhdistelmistä on korostettu tietyt
kohdat. Jos vaalennetut kohdat muuttaa taustan väriseksi se näyttää seuraavalta.



Tästä kuvasta tai symbolista kukaan ei voisi päätellä, että kyseessä on SUPO. Jos näkisit yläpuolella
olevan kuvan ensimmäistä kertaa tulisiko mieleen SUPO? Oletettavasti ei. Jos logosta on korostettu
jokin noin selkeästi sillä täytyy olla tarkoitus. Käännetään logoa, koska symboliikassa asiat piilotetaan
toisinaan ovelasti sivuttain tai väärinpäin.



Nyt siinä on selkeästi P2. Eikö olekin? Mutta mikä on P2?

P2 - Propaganda Due

Propaganda Due on vuonna 1877 perustettu Italian Grand Orientin alainen vapaamuurarilu- ola. Sen
vapaamuurarillinen peruskirja peruutettiin vuonna 1976, ja se muuttui salaiseksi,
kommunisminvastaiseksi, neuvostovastaiseksi, vasemmistovastaiseksi, pseudovapaa- muurarilliseksi
ja radikaalioikeistolaiseksi järjestöksi, joka toimi vastoin Italian perustuslain 18 pykälää, joka kielsi
salaiset yhdistykset.

P2:ta kutsuttiin "valtioksi valtion sisällä" tai "varjohallitukseksi". Loosiin kuului nimekkäitä toimittajia,
kansanedustajia, teollisuusjohtajia ja sotilasjohtajia - muun muassa Silvio Berlus- coni, josta tuli
myöhemmin Italian pääministeri sekä kaikkien kolmen Italian tiedustelu- palvelun (tuolloin SISDE,
SISMI ja CESIS) johtajat. Tutkiessaan Gellin huvilaa vuonna 1982 poliisi löysi asiakirjan nimeltä
"Suunnitelma demokraattisesta uudelleensyntymästä", jossa vaadittiin tiedotusvälineiden
vakiinnuttamista, ammattiliittojen tukahduttamista ja Italian perustuslain uudelleen kirjoittamista.

Italian ulkopuolella P2 toimi aktiivisesti myös Uruguayssa, Brasiliassa ja Argentiinassa. Sen
argentiinalaisiin jäseniin kuuluivat muun muassa Raúl Alberto Lastiri, joka toimi lyhytaikaisesti maan
väliaikaisena presidenttinä Argentiinan itseoikeutetun "Argentiinan vallankumouksen" diktatuurin
(1966-1973) päättymisen jälkeen; Emilio Massera, joka kuului Jorge Rafael Videlan johtamaan
sotilasjunttaan Argentiinan viimeisen siviiliväestön sotilasdiktatuurin aikana (1976-1983); José López
Rega, joka toimi sosiaaliministerinä (1973-1975) ja Argentiinan antikommunistisen puolisotilaallisen
järjestön perustajana; ja kenraali ja tuomittu murhaaja Guillermo Suárez Mason.



Voiko SUPO:n logon symboliikka olla sattumaa?

Totta kai se voi olla. P2 vapaamuurari loosi on kuitenkin toiminut monessa maassa juuri
tiedustelupalveluihin soluttautuneena.

Onko oikein, että satanistisen salaseuran jäseniä toimii tärkeässä yhteiskunnallisessa asemassa ja on
vannonut valan, jossa vala menee maallisen lain yläpuolelle? Lisäksi valassa vannotaan puolustamaan
jokaista muurariveljeä. Pitääkö tämä mielestäsi sallia?

Päivitys 17.6.2022

Tekijä  on Twiitannut  paljon puhuvan kuvan Twitteriin.Royal Arch initaatioriitti on hyvin
todennäköinen kaahauksen syy. Tai tekijä haluaa paljaastaa vapaamuurarit?



Paljastavat symbolit – OSA 7 - Jezebel - en tiedä miten jouduit vereeni

Paljastavat symbolit sarjan osassa 5 on kerrottu kasaari-askenazimafian historiasta. He
palvoivat baal-jumalaa, uhrasivat rituaaleissaan lapsia. He joutuivat brutaalin uskon-
tonsa vuoksi pakolla valitsemaan kristinuskon, islamin tai juutalaisuuden, koska muuten
heidät olisi tapettu saatananpalvonnan vuoksi. He valitsivat näennäisesti juutalaisuuden,
mutta vannoivat kostoa kaikille muille. Aikaisemmissa osissa on kerrottu myös askenazi
Rothschild -suvun pankkidynastiasta ja julkisatanismista.

Jezebel

Jezebel oli Israelin kuningatar, jonka tarina löytyy Raamatun Ensimmäisessä ja Toisessa kuninkaitten
kirjassa. Jezebel liittyy kasaari-ashkenazimafian historiaan ja siksi avaan vähän myös Jezebelin
historiaa.

Jezebel oli foinikialainen prinsessa, joka nai kuningas Ahabin. Vanhassa Testamentissa tätä syytetään
Ahabin kääntämisestä pois oikeasta Jumalasta ja hänen ohjaamisestaan palvomaan omaa
jumalaansa, Baalia. Baal-jumala on tullut tutuksi paljastavat symbolit aikaisemissa osissa



Baalin palvontamenoihin sisältyy pienten lasten uhraaminen. Tästä sekä syystä kaikki inhosivat
häntä. Kuningatarta syytettiin myös tyrannimaisen hallitus- muodon tuomisesta Israeliin. Uskotaan
myös, että hän ja Ahab yrittivät aloittaa Israelissa vallankumousta. Häntä syytettiin Herran
profeettojen tappamisesta, ja profeetta Elia syytti häntä hirmuteoista.



Jezebelin kuolema

"Sitten Jeehu tuli Iisreeliin. Kun Iisebel kuuli sen, maalasi hän ihomaalilla silmäluomensa, koristeli
päänsä ja katseli ulos akkunasta. 31

Ja kun Jeehu tuli portista sisään, kysyi Iisebel: "Kävikö hyvin Simrille, herransa murhaa- jalle?" 32Hän
käänsi kasvonsa akkunaa kohti ja sanoi: "Kuka on minun puolellani? Kuka?" Niin pari kolme
hoviherraa katsoi alas häneen. 33Jeehu sanoi: "Syöskää hänet alas".  Ja  he syöksivät hänet alas, niin
että hänen vertansa pirskui seinään ja hevosiin; ja nämä tallasivat hänet jalkoihinsa. 34

Sitten Jeehu meni sisään, söi ja joi. Ja hän sanoi: "Korjatkaa se kirottu ja haudatkaa hänet, sillä
onhan hän kuninkaan tytär". 35Mutta kun he menivät hautaamaan häntä, eivät he löytäneet hänestä
muuta kuin pääkallon, jalat ja kädet."

Jezebel oli hyvin vihattu, kuten Raamatun jakeista voisi päätellä.

Siirtyminen Eurooppaan ja muualle maailmaan

Kun tämän uskon harjoittajia siirtyi Turkkiin ja sieltä Khazariaan (nykyinen Ukrainan alue), heille tuli
pakkovalinta eteen. Kukaan ei sietänyt heidän palvontamenojaan, jossa pieniä vauvoja uhrattiin
Saatanalle.



Lopulta heidät pakotettiin valitsemaan joko kristinusko, juutalaisuus tai islam. He valitsivat
näennäisesti juutalaisuuden, mutta se oli vain näennäistä. He tekivät pyhän lupauksen tappaa kaikki
gentilet (muihin uskontoihin kuuluvat) joko sodalla, nälänhädällä tai myrkyt- tämällä.

Ukraina

Ukrainan alueella onkin eniten Ashkenazi- verta maailmassa. MyHeritage-verkkosivuston tekemässä
DNA-tutkimuksessa Unkarissa, joka kuului Khazariaan on noin 50 % askenaziju- utalaisia 130 000
henkilön otoksessa. Ukraina oli khazarian keskus ja oletettavasti siellä on suhde on vähintäänkin
sama. Ukrainassa on matala rokotusaste, vain noin 36 % ihmisistä on saanut mRNA-rokotteen.

Kasaari-askenazit ovat jatkaneet ja voimistaneet uskontonsa harjoittamista koko historian ajan
piiloutumalla juutalaisuuden taakse ja levittäytyneet Puolan kautta koko Eurooppaan. Nyt
askenazijuutalaiset suvut ovat pankkimaailman huipulla ja myös läheisessä tekemisessä COVID-19
pandemian kanssa. He omistavat käytännössä kokonaan myös koko maailman median.

Rothschildin sukuvaakunasta löytyy kova pandemian ydin, ja se on selitetty aikaisem- missa
paljastavat symbolit- osissa. Siinä on lääkkeitä myyvä yhtiö, mRNA teknologian kehittäjä (Heiko von
der Leyen), rokotteiden ostaja (Ursula von der Leyen) sekä syndikaatti (WEF/ Klaus Schwab), joka on
soluttanut maailman hallituksiin omat agendan edistäjänsä.

Meillä Sanna Marin, Sauli Niinistö sekä Annika Saarikko ja monet muut ovat kasaari- askenazi mafian
agendan edistäjiä. Jezebelin muisto elää vahvana lähes jokaisessa Euroopan maassa.

Rothschildin tanssiaiset

Vuonna 1972 Marie-Hélène de Rothschild järjesti kuuluisat surrealistien tanssiaiset Fer- rièresissä.
Hän kuului erittäin varakkaaseen Rothschild-pankkiirisukuun. Vain harva pääsi vieraslistalle, mutta
jos pääsi, hänellä oli Pariisin ylimmän eliitin hyväksyntä.

Illan vaatimukset olivat "musta solmio, pitkät mekot ja surrealistien päät", ei enempää eikä
vähempää. Teeman mukaisesti kutsu oli kirjoitettu väärinpäin - sen lukeminen onnistui katsomalla
sen peilikuva. Tanssiaiset olivat satanistinen juhla ja saatananpalvonnassa asiat ovat ylösalaisin mm.
pentagrammi, ylösalaisin oleva risti.

Kun raha ei ole este, vain mielikuvitus on rajana. Marie-Hélènen mielikuvitus oli hyvin runsas.
Château- linna, jossa juhlat järjestettiin, valaistaisiin valonheittimillä, joiden tarkoituksena oli luoda
illuusio siitä, että rakennus oli tulessa. Portaikko oli täynnä kissoiksi pukeutuneita palvelijoita ja
lakeijoita - kaikki erilaisissa uniasennoissa.

Kuvagalleriassa on kuvia juhlista. Baalin-palvontamenoihin kuuluvat vauvojen uhraukset ja runneltuja
vauvoja esittäviä nukkeja ja ruokapöydällä makaavia nukkehahmoja on kuvissa. Kuvia aidoista
rituaaleista tilanteista ei tietenkään julkisuuteen vuodeta, jos sellaisia on ollut.























Ylintä eliittiä on vain noin 8000
Ylinta eliittiä on maailmassa jodenkin arvoiden mukaan vain noin 8000 henkilöä ja sitä    ei
tietenkään päästetä kasvamaan liian isoksi. Tämä eliitti omistaa lähes koko maailman. Heidän
valtansa on rajaton. Ja heillä on historiallinen lupaus. Se ei ole mukava yhdistelmä.

Desmond Child

Desmond Child (s. John Charles Barrett, 28. lokakuuta 1953) on yhdysvaltalainen muusikko,
lauluntekijä ja tuottaja. Hän perusti Desmond Child & Rouge -yhtyeen vuonna 1975. Su- urempaa
suosiota Child on saanut lauluntekijänä ja hän on ollut mukana säveltämässäuseita hittikappaleita.

John Charles Barrett on juutalainen ja on miehen kanssa parisuhteessa. He ovat saaneet lapset
sijassynnyttäjien avulla. Desmond Child on parrakas kaveri.



The Rasmus - Jezebel
Tämän vuoden Suomen Euroviisu- kappale on The Rasmus- yhtyeen Jezebel. Se on upea kappale ja
ilman Ukrainan sotaa veikkaisin sitä jopa voittajaksi. Oletettavasti 50 % Ukrainan kansasta laulaa sitä
kyyneleet silmissä. Olihan Jezebel aikoinaan heidän kuningattarensa, joka murhattiin raa’asti.
Kappale on Ukrainan sodan vuoksi hyvin ajankohtainen ja se voi sodasta huolimatta jopa voittaa.

Keitä muita on osallistunut kappaleen tekemiseen?

Laulun sanat löytyvät netistä ja siinä on mainittu kaikki sanoittajat. Sanoittajiksi on merkitty
Desmond Child / Lauri Ylonen. Laulun sanoihin on ollut vaikuttamassa Desmond Child. Desmond Child
on juutalainen, ja oletettavasti kasaari-askenazi, koska on tehnyt ylistyslaulun kuningatar Jezebelille.
Israelista kappale ei tule saamaan ääniä.

Video

Olemme käyneet läpi pikaisesti Jezebelin historian. Rothschildin saatanapalvontatanssi- aiset.
Desmond Childin taustat. Nyt voimme katsoa Jezebel musiikkivideon. Se on kieltämättä upea.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=m33Gzhd5Yfw

Upea video! - Upea sävellys! - Sanat?

Videon "rituaali" on kopio Rothschild satanistisista tanssiaista maskeineen ja kissapalvelijoineen. Kun
ensimmäisen kerran kuulin kappaleen sanat, en tiennyt Jezebelin historiaa, enkä ymmärtänyt sanoja.
Yhdistin ne alitajuisesti niin, että Jezebel on tartuttanut HI-viruksen, koska Lauri laulaa "Jezebel - En
tiedä miten jouduit vereeni" ja HI-virus tulee ensimmäisenä mieleen. Mikä muu vieras asia voi päätyä
omaan vereen yhteisen yön jälkeen?

Sanojen suhteen olin täysin hämmentynyt. Euroviisut on L.G.B.T.Q.I.A. (lesbian, gay, bisex- ual,
transgender, queer/questioning, intersex, asexual) ihmisten kansanjuhla. HIV:n vereen päätyminen ei
ole ollenkaan hyvä valinta laulunsanoiksi tuolle kohdetyhmälle. Katsotaan sanoituksia lisää.

"Midnight, it’s time to put your face on." Keskiyöllä on aika laittaa maski kasvoille. Se maski on
videolla seinällä ja se on Plague doctor mask. Eli ennen lääkärit käyttivät sitä pandemiossa. Keskiyö
on saatananpalvojien aikaa.

http://www.youtube.com/watch?v=m33Gzhd5Yfw


"I’m just the first shot on your hit list" Olen vain ensimmäinen laukaus sinun tappolistallasi.
"Shot" sanaa käytetään myös rokottamisen yhteydessä.

"Woke up with bruises on my body" Herään mustelmat kehossani. Koronarokotusten alkaessa,
varsinkin kierroksella kaksi, vanhukset heräsivät valtaviin mustelmiin. Se johtui siitä, että osassa
kehoa verisuonet menivät tukkoon, trombosyytit kerääntyivät tukoksiin ja muu kiertävä veri tuli liian
juoksevaksi matalista trombosyyteistä johtuen. Liian ohut veri taas aiheutti mustelmia, joskus jopa
lautumia.

"Hands tied, like Jesus on the cross" Kädet sidottuna, kuin Jeesus ristillä. Minä olin töissä sairaalassa
ja näin mitä tapahtui. Rokotteiden aiheuttamia haittoja ei saanut edes epäillä. Kädet ja suu ovat
todellakin sidottu jokaiselta joka näkee tilanteen. Jos asiaa yrittää tuoda julki, seuraa
ristiinnaulitseminen työpaikalla sekä sosiaalisessa mediassa.

"Jezebel I don’t know how you got in my blood" Jezebel, en tiedä kuinka jouduit vereeni. Ei
kommentoitavaa.

"Your final kiss is to leave a scar on a heart" Viimeinen suudelma jättää arven sydämeen.
Sydänlihastuledus jättää aina arven sydämeen. Sydänlihastulehduksen esiintyvyys kasvaa
rokotekierrosten myötä. Se on fakta jonka myönsi viimein myös THL. Monesko on se viimeinen
suudelma?

Sattumusten summa

Yritin tavoittaa Laurin ja Laurin tuntevia ihmisiä ennen tämän kirjoituksen julkaisua. En ole saanut
vastausta, koen tarpeelliseksi tuoda nämä sattumukset esille vaikka en voinut varmentaa kappaleen
syntyhistoriaa. Kun videon ja laulun laittaa historialliseen viitekehyk- seen on se toteutettu
äärimmäisen taidokkaasti.

SOMEmylläkkä

Jezebel on saanut jo kerran SOMEmylläkän aikaiseksi. Silloin ilmoille levisi viesti, että Jezebel on ollut
rasistinen ilmaisu viktoriaanisella aikaudella mustista naisista ja Lauri Ylönen on rasisti. Joku oli
menettänyt yöunet asian vuoksi. Oletettavasti kohu se oli vain harhautus oikean historian
peittämiseksi.

Tämän laulun Jezebel on 100 % varmasti kasaari-askenazi juutalaisten historiallinen kuningatar,
jonka toiseen uskontoon kuuluva mies on tappanut.

Ukrainan tilanne

Toivottavasti tämä euroviisuvideon analyysi toi sinulle jotain uutta. Se avaa Ukrainan historiaa. Noin
50 % asukkaista on kasaarijuutalaisia perimältään ja Ukraina on kasaari- askenazimafian
historiallinen kotiseudun keskus. Holomodorin aikana 3-14 miljoonaa tapettiin nälkään. Nyt on
menossa samankaltainen operaatio ja koko Suomen johto on siinä 100 % mukana. Putin hyökkäsi,
mutta koska kasaarimafia omistaa madiat, emme oletettavasti ikinä saa oikeasti tietää koko totuutta.

Elon Musk osti Twitterin ja sanoi sananvapauden kasvavan ja säätävänsä valtioilliselle toimijoille
kovat käyttömaksut. Nyt suuryrityksiä mainostetaan painostamaan Muskia luopumaan ajatuksesta.
Median mukaan sanavapaus on uhka demokratialle. Ajattele sitä! Olemme hyvin pitkällä, jos
sananvapaus on uhka demokratialle.



The Rasmus

Lauri on upea säveltäjä. The Rasmus on hieno bändi. Jezebel on upea kappale, mutta onko Jezebel
ylistyslaulu cabalille ja Saatanalle? Siltä se valitettavasti näyttää. Sattuma  ei ole kovinkaan
todennäköinen, jos tietää sanoittajan taustat. Tarkista ihmeessä kaikki lähdelinkit, jos jokin asia
epäilyttää.

Videon lopussa on vain tyhjä sänky. Lauri vapautui Jezebelin kahleista. Niin vapaudut sinäkin, jos vain
haluat.

Jaa tämä jos se avasi sinulle jotain uutta. Suosittelen lukemaan koko "Paljastavat symbolit"- sarjan.
Sen luettuasi ymmärrät mitä juuri nyt tapahtuu, kaikki on ilmiselvää. Pidetään toisistamme huolta,
koska tarvitsemme toisiamme enemmän kuin koskaan.



Paljastavat symbolit – OSA 8 – salaseurat

Valtamediassa Illuminati on yleisesti esitetty salaliittoteoriana, mutta historiankirjojen
mukaan se on täysin totta. Koska sen toiminta on hyvin salaista, se on salaseura.
Salaseura ei kuitenkaan tarkoita salaliittoteoriaa. Salaseura, salaliitto ja salaliittoteoria
ovat erillisiä asioita. Tässä artikkelissa käsitellään Illuminatin historiaa ja nykyisyyttä.

Temppeliherrat ja Maltanristiläiset

Jotta voimme käsittää mikä Illuminati on, meidän täytyy mennä kauas historiaan vuoteen 1048.
Silloin perustettiin Maltan ritakunta, joka on vieläkin voimissaan. Katsotaan Maltan ritareiden
historiaa.

Video: https://rumble.com/v14bg3c-temppeliherrat.html

Salaseurat on yritetty tuhota monesti historian aikana

Salaseurojen juuret lähtevät kaukaa historiasta ja ne on tuhottu monesti historian aikana, mutta
kuitenkin ne ovat aina säilyneet. Erilaiset salaseurat vaikuttavat hyvin vahvasti nykypäivänä ja ne
ovat mukana lähes kaikessa. Ehkä jopa enemmän kuin koskaan ennen.

Jesuiitat

Illmuminatin perustajan taustaan ja ajatusmaailmaan on vaikuttanut jesuiittajärjestö. Katsotaan
ensin video, joka kertoo jesuiittojen historiasta. Vasta sen jälkeen siirrymme Illuminatin perustajaan.
video: https://rumble.com/v14aw03-jesuiitat.html

https://rumble.com/v14bg3c-temppeliherrat.html
https://rumble.com/v14aw03-jesuiitat.html


Älä yleistä

Jatkossa on muistettava, että Illuminati, Vapaamuurarit, Maltan ritarit ja muut salaseurat ovat
salaisuuksien seuroja. Ne ovat moniportaisia ja alemmilla portailla olevat jäsenet eivät tiedä, mitä
ylemmillä portailla tapahtuu.

Joten, jos tuttusi kuuluu esimerkiksi vapaamuurari- järjestöön, voi hän olla siellä ainoastaan
hyvävelikontaktien ja taloudellisen edun tavoittelun vuoksi. Siihen ei suurimmalla osalla salaseurojen
jäsenistä liity sen kummempaa. He ovat vain moraalittomia omanedun tavoittelijoita.

Vala, joka velvoittaa

Edetäkseen järjestössä ylemmille tasoille on kuitenkin toimittava valan velvoittamana annettujen
ohjeiden mukaisesti ja vannottu vala menee maallisen lain yläpuolelle. Siitä syntyy ongelma,
ymmärrät varmaan tässä kohtaa hyvävelikerhojen ongelman.

Mitä jos esimerkiksi pääministeri, presidentti tai valtiovarainministeri kuuluisivat johonkin
salaseuraan? Salaseuran sitoumukset menisivät maallisen lain edelle. Olisiko se sinusta
hyväksyttävää?

Illuminatin synty

Illuminati tarkoittaa latinaksi "valaistuneet". Salaseuran perusti Adam Weishaupt Baijerissa vuonna
1776. Sen tavoite oli vähentää kirkon valtaa ja korostaa järkeä ihmisten ajattelussa.

Joidenkin tietojen mukaan järjestön oli tarkoitus tehdä ihmiset vapaiksi ennakkoluuloistaan ja
kasvattaa heidät ulos kirkon ja valtion uskonnollisista ja poliittisista rajoituksista.

Salaseuraksi perustetun järjestön todelliset päämäärät oli tarkoitus paljastaa jäsenille vasta, kun he
saavuttaisivat tietoisuuden ja ymmärryksen ”papillisen” tason. Todelliset päämäärät paljastetaan
muissakin salaseuroissa vasta ylemmillä tasoilla.

Illuminatien ja vapaamuurareiden yhteistyöstä syntyi taru, jonka mukaan illuminatien mes- tarit
hallitsisivat vapaamuurareita ja muita salaseuroja edelleen ja aikoisivat yhä toteuttaa Weishauptin
maailmanhallintasuunnitelman. Järjestö on omaksunut kuuliaisuuden jesuiittojen opeista, kokeet ja
seremoniat vapaamuurareilta sekä salaiset mysteerit ja pelottomuuden temppeliherroilta.

Illuminatin synty

Video: https://rumble.com/v14ar7b-illuminati.html

https://rumble.com/v14ar7b-illuminati.html


Polut yhdistyvät

Aikaisemmissa Paljastavat symbolit- osissa on selvitetty Rothschild- suvun historiaa. Vuonna 1776
maailman vaikutusvaltaisin pankkiiri kasaari-askenazisuku ja maailman vaikuttavimmat salaseurat
käytännössä yhdistyivät. Kuten aikaisemmissa osissa on käynyt ilmi, kasaari-askenazit palvovat
Baal-jumalaa eli Luciferia.

Tämä uskonto vaikuttaa salaseuroissa (vapaamuurarit, Maltan ritarit ym.) taustalla ja todelliset
päämäärät paljastetaan jäsenille vasta, kun he saavuttavat tietoisuuden ja ymmärryksen ”papillisen”
tason. Siis ylimmille "valaistuneille" johtajille.

Vapaamuurarit

Vapaamuurarit ovat maailmanlaajuinen salaseura, joka toimii myös Suomessa. Suomessa oli vuonna
2017 jäseniä 7510 kpl. Nimestään poiketen oikeita muurareita ei juurikaan järjestössä ole. Jäsenet
ovat yleensä jollakin tavalla vaikuttavasssa asemassa.

Katsotaan vapaamuurareiden historiaa.

Video: https://rumble.com/v14b524-rapparit.html

Eri asteita

Vapaamuurareiden ensimmäinen oppiaste on oppilasmuurari (käytetään lyhennettä OM), toinen aste
on veljesmuurari (VM), kolmas, ja samalla korkein aste, on mestarimuurari (MM). Jäsenille
paljastetaan rappareiden saloja sitä mukaa, mitä ylemmälle asteelle he pääsevät. Silti vielä
mestarimuurareillekaan eivät kaikki salat tule julki, eikä niitä paljasteta kaikille koskaan.

Vapaamuurareilla on tiukka hierarkia, ylemmät veljet antavat käskyjä alemmilleen. Vapaa- muurarit
vannovat noudattavansa oman tai minkä tahansa muun loosin tai ylemmän veljen käskyjä, sääntöjä
ja ohjeita.

Käskyjä ei ole välttämätöntä noudattaa vain tapauksissa, missä ne vahingoittaisivat itseään tai
velvollisuuksia tai perhettä.

Etujen tavoittelua

Oppilasmuurariaste on hyväveliverkostoon tutustumista. Tässä vaiheessa korostetaan rehellisyyttä,
oikeudenmukaisuutta ja muita hyväksyttäviä arvoja, kuten hädänalaisten auttamista. Rituaalit ovat
järjestön mystinen osa.

Ylemmillä tasoilla korostuu uskollisuus ja auttaminen muurariveljiä kohtaan, muut ihmiset unohtuvat
ja veljesmuurareita ja mestarimuurareita velvoitetaan auttamaan vain toisia veljesmuurareita tai
mestarimuurareita.

Mestarimuurarin valassa vannotaan: ”Edelleen lupaan ja vakuutan, että en milloinkaan myötävaikuta
vanhuudesta mieliheikon, alaikäisen, jumalankieltäjän, irstailijan, henkisesti sairaan, eunukin enkä
myöskään naisen vapaamuurariksi pääsyyn.” Vapaamuurarit ovat mestarinvalan perusteella hyvin
miesvaltainen ja rasistinen järjestö.

Mestarimuurarirituaalissa annetaan ymmärtää, ettei vapaamuurareiden saloja saa paljastaa
kuolemankaan uhalla ja veljen puolesta pitäisi olla valmis jopa kuolemaan.

https://rumble.com/v14b524-rapparit.html


Mestarimuurarin vakuutus

”Minä (täydellinen nimi), omasta vapaasta tahdostani ja suostumuksellani täten ja näiden kautta
juhlallisesti ja vilpittömästi lupaan ja vakuutan Kaikkivaltiaan Luojan edessä ja tämän KA:n
(kolmannen asteen) veljeskunnan ollessa läsnä, että kätken ja pidän salassa enkä milloinkaan ilmaise
muinaisaikaisen V:den (vapaamuurariuden) salaisuuksia, sen salaisia tieteitä ja tapoja, jotka minulle
on tiedotettu tai tästä lähtien tiedotetaan, ain- oallekaan ihmiselle, paitsi oikeutetulle
mestarimuurarille. En puhu näistä sellaisille, jotka vain kuulemani mukaan ovat niihin oikeutetut,
vaan yksinomaan sellaisille, jotka todistavat oikeutensa todellisen koettelun, tarkan tutkinnan tai
laillisen vm-vakuutuksen (vapaamuu- rarivakuutuksen) kautta.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että noudatan Suomen lakeja ja asetuksia sekä Suomen V. ja O.M SL:n
(V. ja O.M suurloosin) perussääntöä ja säädöksiä, käskyjä ja ohjeita. Myös noudatan tämän
paikallisL:n (paikallisloosin) sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että vastaan oikeisiin merkkeihin ja noudatan käskyjä, jotka todellinen
ja oikeutettu mmL (mestarimuurariloosi) tai sen jäsen minulle antaa, milloin v-k-ni (vakaumukseni)
on käskyn pituinen ja merkit soveltuvat SK:aani (Suorakulmaani).

Edelleen lupaan ja vakuutan, että tuen ja autan apua tarvitsevia ja hädänalaisia mm:eita
(mestarimuurareita), kun he puutteensa minulle ilmoittavat, mikäli he apua ansaitsevat ja sen antaa
voin tuottamatta vahinkoa itselleni tai perheelleni.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että säilytän kunnon m-veljen (muurariveljen) minulle usko- mat
salaisuudet ja suljen ne rintaani yhtä uskollisesti kuin hän ne omassaan säilytti ennen niiden
ilmaisemista minulle.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en käytä mm:n (mestarimuurin) äärimmäistä h-v-ta muulloin kuin
tositarpeessa, paitsi Loosia avatessa ja suljettaessa, a-työn (alttarityön) aikana ja veljiä opettaessani,
ja jos näen jonkun antavan sen tai kuulen sitä seuraavat sanat, r-n heti v-n a-ksi.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en milloinkaan luovuta toiselle mm:n (mestarimuurarin) vks:n
(vakaumuksen) sss:aa (salasanaa) millään muulla tavalla kuin millä sen itse saan, nimittäin
veljeyden v-llä t-lla (välittämällä tavalla) ja silloinkin k-lla (kuiskaamalla).

Edelleen lupaan ja vakuutan, etten milloinkaan tieteni enkä ehdoin tahdoin vahingoita enkä petä
mmL:ia (mestarimuurariloosia) enkä sen jäsentä vähimmässäkään määrässä, enkä salli sitä
toisenkaan tehdä, jos sen estää voin.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en häpäise enkä mitenkään loukkaa MM.n (mestarimuu- rarin)
vaimon, lesken, äidin, sisaren enkä tyttären siveyttä, enkä salli sitä toisenkaan tehdä, jos sen estää
voin.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en milloinkaan myötävaikuta vanhuudesta mieliheikon, alaikäisen,
jumalankieltäjän, irstailijan, henkisesti sairaan, eunukin enkä myöskään naisen vm:ksi
(vapaamuurariksi) pääsyyn.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en tahallisesti läsnäolollani ota osaa enkä mitenkään myötävaikuta
vale-vm:lliseen (valevapaamurarilliseen) a-työhön (alttarityöhön) tai menoi- hin enkä käy
vm-suhteeseen (vapaamuurarisuhteeseen) vale-vm:n (vale-vapaamuurarin) kanssa enkä sellaisen
kanssa, joka on loosistaan tai veljeskunnastamme kokonaan tai väliaikaisesti erotettu.

Tämän kaiken juhlallisesti ja vilpittömästi lupaan ja vakuutan empimättä ja ilman salaisia ehtoja tai



mielenväisteitä, ja jos tämän vakuutukseni rikon tahallani tai tieteni, leikattakoon ruumiini kahtia,
poltettakoon sisälmykseni tuhkaksi, jonka taivaan myrskyt hajottakoot neljään ilmansuuntaan, ettei
kunnon muurarien keskuuteen jäisi  vähintäkään  jälkeä eikä muistoa minunlaisestani kurjasta
valapatosta. Auttakoon ja johtakoon minua Luoja järkähtämättömästi täyttämään vakuutukseni.”

33° vapaamuurari

On luonnollista, että Baalia palvovan johdon alaisuudessa toimivien salaseurojen uskon- nollinen
suuntaus on sama kuin johtajilla. Mutta vasta korkeimmilla tasoilla vapaamuurarit saavat tietää
todellisen luonteen, kuten Adam Weishaupt on alunperin suunnitellut.

Juhani Julin oli vapaamuurari 16 vuotta. Hän kertoi toiminnasta ja löytyi muutaman viikon ku- luttua
haastattelusta kuolleena mökiltään mökijän alta. Antaa hänen kertoa oma tarinansa.

Video:
https://rumble.com/v111uy0-exvapaamuurari-juhani-julin-kertoo-vapaamuurarien-toiminnasta.html

Skull and Bones - Yliopiston salaseura
Skull and Bones on salaseura, joka toimii Yalen yliopistossa Yhdysvalloissa. Salaseuraan kutsutaan
vuosittain 15 uutta jäsentä Yalen opiskelijoiden joukosta. Skull and Bonesiin on kuulunut hyvin
merkittäviä henkilöitä: esimerkiksi Yhdysvaltain presidenteistä jäseniä ovat olleet William Howard
Taft, George H. W. Bush sekä George W. Bush.

Skull and Bonesin logossa on tietenkin kallo ja luut.

https://rumble.com/v111uy0-exvapaamuurari-juhani-julin-kertoo-vapaamuurarien-toiminnasta.html


Kallo, jalat ja kädet

Logo on varsin mielenkiintoinen. Edellisessä artikkelissa käytiin läpi Israelin kuningatar Jezebelin
tarinaa. Jezebel esiintyy Raamatun Ensimmäisessä ja Toisessa kuninkaitten kirjassa.

Jezebel oli foinikialainen prinsessa, joka nai kuningas Ahabin. Vanhassa Testamentissa tätä syytetään
Ahabin kääntämisestä pois oikeasta Jumalasta ja hänen ohjaamisestaan palvomaan omaa
jumalaansa, Baalia. Baalin palvontamenoihin sisältyy pienten lasten uhraaminen. Tästä sekä syystä
juutalaiset että kristityt inhosivat häntä. Lopulta Jezebel tapettiin

”Sitten Jeehu tuli Iisreeliin. Kun Iisebel kuuli sen, maalasi hän ihomaalilla silmäluomensa, koristeli
päänsä ja katseli ulos akkunasta. 31

Ja kun Jeehu tuli portista sisään, kysyi Iisebel: ”Kävikö hyvin Simrille, herransa murhaa- jalle?” 32Hän
käänsi kasvonsa akkunaa kohti ja sanoi: ”Kuka on minun puolellani? Kuka?” Niin pari kolme
hoviherraa katsoi alas häneen. 33Jeehu sanoi: ”Syöskää hänet alas”.  Ja  he syöksivät hänet alas, niin
että hänen vertansa pirskui seinään ja hevosiin; ja nämä tallasivat hänet jalkoihinsa. 34

Sitten Jeehu meni sisään, söi ja joi. Ja hän sanoi: ”Korjatkaa se kirottu ja haudatkaa hänet, sillä
onhan hän kuninkaan tytär”. 35Mutta kun he menivät hautaamaan häntä, eivät he löytäneet hänestä
muuta kuin pääkallon, jalat ja kädet.” Raamattu - kuningastenkirja 9

Jezebelistä löytyi ainoastaan pääkallo, jalat ja kädet. Skull and bones logo on selkeästi viittaus
Jezebelin tarinaan. Logossa on kallo ja kaksi reisiluuta eli jalat. Reisiluita on kuitenkin muokattu siten,
että alapuolella olevien luiden päissä on neljä uloketta, aivan kuten sormissa, anatomisesti reisiluussa
ulokkeita on kaksi. Lisäksi toinen "käsi" on avo ja toinen rysty.

Logosta löytyy pääkallo, jalat ja kädet. Aivan kuten Jezebelin tarinassa on kerrottu. Se sopii hyvin,
koska Jezebel on tärkeä osa Illuminatin historiaa ja uskontoa.

322 viittaa plutokratiaan

Logossa on myös numero 322. Numeron katsotaan viittaavan kreikkalaisen puhujan Demostheneen
kuoleman vuoteen (322 EAA .), joka oli käännekohta muinaisen Ateenan muutoksessa demokratiasta
plutokratiaan. Plutokratiassa on hallitsevilla luokilla tai rikkailla luokilla on valta. Se sopii täydellisesti
Illuminatin ääri marxismi-leninismi- ja yksi maailmanhallitus- tavoitteeseen.



Onko kukaan vastustanut Illuminatia?

JFK vastusti salaseurojen soluttautumista valtarakenteisiin julkisesti. Hänen kautensa ei sen jälkeen
kestänyt kovin pitkään. Hänet tapettiin.

Myös Donald Trump puhui avoimesti Deep Statesta eli valtioista valtioissa. Jostain syystä hänelle ei
sattunut mitään. Donald Trumpilla on jesuiittakorkeakoulutaustaa.



Salaseurat ovat mukana yhteiskunnan jokaisella alueella

Vapaamuurarit, yliopistojen salaseurat ja kirkkojen alla toimivat salaseurat kuten Maltan ritarit ovat
soluttautuneet yhteiskunnan kaikkiin rakenteisiin ympäri maailmaa.

Koronapandemian kannalta tämä tarkoittaa sitä, että monia professoreita ja lääkäreitä velvoittaa
salaseuroille annettu vala. Jos joku lääke kielletään sen hoidossa, määräys tavoittaa nopeasti koko
salaseuroissa olevan lääkärikunnan. Mutta onko valtionjohtoa vapaamuurareissa?

Valtionjohtoa

Ylintä valtionjohtoa ei löydy Suomen vapaamuurarien listalta. Paljastavat symbolit – OSA 6 – SUPO
artikkelissa on käsitelty pahamaineista P2 loosia. P2:ta kutsutaan ”valtioksi valtion sisällä” tai
”varjohallitukseksi”. Se tarkoittaa samaa kuin Deep State, mistä Donald Trump puhui avoimesti.
Löytyisikö valtionjohtoa tältä listalta? Se lista pitäisi saada haltuun.

Julkiset salaseurat

Julkisin salaseura on World Economic Forum. Sen johtaja on Klaus Schwab ja hän on tullut tutuksi
aikaisemmissa osissa oletetusta sukuyhteydestään Rothschild- dynastiaan. Hän on entinen hyvin
vaikutusvaltaisen Bilderberg- ryhmän ohjausryhmän jäsen.

Bilderberg-ryhmä on vuosittain järjestettävä ulkopuolisilta suljettu kokous, johon kutsutaan eri aloilta
osittain vaihtuvia vaikutusvaltaisia vieraita. Tunnetuin osallistujista on ollut liikemies David
Rockefeller

WEF on kaikissa maailman kabineteissa

World Economic Forum eli WEF järjestöön kuuluu hyvin paljon valtion johtajia. Suomesta WEF-
kasvatteja ovat Niinistö, Katainen, Stubb ja monet muut. Nykyisessä hallituksessa istuu Sanna Marin
sekä Annika Saarikko.

Nykyiset WEF jäsenet löytyvät osoitteesta https://www.weforum.org/agenda/authors/.

WEF tavoitteet

Klaus Schwab on kirjoittanut kirjan tavoitteistaan. Kirjan nimi on The Great Reset ja se kertoo
neljännestä teollisesta vallakumouksesta, talouden nollaamisesta ja yhteiskunnasta, jossa tavallinen
ihminen ei omista mitään. Lisäksi kaikki valta kuuluu yhdelle maailmanhal- litukselle. Järjestö ajaa
äärimmäistä Marxismi-leninismin aatetta.

Salaseuroja ohjaavat dokumentit

Adam Weishaupt perusti Illuminatin vuonna 1776 ja kirjoitti pöytäkirjan, joka antaa Illumi- natille
selkeän tavoitteen sekä protokollat sen toteuttamiseen. Asiakirja sisältää 293 eri kohtaa. Katsotaan,
kuinka ne ovat syntyneet ja mitä ne pitävät sisällään.

Tämä video on tärkeä! Muistakaa, että protokollat on kirjoitettu satoja vuosia sitten. Verratkaa niitä
nykypäivään, kun protokollat luetellaan.

Video:https://rumble.com/v14jspx-rappareiden-protokollat.html

Klaus Schwabin The Great Reset- kirjan tavoitteet sopivat hyvin salaseurojen taustalla toimivaan

http://www.weforum.org/agenda/authors/
https://rumble.com/v14jspx-rappareiden-protokollat.html


satoja vuosia vanhaan tavoitteeseen. Klaus Schwabin julkisella salaseuralla on jopa 500 000 €
jäsenpaketin omaavia Agenda Contributoreita lähes jokaisessa Euroopan maan hallituksessa. Kuvissa
näkyvä symboliikka on ilmeinen. Valtioneuvoston kanslia kiistää Marinin osallistuneen
YGL-tapaamisiin.





Salaseurojen tarkoitus

Salaseurat perustaneen pankkidynastian tarkoitusperät ovat nyt selvillä. Kun katsot lähihistoriaa,
protokollia on pantu määrätietoisesti käytäntöön. Protokollissa on kirjoitettu, että kun tavoite
saavutetaan kaikki, salaseurat kielletään kuolemanrangaistuksen uhalla. Lisäksi protokollisssa
mainitaan, että liikaa tietävät eliminoidaan.

Minulla on valtaa - kyllä, vielä hetken

He ovat tällä hetkellä niitä, jotka luulevat olevansa vallassa, joko julkisten tai salaisten salaseurojen
kautta. Oletko huomioinut, että valtaan on noussut johtajia hyvin nopeasti ja mitä erikoisimmilla
tavoilla ympäri maailmaa.

Työkalu uuteen maailmanhallitukseen

Salaseuratoiminnalle on nyt annettu viitekehys ja nyt tiedätte niiden perimmäisen tarkoituk- sen.



Niiden tarkoitus on rakentaa yksi superkommunistinen maailmanhallitus, joka valvoo kaikkea, ja
kaikkia. Sen jälkeen salaseuratoiminta kielletään täysin ja salaseurojen toim- intaperiaatteet tietävät
jäsenet tuhotaan.

Paljastavat symbolit – OSA 9 – Musta Aurinko Nousee

Tämä on "Paljastavat symbolit"- artikkelisarjan viimeinen osa. Artikkelisarja sai alkunsa
yksinkertaisesta kysymyksestä: MIKSI? Näin mitä kevään 2021 aikana tapahtui sairaalan
sisällä. Näin samalla, kuinka kukaan ei ole huomaavinaan tai huomannut mitä on tapah-
tumassa. Koko työyhteisö oli kuin noiduttu. Vapahtava injektio oli saapunut ja siitä ei
saanut edes ajatella mitään negatiivista. Kun potilaita erikoisilla oireilla tulvi ovista ja
ikkunoista, se oli vain sattumaa eikä liittynyt mihinkään. Näin kuolemaa paljon enemmän
kuin aikaisemmin ja ajankohta oli silloin, kun toinen piikityskierros alkoi. Miksi?Jos et ole
lukenut aikaisempia artikkelisarjan osia ole hyvä ja tee se ensin. Et voi täysin ymmärtää
tätä kirjoitusta ilman aikaisempien osien lukemista.

Syrjitty, vaikutusvaltainen kultti

Aikaisemmissa osissa on tullut selväksi, mikä tämä kultti on. Lyhyesti kerrottuna se on hyvin vanha
uskonto, joka palvoo Baal- nimistä jumalaa ja kultin uskonnollisissa rituaaleissa käytetään
ihmisuhreja, lähinnä pieniä vauvoja. Baal, Moloch, Lucifer eli Saatana on tämän kultin palvonnan
kohde.

Kutsumme tässä artikkelissa kulttia "cabal" nimellä. He asuivat aikoinaan Khazaria nimisellä alueella,
pääpaikkana Khazarialla oli nykyinen Ukrainan alue.



Khazarian kuningaskunta 650-850

Naapurimaat vihasivat heitä. Kasaarit olivat maantierosvoja, jotka rosvosivat Khazarin läpi kulkenutta
silkkitietä ja siellä liikkuneita kauppiaita. Naapurimaat vihasivat myös uhrirituaaleja, joissa he
heittivät vauvoja liekkeihin, leikkasivat auki, joivat heidän vertaan ja söivät lihaa väittäen, että se
antaa uskomatonta voimaa ja ikuisen nuoruuden.

Varoitus uhrirituaaleista

Venäjän hallitsija tiesi, että jotain on tehtävä. Vuonna 600 jKr hän varoitti kasaarien Bulan- nimistä
kuningasta, että heidän Lucifeeristen käytäntöjen on loputtava. Heidän on käännyttävä joko
juutalaisuuteen, kristinuskoon tai islamiin. Bulan valitsi juutalaisuu- den. Tosin hän vain otti
elementttejä juutalaisuudesta ja pakotti ne omaan lucifeeriseen uskontoonsa.

Kuningas Bulan ja hänen kansansa menestyivät Khazariassa. Mikä muuttui, oli ainoastaan se, että
heitä voitiin kutsua juutalaisiksi. He jatkoivat oman uskonnon ja uhrimenojen suorittamista.

He menivät liian pitkälle

Vuosisadat kuluivat ja vuonna 965 jKr Venäjän hallitsija suuriruhtinas Sviatoslav I mielestä he olivat
menneet liian pitkälle jatkuvalla paholaismaisuudellaan ja lasten uhraamisellaan. Hän päätti hävittää
heidät, mutta kasaareilla oli vakoojia soluttautuneena hallintoon ja he saivat tietää suunnitelmasta.

Tieto meni Khazarian kuninkaan korviin, ja hän pakeni maasta 25 vaimon, 60 jalkavaimon ja



aateliston sekä valtavien kulta- ja hopea- aarteiden kanssa. Saattue kulki Unkarin kautta Puolaan ja
Saksan kautta Ranskaan sekä Espanjaan ja Portugaliin. Jotta he eivät joutuisi paljastamaan oikeaa
henkilöllisyyttään, he kutsuivat itseään askenazin juutalaisiksi.

Portugalin ja Espanjan marraanot

He ehtivät asua Portugalissa ja Espanjassa noin 300 vuotta, kun heidän satanismin harjoit- tamisensa
saavutti kulminaatiopisteen. Heitä kutsuttiin marraanoiksi (marranismi), joka juontuu
arabiankielisestä sanasta َمّحٌرمُ (muḥarram), joka tarkoittaa sikaa

1300-luvulla Espanjassa säädettiin juutalaisvastaisia lakeja ja heitä alettiin murhata valtion
siunauksella. Rapatessa roiskuu ja kaikki juutalaiset niputettiin samaan kastiin, ei vain kasaareita.
Vainot kärjistyivät vuoden 1391 pogromissa, jossa tapettiin tuhansia juuta- laisia ja
pakkokäännytettiin vielä enemmän.

Vuonna 1492 Espanja yhdistyi vahvan kristityn hallitsijaparin, Kastilian Isabella I:n ja Aragonian
Ferdinand II:n, alaisuudessa. Juutalaiset pakotettiin muuttamaan pois maasta tai kääntymään
kristinuskoon.

Kristinusko, karkotus tai kuolema

Tällä kertaa kasaarit joutuivat kääntymään kristinuskoon tai lähtemään maanpakoon. Historia on
toistanut itseään monesti vuosisatojen aikana ja oletettavasti myös kasaarien viha ja kostonhimo on
kasvanut jokaisen puhdistuksen aikana.

Kasaarijuutalaiset ovat asuneet kautta historian omissa kaupunginosissaan ja ghetoissa. Syykin on
ilmeinen; lucifeerisen uskonnon harjoittaminen ja lapsiuhrit.

Kuningatar Isabella karkotti juutalaiset Espanjasta vuonna 1492 asetuksella, joka mitätöi- tiin
virallisesti vasta vuonna 1968. Vasta vuonna 2014 Espanja päätti, että karkotettujen juutalaisten
jälkeläiset voivat saada Espanjan kansalaisuuden.

Kysyin espanjalaiselta tuttavaltani, tietääkö hän, mitä marraano tarkoittaa? Hän vastasi heti: "Jos sä
sanot jollekin et oot marraano, niin se tarkoittaa sikaa tai saastaista ihmistä." Marraano sana on siis
kulkenut espanjalaisessa kansanperinteessä tähän päivään saakka.

Toinen maailmansota

Kaikki muistavat toisen maailmansodan juutalaisvainot. Silloinkin juutalaisia käsiteltiin yhtenä
joukkona ja toteuttajana oli Adolf Hitler.

Siansaksa

Suomessa on kansanperinteessä sana "siansaksa", jos joku puhuu epäselvästi: "Älä puhu
siansaksaa". Se on saanut alkunsa kielestä nimeltä jiddiš. Se on Keski- ja Itä- Euroopan
askenazijuutalaisten puhuma keskiaikaiseen saksaan pohjautuva kieli. Siansaksa on toisinsanoen
marraanosaksaa. Täten myös Suomessa kansanperinteessä on tähän päivää saakka tulleita
vaikutteita marranismista, tosin ihmiset eivät tiedä mistä sana on saanut alkunsa.

Cabal on yhteenliittymä

Aikaisemmissa Paljastavat symbolit– osissa on selvitetty erittäin vaikutusvaltaisen Rothschild-
pankkiirisuvun historiaa.  Vuonna  1776 maailman vaikutusvaltaisin pankki-  iri kasaari-askenazisuku,



jesuiitat, katolinen kirkko ja maailman vaikuttavimmat salaseurat käytännössä yhdistyivät.
Näin erittäin vaikutusvaltaisen ja kostonhimoisen cabalin kätyreitä on soluttautunut kris- tittyihin,
juutalaisiin ja katolisiin piireihin, aivan kaikkialle. Aikaisemmista osista tuli ilmi, että tämä kultti
omistaa keskuspankit, lääketeollisuuden, median, mRNA-teknologian ja on liitossa vatikaanin,
katolisen kirkon, jesuiittojen ja niiden alaisuudessa toimivien salaseu- rojen, kuten illuminatin, Maltan
ritarien, jesuiittojen ritarikuntien sekä vapaamuurarien kanssa.

World Economic Forum

Cabalin omistama julkinen salaseura World Economic Forum on soluttautunut kaikkiin maailman
kabinetteihin ja hallituksiin. Erityisen ylpeä WEF- syndikaatin perustaja Klaus Schwab on nuoresta
sukupolvesta, kuten Kanadan pääministeri Trudeausta. Suomesta mm. Marin, Saarikko, Niinistö,
Stubb, Katainen ja Valtonen ovat WEF- agendan edistäjiä.

https://www.youtube.com/watch?v=SjxJ1wPnkk4

World Economic Forumin logossa teille tärkeä 666 numero symbolina piilotettuna aivan keskellä
(kaari lävistää kolme O kirjainta).

WEF:n tavoite on äärimmäinen marksismi-leninismi yhdistettynä täydelliseen ihmisten kontrollointiin,
sekä talouden nollaus. Klaus Schwab on julkaissut suunitelmistaan kirjan. Tavoite on, että ihminen ei
omista mitään. Toisin sanoen äärikommunismi sekä samanlainen sosiaalinen pisteytys digiID:n
avulla, kuin Kiinassa on nyt.

Cabal omistaa pankkijärjestelmän

Cabalin uskottu asioiden järjestelijä, 30 vuotta finanssimaailmassa eri toimeksiantajille työskennellyt
hollantilainen Ronald Bernard antoi vuoden 2017 maaliskuussa haastattelun vastamedia De Vrije
Median toimittajalle Irma Schiffersille. Katso video niin ymmärrät, että heidän lucifeerinen
uskontonsa ei ole kadonnut mihinkään. Se elää keskuudessamme hyvin voimakkaana.

Katso koko video - Kuinka Cabal ottaa otteen ihmisistä

YLE dokumentti Ukrainan vauvatehtaista

YLE on tehnyt dokumentin Ukrainan vauvatehtaista, joka on julkaistu vuonna 2021. Siinä selviää,
että vauvan voi tilata Ukrainasta ja katalogista löytyy myös 100 % askenazi- DNA:n omaavia
vauvoja. Oletettavasti he pääsevät hyviin perheisiin ja yltäkylläiseen elämään. Jokaisella myydyllä
vauvalla asiat eivät mene niin onnellisesti.

Puolalainen Patryk Vega on tehnyt vuonna 2021 „EYES OF THE DEVIL” -dokumentin. Se kertoo
vauvoista, joiden elämä ei pääty yltäkylläisyyteen. Osa vauvoista päätyy eliitin rituaaleihin, joihin
tullaan suihkukoneilla ja helikoptereilla. Nämä eliitin velhot saavat aikaiseksi rituaaleillaan kylmät
väreet luihin ja ytimiin saakka

Katso koko dokumentti „EYES OF THE DEVIL”. A DOCUMENTARY FILM BY PATRYK VEGA.

Kabbalistinen (satanistinen) cabal

http://www.youtube.com/watch?v=SjxJ1wPnkk4
https://www.youtube.com/watch?v=ErF-A_4EftI
https://www.youtube.com/watch?v=G1y38N4LQiU


Sinulle on varmaankin käynyt selväksi, että pankkimaailman huippuorganisaatiot ovat
kostonhimoisen cabalin hallussa. BIS eli järjestelypankki, joka käskyttää valuuttarahastoa ja
maailman keskuspankkeja. BIS, keskuspankit, IMF, FED ovat cabalin hallussa ja ne ovat
riippumattomia osakeyhtiöitä.

Mediat

Myös kaikki suurimmat mediat ovat cabalin hallussa ja he ovat jo vuosikymmeniä käyttäneet sitä
hyväkseen tavoitteidensa toteuttamiseen. Koska emme ole tietoisia heidän uskon- nostaan ja
symboliikastaan, he viljelevät täysin näkyvästi esimerkiksi symboliikkaansa ja manitestoivat tulevia
tapahtumia erilaisissa tapahtumissa ja esityksissä. Otetaan tästä kolme eri esimerkkiä. Katso videot,
ne ovat hyvin mielenkiitoisia.

Lontoon olympialaisten avajaiset 2012

Katso video:https://rumble.com/v19cup1-lontoo-2012.html

Jos esitystä analysoi tarkemmin, niin huomaa hyvin outoja ja irrallisia asioita. Sen voi toki kuitata
sillä, että se on vain esitys.

Katsotaan irrallisia kuvia. Katso kaikki kuvagalleriassa olevat kuvat ja katso sen jälkeen video
uudelleen.Kun katsot videon uudelleen, ei haittaa, vaikka sinulla menee kylmät väreet kun näet
velhon. Katso siis Lontoon avajaisseremonia video uudelleen kun olet katsonut kaikki kuvat.

Vapaamuurarit esillä

https://rumble.com/v19cup1-lontoo-2012.html


WUhan



Ollaan hiljaa

Käsien pesu ja Elbow Bumps



Narri joka saa koronan

Jokin säteilee



Noita joka toimii taustalla

Noidutut sairaanhoitajat harppien alla



Hieno valaistus

Vain sattumaa - asioita ei voi tietää ennakkoon

Tässä tapauksessa asioita ei tiedetä ennakkoon, ne suunnitellaan ennakkoon ja suun- nitelmat
esitetään ennakkoon erilaisissa esityksissä. Nämä ovat loitsuja, manauksia ja rituaaleja, jotka
sisältyvät heidän "taikaoppiinsa.”  Sinun täytyy ymmärtää,  että cabal  on ääriuskonnollinen lahko.
Samanlainen kuin ISIS, mutta paljon rikkaampi ja vaikutus- valtaisempi. Sen historiallinen lupaus on
tuhota muut uskonnot ja alistaa jäljelle jäävät ihmiset palvelijoikseen, jotka eivät omista mitään.
Oletko tietoinen mitä ensi talvena tulee tapahtumaan? Paljonko on sähkön hinta ja asuntolainojen
korot? Cabal määrä ne täysin.

Musta raamattu

Oletko kuullut puhuttavan Mustasta raamatusta? Se oli kirja, jota ei edesmenneen äitini mukaan
saanut missään tapauksessa ikinä lukea. Jo yksi lukeminen saattoi aiheuttaa pysyvän hulluuden.
Valtamedia uutisoi sen niin, eli sitä ei haluttu yleiseen jakoon missään tapauksessa.

Musta raamattu sisältää kabbalan manauksia ja loitsuja sekä Mooseksen 6-7 kirjat, joka on
Mooseksen esoteerinen taikaoppi kannalistien mukaan. Jos olet lukenut aiemmat osat niin tiedät, että
kabbala on yksi tämän kultin opeista ja esoteerinen on sisäinen ja salainen oppi.

Madonna - 2019 Euroviisut

Madonna esiintyi vuonna 2019 ennen pandemian alkamista Euoviisuissa. Madonna on julkisesti
ilmoittanut elävänsä kabbalan oppien mukaan ja ne näyttävät tosiaan tuovan ikuisen nuoruuden.
Madonna on nyt 63- vuotias. Varsinainen mielenkiintoinen esitys alkaa vasta Like a Prayer- kappaleen
jälkeen. Katsotaan esitys.

https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d _U

http://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d


Oliko hämmentävä esitys? Alla on kuvakaappauksia esityksestä, ne kertovat vielä enem- män.



Madonnan asusta tulee mieleen Mustan raamatun kansi

Olet kontrollissa kuin lapsi



Esiintymislava on vapaamuurarien temppli



Hengityssuojain päässä. Te olette niin naiveja

Se on teidän sisällä



Puhallus tappaa kaikki



Kaikki eivät pääse tulevaisuuteen



Kaikki eivät ole oppineet menneisyydestä



Vapaudenpatsas saa kyytiä tsunamissa



Anna elämäsi

Temppeli kokonaisuudessan



Puttin

Ukraina



Me voitamme kaikki

Sana Jiddisiä väliin



Se on tulevaisuus. Ristiinnaulinta

Kerro auringolle,että se sammuu



Sinä maksat tulevaisuuden hinnan.



Illuminati nousee kaiken yläpuolelle



HERÄÄ!

Tämä esitys oli ennen kuin koronapandemiasta oli mitään tietoa, mutta sen symboliikka on veret
seisauttavan karmivaa. Näyttääkin siltä, että esityslava on vapaamuurareiden temppeli ja esitys on
mustanmagian loitsu. Ehkä esitys kuitenkin oli vain sattumaa? Olisiko se niin…

Euroviisut 2022 - The Rasmus - Jezebel

Vuonna 2022 massarokotusten jälkeen The Rasmus esitti Euroviisuissa Jezebel- nimisen kappaleen.
Katsotaan musiikkivideo.

https://www.youtube.com/watch?v=m33Gzhd5Yfw

Olen kirjoittanut artikkelin Jezebel kuningattaresta. Hän on Cabalin historiallinen merkki- henkilö,
joka lopuksi tapettiin hänen paholaismaisuutensa ja lapsiuhrien vuoksi. Ennen kuin jatkat lue "Jezebel
– en tiedä miten jouduit vereeni"- artikkeli klikkaamalla linkkiä. Se kertoo Jezebel kuningattaresta
sekä laulun sanoista.Euroviisujen laulussa on kaksi yhdistävää viittausta

Kahdessa Euroviisuissa esitetyssä kappaleessa viitataan auringon pimenemiseen, sen sammumiseen
tai sen paistamisen loppumiseen.

http://www.youtube.com/watch?v=m33Gzhd5Yfw




Olen kuukausia tutkinut näiden symboliikkaa sekä loitsuja ja jos aurinko ei paista tai se
sammuu mikä siitä tulee? Siitä tulee MUSTA AURINKO.

Miksi tulevat asiat näytetään ennakkoon

Antaa Mark Passion, joka toimi 10 vuotta Church of Satanin pappina (nyt vastapuolella) selittää
näiden kieroutunutta uskomusjärjestelmää. Se selittää, miksi he kertovat symbol- isesti mitä tulee
tapahtumaan.

Katso video: https://videopress.com/v/FKXyUUjn?resizeToParent=true &cover=true &preloadCon-
tent=metadata &useAverageColor=true

Illuminati, vapaamuurarit ja muut salaseurat
Kirjoituksessa Jauhojengi – pääministerin parhaat ystävät lähes koko jauhojengistä on somessa kuvia
ruutulattialla poseeraamassa. He luulevat, että se on kunnia. Samoin tekevät vapaamuurarit.
Vapaamuurarien riitit/uskonto on uudelleenkirjoitettu satanistis- esta Kabbalah- uskonnosta.
Ruutulattialla olevat eivät sitä tiedä, he ovat vain ahneita mystisen ja muka ylevän salaseuran
jäseniä. Tässä tulee totuus.

Katso video: https://videopress.com/v/uFQe5rfh?resizeToParent=true &cover=true &preloadCon-
tent=metadata &useAverageColor=true

Paljastavat symbolit – OSA 3 – Okkultismi

Se on väärä luulo, että kaikki vapaamuurareihin kuuluvat yliopistojen professorit, tuomarit. lääkärit
ym. vapaamuurarit tai somevaikuttajat ovat "satanisteja". Ei, he ovat vain ahneita ja valmiiksi
moraalittomia, jotka haluavat paljon rahaa uusilla kontakteillaan liittymällä mys- tiseen salaseuraan.
Alle 33. asteen (mestarimuurariaste) he ovat tietämättään vain nöyrä orjatyövoimaa cabalille.
Kabbalistisiin salaseuroihin kuuluva suorittaa kaikki ylhäältä tulevat käskyt valansa velvoittamana
ilman pienintäkään moraalin häivää, kyselemättä.

Musta aurinko
Musta aurinko (jiddisin kielellä shvarts zun) on eräänlainen auringonpyörä, jota alun perin käytettiin
natsi-Saksassa ja sittemmin uusnatsien keskuudessa. Symboli esiintyi ensimmäisen kerran
natsi-Saksassa SS:n johtajan Heinrich Himmlerin uudelleenmuotoile- massa ja laajentamassa
Wewelsburgin linnassa, jonka hän aikoi tehdä SS:n keskukseksi. Musta aurinko on natsisymboli, jota
luullakseni aika harvat tietävät, jos sen näyttää heille. Tiesitkö sinä sinä minkälainen se on? Se on
tällainen. Ensimmäinen kuvista on alkuperäinen. On olemassa erilaisia versioita, mutta kaikki ovat
mustia aurinkoja.

Jesuiittojen IHS-tunnus toistaa mustan auringon ja kuution Saturnus- kultteja kuten islam, ka’ba =
kuutio, kabbalah.

https://videopress.com/v/FKXyUUjn?resizeToParent=true
https://videopress.com/v/FKXyUUjn?resizeToParent=true
https://videopress.com/v/uFQe5rfh?resizeToParent=true
https://videopress.com/v/uFQe5rfh?resizeToParent=true






Missä olet nähnyt viimeaikoina tuon symbolin?

Symboli on esiintynyt viime aikoina valtamediossa monesti. Se johtuu siitä, että Ukrainan valtiolliset
Azov-joukot ovat sisällyttäneet sen lippuunsa ja uniformuihin. Jos olet nähnyt suomalaisia sotilaita
TV:ssä, heillä on olkapäässään univormussa musta aurinko hihamerkki. Ensimmäiseen kuvaan on
merkitty nuolilla musta aurinko ja Ukrainan vaakuna, joka on lähes suora kopio Khazarian sinetistä



Imagen artikkeli suomalaisesta sotilaasta Ukrainassa vuodelta 2015

Image- lehti on tehnyt haastattelun Ukrainassa sotivasta suomalaismiehestä vuonna 2015. Sotilaat
ovat vapaaehtoisia, heille maksettiin 130 euron kuukausipalkkaa. Selvää on, että rahan vuoksi sinne
ei menty. Sinne mentiin vuonna 2015 tappamaan separatisteja. He ovat Ukrainan venäjänkielisiä
kansalaisia, jotka vastustavat mustan auringon nousua.

Lehti kysyi "Millaisissa tehtävissä olet ollut mukana?" (Suomalaistaistelija ei vastannut
kysymykseen.)

Natsit ja toinen maailmansota
Seuraavaksi menemme syvemmälle historiaan, aina toiseen maailmansotaan ja natsisak- saan.

Tämä on tärkeä, joten jatka lukemista ja rentoudu. Puhumme seuraavaksi Hitlerin oikeasta- tai
vasemmasta kädestä, Adolf Heusingerista. Kolmanneksi korkeimmasta natsisaksan johtajasta.

Adolf Heusinger oli saksalainen sotilasupseeri, joka teki uransa Saksan keisarikunnassa, Weimarin
tasavallassa, natsi-Saksassa ja Länsi-Saksassa.

Toisen maailmansodan syttyessä Saksan armeijan ylijohto (OKH) otti käyttöön sodan ajan
organisaationsa. Heusinger oli mukana kenttäesikunnassa ja avusti Puolan, Tanskan, Norjan, Ranskan
ja Alankomaiden maihinnousun operaatioiden suunnittelussa.



Hänet ylennettiin everstiksi 1. elokuuta 1940 ja hänestä tuli Operationsabteilungin pääl- likkö
lokakuussa 1940, mikä teki hänestä armeijan hierarkiassa kolmanneksi tärkeimmän henkilön,
kenraali Franz Halderin ja apulaispääesikunnan päällikön, kenraali Friedrich Pauluksen jälkeen.

Hän osallistui 20. heinäkuuta 1944 kokoukseen Hitlerin Sudenpesässä, ja hän seisoi Hitlerin vieressä,
kun Claus von Stauffenbergin asettama pommi räjähti. Heusinger joutui sairaalaan räjähdyksessä
saamiensa vammojen vuoksi, mutta Gestapo pidätti hänet myöhemmin ja kuulusteli häntä
selvittääkseen, oliko hänellä osuutta 20. heinäkuuta tapahtuneeseen salaliittoon.

Hän sai jäädä henkiin, joten ilmiselvää on, että Hitlerillä ei ollut pienintäkään epäilystä hänen
lojaaliudestaan.



Nato

Naton päätehtävä on turvata sen jäsenten yhteisiä arvoja, joita ovat demokratia, yksilön- vapauksien
kunnioittaminen, oikeusvaltio ja kiistojen rauhanomainen ratkaisu. Näihin tavoitteisiin päästään
jäsenmaiden keskinäisen solidaarisuuden avulla. Nato huolehtii jäsenmaiden turvallisuudesta ja
vapaudesta poliittisesti ja viime vaiheessa sotilaallisesti.

Naton sotilaskomitean puheenjohtajana on toiminut Adolf Heusinger (1961- 1964), joka oli
natsisaksan korkea-arvoisimpia upseereita.



Naton puheenjohtajana on ollut hyvin korkea-arvoinen natsisaksan upseeri/upseereita. Nyt
Urkainassa on joukkoja, jotka kantavat natsien musta aurinko- symbolia lipussaan ja
univormuissaan.

Pystytkö huomaamaan yhteyden Ukrainan tilanteeseen, Natoon ja nousevan auringon symboliin? Jos
et, mennään syvemmälle Ukrainan tilanteeseen. Ota rennosti.

Ukrainan vallankumous 2014

Ukrainan vallankumous 2014 tarkoittaa helmikuussa 2014 tapahtunutta vallanku- mousta, jonka
yhteydessä presidentti Viktor Janukovytš erotettiin. Viktor Janukovytš ei ollut WEF- syndikaatin
agendan edistäjä.

Ukrainen nykyinen presidentti Volodymyr Zelensky on World Economic Forumin (WEF) korkeimman
sitoutumisen asteella eli Agenda Contributor. WEF- agendan ylimmän sitou- tumisen asteella ovat
myös esimerkiksi Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Justin Trudeau ja Suomen pääministeri
Sanna Marin.

Kielilaki

Itä-Ukrainan tapahtumien taustalla on Ukrainan parlamentin helmikuun 2014 lopulla peru- uttama
vuoden 2012 kielilaki, joka turvasi venäjän ja muiden vähemmistökielien asemaa Ukrainassa.
Ukrainan väestö on sekä ukrainan- että venäjänkielistä.

Tapahtumat alkoivat, kun useissa Itä-Ukrainan kaupungeissa käynnistettiin protesteja Ukrainan uutta
valtionjohtoa vastaan. Ukrainan presidentti perui myöhemmin kielilain muutoksen hyväksymisen,
mutta protestointi jatkui. Itä-Ukrainassa protestoijat valtasivat monilla paikkakunnilla
hallintorakennuksia.

Vallankumousta seurasi separatististen ukrainanvenäläisten mielenosoituksia Krimillä sekä Itä- ja
Etelä-Ukrainassa. Jotkut kannattivat alueellista irtautumista Ukrainasta ja liittymistä Venäjään.
Väkivaltaisuudet ovat jatkuneet Itä-Urainassa tähän päivään saakka ja muuttuivat sodaksi kun
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan kevättalvella 2022.

Lännen vaikutus

Lännen läsnäolo Ukrainassa on ollut taustalla koko ajan. Alla video missä presidentti  Petro
Poroshenko ja Yhdysvaltojen senaattorit McCain ja Lindsey Graham valavat uskoa Ukrainan armeijan
joukkoihin vuonna 2016. Yhdysvallat vannovat antavansa kaiken tukensa "mustan auringon"
nousuun.

Katsokaa tarkasti Lindsey Grahamin videon alussa näkyvää logoa. Se on SIG eli Sig Sauer-
hihamerkki. Sig Sauer on asetehdas ja historia on kyseenalainen koska se liittyy natseihin.

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=L7u0y-iU82w

Naton päällikköinä sen historian aikana on ollut korkea-arvoisimpia natsisaksan upseereita.
Senaattorit, jotka ovat pukeutuneet SIG- hihamerkkeihin ovat Ukrainassa kannustamassa mustan
auringon joukkoja ja vannomassa kuolemaa Putinille vuonna 2016. Kuinkahan on mahdollista, että
Ukrainaan syttyi sota?

Saksassa ja Itävallassa "Sieg Heil" ilmaus on kriminalisoitu. Saksassa sen käytöstä voi seurata
kolme vuotta vankeutta ja tuo SIG-hihamerkin historia on hyvin lähellä sitä.

http://www.youtube.com/watch?v=L7u0y-iU82w


Haluatko,  että mennään vielä syvemmälle?Ota rennosti, nyt ollaan jo syvällä. Ja nyt mennään vielä
syvemmälle.

Joe ja Hunter Biden

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ja hänen poikansa Hunter ovat toimineet Ukrainassa, mutta eivät
hyväntekijän roolissa. Hunter Bidenin tietokoneelta on löytynyt todisteita 11 miljoonan
epäselvyyksista liittyen Ukrainalaiseen Burisma öljyjättiin.

Voisin laittaa tähän myös Hunterin tietokoneelta löytyneet pedofiliakuvat ja mystisen symbolisen
Hunterin selkään tatuoidun kartan. En tee kuitenkaan sitä, koska olet tarpeeks syvällä, jotta
ymmärrät tämän koko maailmaa koskevan agendan.

Hunter Biden oikeuteen Ukrainassa

Hunter oli joutua jo Ukrainassa oikeuteen Burisman epäselvyyksien vuoksi. Isä Joe oli silloin
varapresidentti ja puuttui asiaan. Katso alla oleva video missä Joe Biden kerskuu miljardin dollarin
kiristyksellä/lahjuksella. Yleisöstä se on hauskaa, kun syyttäjä sai kenkää ja tilalle vaihdettiin cabalin
mies.

https://www.youtube.com/watch?v=UXA–dj2-CY

COVID-19 on vain osa tätä suurta shakkipeliä

Kuten edellisissä osissa on käynyt ilmi, cabalilla on historiallinen lupaus murhata kaikki muut
uskonnot (juutalaiset, kristityt ja islamilaiset), joko myrkyllä, nälänhädällä tai sodalla. Heidän
uskontonsa on Kabbalah, jota on monistettu moneen eri paikkaan. Esimerkiksi vapaamuurarien riitit
ovat lähes suora lainaus kabbalasta. Covid-19 on tämän shakkipelin kuningatar, ehkä shakkipelin
voimakkain nappula.

Sen salliman manipulaation avulla on saatu ihmiset sellaiseen tilaan, että he eivät pysty näkemään
todellisuutta. Manipulaatio on ollut määrätietoista ja jo Lontoon olympialaisten avajaisissa hoitajat
esiintyivät noiduttuna, sen jälkeen kun olivat pistäneet itseensä jotain. Huomaa: Miksi
terveydenhuolto piikitettiin kaikkein ensimmäisenä?

Voisin kertoa kampanjan kaikki vaiheet, koska näin ne lähes heti. Ne perustuvat täysin hypnoosin
syventämisen perusperiaatteisiin.

Miksi tiedän hypnoosista? Olen ollut anestesiahoitaja ja opiskelin hypnoosin tekniikoita kursseilla,
jotta olisin voinut tuoda sitä työhöni potilaiden eduksi. Se oli kuitenkin täysin mahdoton jo ajatuksena
ja en voinut sitä mitenkään käytännössä toteuttaa. Tiedän kuitenkin sen parantavan- ja myös
pelottavan voiman.Kampanjassa niitä on toteutettu maailmanlaajuisesti ja hyvin hitaalla syklillä,
mutta kuintenkin niin, että ne olivat havaittavissa. Niiden selittäminen ei ole kuitenkaan tässä
vaiheessa tärkeää.

Se näkyy nyt

mRNA-injektiot on lähes pakotettu koko maailman kansalaisille ja nyt tiedetään, että niistä ei ole

http://www.youtube.com/watch?v=UXA


mitään hyötyä. Ne laskevat immuniteettia. Tällä hetkellä Suomessa on valtava ylikuolleisuus ja
syntyvyys on laskenut hälyyttävästi. Trendi on maailmanlaajuinen.

Ilta-Sanomat 21.6.2022



Kauppalehti 6.6.2022

Vuonna 2020, kun mRNA-injektioita ei ollut, COVID-19 tautiin kuoli koko vuoden aikana
42 kpl alle 65-vuotiasta ihmistä. Etsi käyrältä koska mRNA-injektio piikitykset alkoivat?

Vinkki: Se oli 2021 vuoden alussa. Näet sen nyt. Sehän on aivan ilmiselvää



Ylikuolleisuus oli Eurostatin viimein tiedotteen mukaan Euroopassa +16 %. Espanjassa ylikuolleisuus
oli +37 % ja kyproksella +33 %.

Matalan rokotusasteen Latviassa ylikuolleisuus oli -0,5 %.
Päivitys 27.9.2022

Olen saanut vastauksen

Kun näin töissä sairaalassa mitä alkaa tapahtumaan 2. kierroksen jälkeen,  en voinut  tulla muuhun
johtopäätökseen, kuin että mRNA-injektiot ovat vahingollisia ihmisille. Aloin seuraamaan israelilaisia
keskusteluja, koska Israel oli alunperin mRNA-injektioiden testilab- oratorio. Sieltä sain lukea
hälyttäviä kertomuksia.

En voinut mitenkään käsittää sitä, että kaikki lääkefirmat ovat juutalaisten omistuksessa ja he
testaavat tuotetta omilla kansalaisillaan. Siitä lähtien olen etsinyt vastausta kysymyk- seen: Miksi?
Nyt tiedän vastauksen, mutta myös sinä tiedät vastauksen.

Tie on ollut pitkä ja raskas

Tie on ollut pitkä ja raskas. Olen joutunut katsomaan sellaisia videoita, jotka saavat sydänjuuria
raastavan vihan nousemaan, joka ei ota hellittääkseen. Olen itkenyt lapsien kohtaloita ja cabalin
äärimmäistä pahuutta. Se, että heitä on historiassa karkotettu, ei ole mikään ihme. Se mitä
ihmiskauppias dokumentissa sanoi, on totta. Lapsia kidutetaan. Se, että hän tappoi itsensä, kun
tajusi kertoneensa liikaa, on aivan erinomainen asia.

Enkelit ja demonit

Koska jouduin tutkimuksissani syvälle pahuuteen, vastapainoksi rukoilin Jumalaa. En kuulu, enkä tule
liittymään kirkkoon. Mutta, olen saanut kunnian olla tilanteessa, jossa tunsin Jumalan läsnäolon hyvin
vahvasti. Olen kirjoittanut siitä artikkelin otsikolla Injektiopiikin logon merkitys ja historia.
Tapahtuman jälkeen sain hyvin vahvan intuitiivisen kyvyn.

Intuitio

Maailman suurimmilta tiedemiehiltä on kysytty mistä he saavat ideansa? Esimerkiksi Nikola Tesla ja
Albert Einstein. He ovat kummatkin antaneet samansuuntaisen vastauksen.
- Eivät ne ole minun ideoitani, ne tulevat "lähteestä". Se on erittäin hyvä kuvaus intuitiolle.

Jokainen voi itsekseen miettiä sitä, mikä on "lähde", minulle asia on täysin selvä.

Hyvä tulee voittamaan

Meidät on myrkytetty mRNA-injektioiden avulla historiallisen lupauksen vuoksi ja nyt lisäksi luodaan
keinotekoista nälänhätää, joka johtaa maailmansotaan.

Musta aurinko nousee

Juice Leskisellä oli kappale nimeltää  "Musta aurinko nousee".Sen monimerkityksel- lisyyttä on
vuosien mittaan arvuuteltu. Laitan tähän laulun sanat.



Riisu yltäni tähtivyö✡, viivy vielä huomiseen
Kun henki on vahva, niin vähäkin työ Riittää maailman luomiseen
Ole kanssani tämänkin yö, viivy vielä huomiseen Rakasta minua, minä rakastan sinua

Katso ulos, näätkö sen, toiset tappaa toisiaan Alla veristen vaatteiden loiset tappaa loisiaan Ole
minulle ihminen kun toiset tappaa toisiaan Rakasta minua, minä rakastan sinua

Ja sinä hymyilet ja katsot noin Viet aamuun uuteen
Kuin kevään ensimmäiseen sateeseen
Sinun sielusi kiinni päästä voi Viet meidät tulevaisuuteen Jonakin aamuna ennen sarastusta
Huomaat että musta aurinko nousee

Kiitos

Olen lukenut kymmeniä tuhansia sivuja materaalia, käyttänyt kaiken ajan viimeisen vuoden aikana
vastauksen etsimiseen. Luulen, että suurin syy toimintaani on kuitenkin "Lähde" ja sieltä tuleva
intuitio sekä toivomukseni jonka tein. Uskon "Lähteen" hyvyyteen ja siihen, että hyvä lopulta voittaa.

Lucifer eli Saatana on vain yksi Hänen enkeleistään, joka paiskattiin helvettiin. En pelkää lausua Isä
meidän- rukousta ja teenkin sen aina välillä. Kokeile sinäkin. Laitan silmäni kiinni ja annan sen tulla
sydämestäni.Olen kiitollinen siitä helvetistä, jonka minun piti kokea, koska sillä oli tarkoitus.

Minusta tuntuu, että vuoden kestänyt tutkimusmatka kysymykseen, miksi? On nyt päättynyt.

Nyt voit herätä.



Ilmestyskirjan neljä tuhoa tuovaa hevosta – Valkoinen, Punainen, Musta ja Hallava
(2022-09-23 12:32)

Vuonna 1900 Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 98,1 prosenttia väestöstä.
Nykypäivänä vain harva suomalainen on lukenut itsenäisesti Raamattua. Vuonna 2050
kirkkoon kuuluvien osuuden ennustetaan olevan Suomessa 37 prosenttia. Ilmestyskirja on
Raamatun kohta, jota ihmiset ovat kuitenkin jonkin verran lukeneet. Se kertoo lopun ajan
tapahtumista, vitsauksista ja sodista. Olet ehkä lukenut tai silmäillyt sitä. Tämä kirjoitus
kertoo neljästä ensimmäisestä sinetistä, ne ovat jo auki.

Johanneksen ilmestys
Johanneksen ilmestys eli Ilmestyskirja on yksi Raamatun vaikeatulkintaisista profetiaalisista kirjoista.
Sen sisällöstä, henkilöistä, paikoista ja tapahtumista on olemassa lukuisia erilaisia tulkintoja.

Kristinuskon näkemyksen mukaan Ilmestyskirja kertoo maailmanlopusta, mutta sen sanoma on
verhottu peitekielisiin näkyihin. Koska sen tulkitseminen oli vaikeaa ja vaarana oli sen väärinkäyttö
300-luvun lopulla, piispat olivat sitä mieltä, että Ilmestyskirjaa ei tulisi liittää Uuteen testamenttiin.

Ilmestyskirja on kuitenkin Uudessa Testamentissa ja tässä artikkelissa kerrotaan sen neljästä
ensimmäisestä sinetistä.

Esipuhe kirjoittajasta

Jos olet ensimmäistä kertaa sivustolla ja jotta saisit jonkinlaisen käsityksen, mistä tässä on kyse, lue
Injektiopiikin logon merkitys ja historia- artikkeli ensin. Se on tärkeä, että ymmärrät mistä kaikki on
saanut alkunsa. Logon merkitys- artikkeli on kirjoitettu noin vuosi sitten ja artikkelin tapahtumat
tapahtuivat noin vuosi ennen pandemian alkua.



Valinta

Tapahtuman jälkeen olisin voinut palattuani Suomeen aloittaa uudelleen rahan haalimisen, mutta
päätin mennä takaisin entisiin hommiin sairaalaan. Siellä näin, mikä oli COVID-19- pandemia ja näin
hyvin konkreettisesti miten mRNA-injektiot vahingoittavat ihmisiä. Tapah- tumat saivat minut
aloittamaan Injektiopiikki -blogin kirjoittamisen, en voinut vain katsoa ja olla hiljaa. Lokakuun
lopussa 2021 sanoin itseni irti, koska en enää halunnut osallistua meneillään olevaan
järjettömyyteen.

Ennakoivia kirjoituksia

Olen kirjoittanut Paljastavat symbolit- artikkelisarjan. Se kertoo hyvin laajasti erilaisista historiallisista
ja nykyisistä asioista. Aloittaessani artikkelisarjan kirjoittamisen, en tiennyt mihin se johtaa. Artikkelit
syntyivät kuin automaattikirjoituksella.

Artikkelisarja sai alkunsa kysymyksestä: Miksi? Näin, mitä mRNA-injektiot aiheuttivat ih- misille ja en
voinut ymmärtää, miksi kukaan tekisi sellaista tarkoituksella toisille enkä sitä, miksi siihen ei
puututa? Lopulta artikkeleita tuli yhdeksän kappaletta ja ne sisältävät paljon videoita ja muuta
taustamateriaalia. Yhdessä artikkelissa voi olla lähes sata lähdeviitettä, joten kaikki niiden tieto on on
tarkistettavissa lähdeluettelosta.

Artikkelisarjan viimeiseen osan loppuun olen kirjoittanut näin. Luulen, että suurin syy toimintaani on
kuitenkin ”Lähde” ja sieltä tuleva intuitio sekä toivomukseni jonka tein. Uskon ”Lähteen” hyvyyteen ja
siihen, että hyvä lopulta voittaa.

Kaikki kirjoitukset ovat toteutuneet tai toteutumassa

Viime viikolla Eurostat ilmoitti suuresta ylikuolleisuudesta, joka on Euroopassa keskimäärin 16 %,
Espanjan ylikuolleisuus on 37 %! Latviassa, jossa on hyvin huono rokotekattavuus, on ylikuolleisuus
-0,5 %. Yhteys on selvä. Olen varoittanut tästä jo yli vuoden. Kaikki, mitä olen kirjoittanut on
toteutunut pala kerrallaan, valitettavasti.

Miksi?

Lähdin siis hakemaan vastausta kysymykselle: Miksi? Israel oli piikitysten testilaboratorio ja se sai ohi
muiden maiden ensimmäisenä annokset. Seurasin Israelilaisia keskustelupal- stoja ja hyvin nopeasti
kävi selville, että tilanne meni siellä askel kerrallaan pahemmaksi. Tiesin, että Pfizerin toimitusjohtaja
on kotoisin Israelista. Asiassa ei ollut mitään järkeä.

Lähdin etsimään vastausta kysymykseeni ja pikku hiljaa tilanne alkoi aukeamaan. Kirjoitin niiden
pohjalta Paljastavat Symbolit -sarjan, joten lue ehdottomasti se artikkelisarja. MIKSI? Lyhyt vastaus:
Kyseessä on historiallinen suunnitelma.

Pohjatiedon hankinta

Kun hankin lähdetietoa, löysin paljon pahuutta ja jouduin sukeltamaan hyvin syvälle sen syövereihin.
Sen vastapainoksi silmäilin Raamattua. En ole ollut mikään "uskovainen", mutta jos olen rukoillut,
olen rukoillut niin kuin koulussa on opetettu, Raamatun Jumalaa. Sydämessäni oleva usko on aina
ollut minulle täysin kristallinkirkas asia, vaikka se ei ole näytellyt oikeastaan minkäänlaista osaa
elämässäni.



Huonona hetkenä turvauduin Jumalaan ja Jeesukseen rukouksissani, kuten varmaan aika moni
ikäiseni (noin 50- vuotias) suomalainen. Ulkomaan "tapahtuman" jälkeen tunsin olevani
johdatuksessa kaikessa mitä tein.

Paljastavat symbolit

Kirjoitin symbolisarjan kuin automaattiohjuksella. Heräsin monesti klo kolmen aikaan yöllä ja tunsin
pakottavaa tarvetta kirjoittaa. Kun artikkelisarjan valmistumisen jälkeen olin lomalla, kuuntelin
rannalla Vanhaa Testamenttia äänikirjana.

Vanha testamentti sisältää kertomuksen koko maailman synnystä ja kertoo, miten Jumala johdatti
kansaansa historian lävitse. Vanha Testamentti on hyvin väkivaltainen ja raaka kirja. Se kertoo
armottomasta Jumalasta ja Hänen perimmäisistä laeistaan. Vanhan Testamentin lukeminen on
tärkeää, jotta Uuden Testamentin sanoma voi avautua. Vanhan Testamentin armoton Jumala muuttuu
Uudessa testamentissa poikansa Jeesuksen kautta Jumalaksi, jonka suurin arvo on rakkaus.

Yhteys

Vanhan Testamentin kuunteleminen äänikirjana nosti esiin niitä asioita, mistä olin kirjoit- tanut
symbolisarjaan. Olin kuin puulla päähän lyöty.

Symbolisarjan kirjoittaminen oli jotenkin avannut minulle Vanhan Testamentin kohtia täysin
selkokielelle. Mooseksen kirjan tietyt kohdat olivat mielestäni kylmänväreen tarkkoja,  kun vertaa
nykypäivään. Asiat, mitä olin kirjoittanut symbolisarjaan, löytyivät Mooseksen kirjoista. Kuinka 4000
vuotta vanha kirjoitus voi kertoa nykypäivän tilanteen ja tulevat tapahtumat? Kerron niistä
myöhemmin, jos teillä on kiinnostusta niistä kuulla.

Tyhjää uskonnon opetusta

Myöhemmin minulle myös avautui mitä oikeasti tarkoittaa, että Jeesus on antanut verensä meidän
puolesta. Minulle on opetettu uskontoa koulussa koko peruskoulun ajan ja jostain syystä tuota
päivänselvää ja hyvin tärkeää yhteyttä ei ole ikinä avattu. Uskonnon opetus on ollut lähinnä tyhjää
puhetta, harhaanjohtamista tai ainakin oleellisten asioiden peittelyä. Nyt kaikki on selvää. Kerron
niistäkin myöhemmin, jos teillä on kiinnostusta niistä kuulla.

Uusi kokemus

19.9.2022 koin uudelleen "kokemuksen" joka oli järisyttävästi voimakkaampi kuin edellinen. Tiesin
kokemuksen jälkeen, että nyt on aika kirjoittaa näistä asioista. Nyt on aika.

Putin ilmoittikin jo kahden päivän kuluttua osittaisesta liikekannallepanosta. Se tarkoit- taa, että
Venäjän reserviä otetaan käyttöön. Venäjällä on 1,2 miljoonaa henkilöä armeijassa ja kaksi miljoonaa
henkeä reservissä. Tilanne on eskaloituessaan paha ja se tulee eskaloi- tumaan.

Kohtaamisia

Kun aloitin blogin kirjoittamisen, minuun on otettu yhteyttä monesta suunnasta. Jostain syystä
kahdesta ihmisestä on tullut välittömästi kuin sielunkumppaneita, aivan välittömästi. Tuntuu kuin
meillä olisi pitkä yhteinen historia jo valmiina, ehkä onkin, en tiedä.

Toinen heistä on kirjoittanut romaanin, joka kertoo samoista aiheista kuin kirjoittamani symbolisarja,
mutta se syventää viestiä huomattavasti ja sen kertomus liittää historialliset ja nykyiset tapahtumat



Raamatun jakeisiin. Tuo kirja on uskomaton. Sen nimi on Alkemian Exodus.

Mikään Niilin suiston astronomisesti erehtymättömien pyramidien tai sfinksin sijainnissa ei ole
sattumaa. Minuutti ja muutama sekunti alle 30 astetta po- hjoista leveyttä ei ole erhe, mittaajan
huolimaton käsi. Tällä arkkitehdillä oli silmää elliptiselle geometrialle  ja aurinkovuodelle. En
pitkästytä sinua aurinkokuntamme jäljittävällä matematiikalla", hän sanoi, "tahdon vain, että tiedät.

Alkemian Exodus on 568- sivuinen romaani, joka on kirjoitettu fiktiiviseen muotoon, samaan tapaan
kuin Dan Brownin DaVinci -koodi. Kirjan lähteinä ovat 1. Mooses 49, Raamatun King James ja Robert
Young -englanninkieliset käännökset.

Lainaus kirjasta Alkemian Exodus sivulta 526 kohdasta, joka kertoo Ilmestyskirjan neljästä
ensimmäisestä sinetistä. Kirjan kirjoittajan tekemä lyhennetty versio. Lainaus alkaa:

Ensimmäinen sinetti - Valkoinen hevonen

Minä näin, kuinka Karitsa avasi ensimmäisen seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden neljästä elävästä
olennosta sanovan ukkosen tavoin jylisevällä taivaalla: ”Tule ja näe!” (Ilm. 6:1).



Ja siinä samassa näin valkoisen hevosen, ja se, joka istui hevosen selässä, piti hallussaan jousta.
Hänelle annettiin seppele, ja hän lähti valloittamaan, nujertaakseen (Ilmestys 6:2).

Sanansaattajat/enkelit/neljä elävää olentoa tulkitaan useissa Raamatun käännöksissä
harhaanjohtavasti ”pedoiksi”, kun taas tuhoa tuovat hevosvoimat ”hyväksi” – Rooman,
roomalaiskatolisen kirkon ja siihen linkittyvien salaseurojen (vapaamuurarit, ritarikunnat jne.)
suojelemiseksi.

Ensimmäinen sinetti avautui ensimmäisellä  vuosisadalla.  Valkoisen  hevosen  poliitti- nen voima oli
Rooman keisarikunta, jota johti valkoiseen, sekä laakerinseppeleeseen pukeutunut keisari, jonka
sotasankarit myös kruunattiin senaattiin oikeuttavalla laak- erinseppeleellä. Valloittajat käyttivät
voitonmarsseissaan valkoisia hevosia ja varhaisen keisarikunnan armeijan komentajat hallitsivat
Jousimiesten rykmenttiä (Sagittarii); jousi.

Tapahtumat alkoivat pian sen jälkeen, kun Johannes (Yah Hanan, Herran suosima, maria magdalena)
näki Ilmestyksensä Patmos saarella, Rooman tehtyä militaristisen laajen- nuksensa sotaisan keisari
Trajanin aikana 98–117 jKr. sillä seurauksella, että Rooma oli maailman suurin kaupunki 400-luvulle
saakka.

Valkoinen hevonen = korruptioonsa romahtanut keisaristo 27–476 jKr.

Konstantinus ei kääntynyt kristinuskoon, vaan käänsi kristinuskon keisareille. Konstantinuk- sen
voitonkaari koristeltiin laakeriseppeleen alkuperäisen omistajan, auringonjumala Apollon ja muiden
jumalien symboleilla.

Toinen sinetti - Punainen hevonen

Ja kun hän avasi toisen sinetin, kuulin toisen elävän olennon sanovan; Tule ja näe (ilmestyy)!
Eteenpäin meni toinen, tulenpunainen hevonen, ja sille, joka istui hevosen selässä, sai aikaan, että
rauha riistettiin maan päältä ja ihmiset tappoivat toisiaan. Hänelle annettiin (toi esiin, aiheutti) suuri
sapeli (Ilmestyskirja 6:4).



Tulipunainen hevonen sai aikaan/tuotti suuren sapelin.

Rooman peto eteni keisarikunnan tulipunaisesta vaakunasta tunnustautuvaan ja virallisen valtansa
538 jKr. saavuttaneeseen paavistoon, joka ”toi, tuotti” miekan – islamin.

Paavi pukeutui pyhän istuimen tulipunaisen vaakunan mukaisesti virallisissa tilaisuuk- sissa punaiseen
viittaan ja kenkiin. Vaakunan punainen väri seuraa Rooman armeijan punaisia asusteita, kilpiä,
vaakunoita, kun taas risteävät avaimet periytyvät armeijan risteävistä miekoista, jotka käännettiin
”Pietarin avaimiksi”, vaikka Pietari ei edes käynyt Roomassa ja avaimet tarkoitettiin kaikille
opetuslapsille (Matteus 16:18).



Punainen hevonen toi suuren sapelin (makhaira) = Islamististen valtioiden miekka.

Ex-jesuiitan, murhatun Alberto Riveran todistuksella arabijohtajat ja Roomalaiskatolinen kirkko
tekivät kuudennella vuosisadalla sopimuksen, jonka seurauksena tapahtui miljoonia murhia.
Katolinen kirkko loi Islamin, koska ei kyennyt estämään todellisen evankeliumin leviämistä samalla,
kun vaati paavien palvomista jumalina. Arabiarmeijat lupasivat olla koskematta katoliseen kirkkoon,
koska jumaloidusta paavista tehtiin ”pyhä mies” ja muista kuin roomalaiskatolisista tuli harhaoppisia.

Rooman pedon alta on johdettu lukuisia poliittisia hirmuvaltoja; islamistisen valtion kali- faatti
aiheutti murhia kaikkiin maanosiin, ja vuosisadat ovat todistaneet jälleen yhden Saturnuksen mustan
kuution uskonnon jatkavan pakanaperinnettä: Rooman Kybele tun- nettiin mustan kuution
jumalattarena, roomalaiskatolisen kirkon siunaama natsipuolue hakaristeineen edustaa mustan
kuution lahkoa, ja Islam jatkoi perinnettä. Babylonian huorasta tyttäriin: Roomalaiskatolinen kirkko
kehitti miekalla levitetyn Islamin.

Punainen hevonen = helakanpunainen Babylonian portto Paavisto 538 jKr ->



Paitsi Babylonian huoran paaviston väri liturgioineen, punainen kuvastaa verenvuodatusta:
Roomalaiskatolinen kirkko ja islam tappoivat vainoilla, ristiretkillä, inkvisitioissa, sisällis- sodissa
kymmeniä miljoonia vuosien 538–1798 välillä.

Kolmas sinetti - Musta hevonen

Vuonna 1119 punaista hevosta seurasi musta, kronologisesti seuraaville vuosisadoille levittäytyvä
poliittinen valta. Salatun, pimeiden töiden väri ilmaantui katolisen kirkon alta varsin konkreettisella
mustalla.

Ja kun hän avasi kolmannen sinetin, kuulin kolmannen elävän olennon sanovan, ”Tule ja näe!” Ja
minä näin, ja katso, musta hevonen, ja sillä joka istui sen selässä, oli toisessa kädessään (pari,
toinen käsi)ies(zygos; eläinparin vetämä tanko, symbolisesti kaksi ihmistä/parin liikkumaan yhdistävä
tekijä (”oli mukanaan pari”). Kuulin äänen, joka tuli noiden neljän olennon keskeltä, ja se sanoi:
”Neljännesgallona vehnää denaarilla (yhden ihmisen päiväannos), ohraa kolme neljännesgallonaa.
Öljyyn ja viiniin älä koske.”



Keskiaikaisten, mustaan pukeutuneiden ”yön ritareiden”, temppeliritarien tunnus oli
yhdellä hevosella liikkuva pari, kaksi ratsastajaa.

Mustien kaapujen mandaattia 1500-luvulla jatkaneet ”yön ritarit”, jesuiitat, myös tun- nettiin
”mustana järjestönä”, eikä heidän temppeliritarien lailla tarvinnut kunnioittaa paikallisia lakeja tai
auktoriteetteja tai maksaa veroa. Ies, puinen, eläinparin päälle asetettu tanko symboloi mustan
hevosen aiheuttamaa orjuuttamista, nälkäpalkkaa, sekä paljastaa yhdessä liikkuvan ritariparin. Talo
voittaa aina, etenkin, kun mustat kaavut eli temppeliritarit kehittivät Euroopan talousjärjestelmän ja
tarjosivat lainoja korkoja vastaan. Jesuiitat jatkoivat perinnettä juoksuttamalla maapallon
keskuspankkeja yhdessä eliitin ”verilinjojen” kanssa.

Ylimystön ja paavin tukema temppeliritari- järjestö kasvoi pöyhkeän rikkaaksi, murhasi Kristuksen
nimeen, yritti murhanhimoisilla ristiretkillä voittaa Jerusalemia takaisin paavilla menetettyään sen
islamisteille ja jatkoi toimintaansa Jesuiittojen, sekä koskemattomuud- esta nauttivan Maltan
ritareiden kautta. Vehnästä vaille jääneet voivat lohduttautua ”öljyllä ja viinillä” – köyhille ja
sorretuille jätetyn Pyhän Hengen symbolilla.



Oikeuden ja kohtuuden pettävän Jesuiittojen IHS-tunnus toistaa mustan auringon ja kuution
Saturnus- kultteja kuten islam, ka’ba = kuutio, kabbalah. Katolisen kirkon Dominikaanit aloittivat
1200–1800 jKr. ajoittuneet inkvisitiot, mutta jesuiitat pelasivat myöhemmin suurta osaa. Paavi
Klement XIV tuomitsi liikaa valtaa saaneen jesuiitta veljeskunnan 1773 ja kirjoitti sillä oman
kuolemantuomionsa.

Musta hevonen = Salomonin temppelin ritarit 1119 jKr., jotka etenivät Jesuiitta veljeskun-
naksi 1500-luvulla.

Neljäs sinetti - Hallava (keltaisenvihreä/ tuhkanharmaa) hevonen

”Yarak”, hallavan hepreankielinen vastine heiluu kuoleman kalpean ja kullankeltaisen,
vihreänkeltaisen välillä.

Kun hän avasi neljännen sinetin, kuulin neljännen olennon sanovan: Tule ja näe!

Minä katsoin, ja katso, hallava (halju, kullankeltainen) hevonen (poliittinen valta); ja sen selässä
istuvan nimi oli kuolema (fyysinen tai hengellinen)ja haades (tuonela; lähtenei- den sielujen paikka)
seurasi hänen kanssaan. Ne saivat auktoriteetin neljänteen osaan maata, tappaa miekalla, nälällä ja
kuolemalla (fyysinen tauti tai hengellinen kuolema) ja (villipetojen sijaan) maapedon
(auktoriteetin)alla.



Vatikaani

Stato Pontificion (paavien kirkkovaltio) Ranskan vallankumouksen jälkeinen,  Pius  XI 1808
hyväksymä pyhän istuimen tuhkanharmaa ja kullankeltainen valtiolippu paavien kultaisella ja
hopeisella (halju, harmaa) avaimilla ajoittuu 1800-luvun alussa Ranskan vallankumouksen jälkeen
elvytetyn maapedon, perhedynastioihin yhtyvän jesuiitta vel- jeskunnan virkoamiseen.

( Hallava) Kultainen/harmaa hevonen levittää kuolemaa kaikissa maanosissa. Talouden ylivaltaa ja
komentoa Vatikaanissa pitävät, mustan paavin johtamat Jesuiitat rikastuivat Yhdysvalloissa salaa
myymällä orjia ja orkestroimalla sisällissotaa, muissa maanosissa (kaikissa) kiihottamalla kansoja
sotiin ”harhaoppisia” vastaan. 1929 jälkeen ( vatikaani syntyi virallisesti) jesuiitat/New Word Order
ovat näivettäneet maailmalla luomalla erilaisia ’ ismejä" kuten kommunismin, natsismin. Historian
ensimmäinen Jesuiittapaavi valittiin maaliskuussa 2013, jolloin Jesuiitat vakiinnuttivat valtansa 1929
syntyneeseen minivaltio Vatikaaniin.

Hallavan kreikankielinen vastine Chloros = kultaisen, kypsän viljan väri (munankeltuaisen, hunajan,
sekä vihertävästä keltaiseksi kääntyvän kypsyvän viljan väri) kultaisen, kypsän viljapellon yhteydessä
(Markus 6:39).

Lainaus kirjasta Alkemian Exodus päättyy



Neljä ensimmäistä sinettiä on auki

Sinettien avaaminen alkoi pian sen jälkeen, kun Johannes näki Ilmestyksensä Patmos- saarella.
Sinettien avaaminen on tapahtunut lomittain ja ne kattavat lukuisia vuosisatoja kronologisessa
järjestyksessä.

Tällä hetkellä Ilmestyskirjan neljäs ja viides sinetti ovat avattuina lomittain

Kuten paljastavat symbolit -artikkelisarjassa kerrotaan kaikkein ylimpänä pyramidissa ovat
talmudilaista kabbalismia harjoittavat globalistit. Taho omistaa keskuspankit ja pankki- maailmaa
ohjaavan BIS-järjestelypankin. Heillä on suvereeni valta rahapolitiikkaan.

Vuonna 1776 tämä maailman vaikutusvaltaisin juutalainen pankkiirisuku, jesuiitat ja maail- man
vaikutusvaltaisimmat salaseurat kuten illuminati, vapaamuurarit, maltan ritarit ym. yhdistyivät. Tämä
taho rahoittaa Vatikaanin ja katolisen kirkon. Sitä kutsutaan cabaliksi.

Vuonna 2013 katolisen kirkon ensimmäinen jesuiitta, paavi Jorge Mario Bergoglio valittiin.

Suomessa on presidenttinä Konstantinus Suuren Ritarikuntaan kuuluva jesuiitta presi- dentti Sauli
Niinistö.   Ranskan presidentti Emmanuel Macron on  jesuiitta.Euroopakomission puheenjohtaja
Ursula von der Leyen on jesuiitta ja hänen miehensä sukuun kuuluva Johann von der Leyen on
valvonut jesuiittagymnasiumin perustamista vuonna 1562. Amerikan Presidentti Joe Biden on
jesuiitta. Listaa on turha jatkaa, se on pitkä.

On selvää, että neljännen sinetin, Hallavan hevosen ( Cabal/New Word Order) ennustus: "Ne saivat
auktoriteetin neljänteen osaan maata, tappaa miekalla, nälällä ja kuolemalla" on nyt toteumassa.

Ukrainan sota, joka on eskaloitumassa Eurooppaan, mRNA-injektioiden aiheuttama ylikuolleisuus ja
energiapula sekä siitä aiheutuva nälänhätä muutaman vuoden sisään on näköpiirissä.

Sitten tulee iso kysymys: Onko Putin mukana? Sitä ei pysty sanomaan. Hän voi pelata cabalin
vastapuolta, mutta sisäpiirissä.

Profeetallisesti Dan, Venäjä (skorpioni yössä taisteluasemassa galaxin keskuksessa eli estradilla)
ajetaan nurkkaan lopun aikojen 1. Mooses 49 lorussa.

Kuinka oikeassa symbolisarja olikaan!

Artikkelisarja lähtee liikkeelle pankkimaailmasta ja kertoo kuinka pankkitaho on perustanut
illuminatin, vapaamuurarit ja kuinka se rahoittaa katolisen kirkon. Niissä kerrotaan myös jesuiitoista,
Vatikaanista ja näiden kaikkien muodostamasta liitosta, jota kutsutaan caba- liksi.

Kaikissa näissä on osallisena tai soluttautuneena satanistisia mustan auringon ja kuution Saturnus
kultteja." ( islam, ka’ba = kuutio, kabbalah). Nämä samat asiat tulivat esiin myös neljässä
ensimmäisessä sinetissä ja osittain myös Vanhassa Testamentissa.

Artikkelisarjan viimeisen osan otsikko on: Paljastavat symbolit – OSA 9 – Musta Aurinko Nousee. Alla
kuvakaappaus artikkelista.



Musta Aurinko

Musta aurinko ja sen variaatiot esiintyvät monessa eri yhteydessä historian aikana. Sinä et vain ole
vain huomannut niitä.



Siispä:

"Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on
tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat,  ja silmänsä he  ovat ummistaneet, etteivät
he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten
minä heitä parantaisi." (Matteus 13:10 )

Seitsemän vuoden matka
En tiennyt seitsemän vuotta sitten, mihin kaikki käsittämättömät tapahtumat johtavat. Sillä oli
tarkoitus. Nyt olen kiitollinen siitä helvetistä, minkä sain kokea. Kiitos □

Alkemian Exodus

Suosittelen kaikkia ostamaan Alkemian Exodus -kirjan. Tarkoituksena oli ensin jakaa sitä ilmaiseksi,
kirjoittaja halusi niin, mutta kustannussopimus ei sitä salli. Sen saa kovakan- tisena tai e-kirjana.

Osta Alkemian Exodus -kirja

Osta kirja tästä linkista: https://www.bod.fi/kirjakauppa/alkemian-exodus-n-e-ali-9789528025405

https://www.bod.fi/kirjakauppa/alkemian-exodus-n-e-ali-9789528025405


Alkemian Exodus -kirja on tarkoitus kääntää englanniksi samoin kuin koko  Injektiopiikki -blogi.
Valitettavasti siihen ei ole ollut taloudellista mahdollisuutta. Jos sinulla on taloudellinen mahdollisuus
ja haluat pyyteettömästi auttaa, voit ottaa yhteyttä injektiopiikki@gmail.com tai antaa lahjoituksen.

Puu, jonka lehdet ovat kansojen tervehdyttämiseksi

"Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdet- toista
hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen
tervehtymiseksi." (Ilmestyskirja 22.2). Lainaus on Ilmestyskirjan viimeiseltä sivulta ja
vaikuttaa siltä, että jossain vaiheessa kansa vaatii tervehdyttämistä ja apu tulee puun
lehdistä.

Ivermektiini

Injektiopiikki- sivustolta löytyy monta ivermektiini- aiheista kirjoitusta. Ne kertovat aineen
maailmanlaajuisista mustamustamaalauskampanjoista ja sen kieltämisestä varhaiseen hoitoon. Ne
kertovat myös tutkimuksista, joita tehtiin ennen mRNA-injektioiden lanseer- aamista ja siitä, että jo
kahdella ennakoivalla annoksella saavutettiin yli 75 % vähennys tartuntoihin ja kuolemantapaukset
laskivat olemattomaksi. Kuitenkin asiantuntijat käyttäy- tyivät täysin päinvastoin ja kaikki tulokset
piilotettiin ja vääristeltiin johdonmukaisesti.

https://injektiopiikki.com/anna-lahja-injektiopiikille/


Ivermektiini tehdään neem- puun lehdistä?

Törmäsin sosiaalisessa mediassa ajatukseen, että ivermektiini tehdään neem- puun lehdistä.
Ivermektiinin patentti on vapaasti katsottavissa patenttipalveluista ja sen voi tehdä kuka tahansa,
koska patentti on vanhentunut. Patentissa on käytettävät yhdisteet. Erikseen Azadirachta indica
(neem) puuta ei ole tietenkään mainittu.

Selvitystä

Lähdin selvittämään, onko neemin ja ivermektiinin tehosta tehty vertailuja. Löysin heti tutkimuksen,
jossa oli vertailtu ivermektiinin ja neem- puun lehtien vaikutusta vasikoiden parasiittien häädössä. Ne
olivat yhtä hyviä. Ivermektiini on tarkoitettu loisten häätöön ja siinä tarkoituksessa ivermektiini ja
neem toimivat yhtä hyvin.

Neemin vaikutus SARS-CoV-2 replikoitumiseen

Azadirachta indicaa (neem) on tutkittu SARS-CoV-2 viruksen replikoitumisen ehkäisyyn. Tulokset ovat
olleet rohkaisevia. Neemin ainesosat sitoutuvat niihin solun kohtiin, joita virus käyttää
kiinnittymiseen ja näin estävät virusta telakoitumasta soluun.

In conclusion, we have identified a few possible inhibitors of the E and M proteins of SARS-CoV-2
using molecular docking, MD simulation and binding free energy calculations. These compounds,
derived from Neem, displayed stable binding and interactions with crucial regions of E and M required
for assembly; and were predicted to have good pharmacokinetic properties.
A computational prediction of SARS-CoV-2 structural protein inhibitors from
Azadirachta indica (Neem)

Yhteys asiantuntijaan

Neem on tunnettu ja paljon käytetty rohto Intiassa Ayurveda lääketieteessä. Suomessa on Intian
ayurvedisen korkeakoulutuksen saanut asiantuntija, Ossi Viljakainen Roh.to
-palvelusta. Otin häneen yhteyttä. Kuunnellaan, mitä hän sanoo neemistä, vastaus tuli kuin apteekin
hyllyltä.

https://videopress.com/v/xnwCS8vK?resizeToParent=true &cover=true &preloadCon- tent=metadata
&useAverageColor=true

Neem- kapseleita saa suomalaisista luontaistuotekaupoista. Toistan: Neem- kapseleita saa
suomalaisista luontaistuotekaupoista.

Miten Intiassa menee COVID-19 suhteen?

Intia on oikea vastarannankiiski. Intia halusi testata Pfizerin mRNA-injektiot ennen massarokotuksia.
Pfizer ei tietenkään siihen suostunut ja menetti 1.3 miljardia asiakasta. Intiassa on matala
rokotekattavuus (kotimainen tuotanto). Katsotaan kuinka siellä menee. Siellä pitäisi olla aivan täysi
kaaos päällä.

https://videopress.com/v/xnwCS8vK?resizeToParent=true
https://videopress.com/v/xnwCS8vK?resizeToParent=true


Intiasta covid on kadonnut - Eurooppa vaikeuksissa

Intiasta on jo aikoja sitten COVID-19 käytännössä kadonnut. Intia jakoi koteihin ivermektiini-
kotipaketteja ja ennaltaehkäiseviä ayurvedarohtoja. Euroopassa ylikuolleisuus on järkyt- tävällä
tasolla. Euroopan keskimääräinen ylikuolleisuus oli +16 % yli normaalin tason. Espanjassa se oli +37
%, Kyproksella +33 % ja Kreikassa +31 %. Mikä erottaa Intian ja Euroopan?

Hassu yhteensattuma

Olen kartoittanut Raamatussa olevaa lausetta, joka kertoo, että kansa on sairaana ja siihen on hoito
puun lehtien muodossa.

"Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät,
antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen terve- htymiseksi." Maailmassa ei
ole montaa puuta, joka tuottaa 12 satoa. Yksi niistä on avocado ja ajattelin siitä joskus saatavan
jonkin superlääkkeen. Nyt taitaa kuitenkin olla niin, että neem on se puu ja siitä on tehty jatkuvasti
parantavaa lääkettä.

Profylaktinen suoja

Ymmärrätte varmaan, että tätä ei voi pitää 100 % totuutena. Neem- puulla on kuitenkin tutk- itusti
SARS-CoV-2 virukseen estäviä vaikutuksia. Sitä on saatavilla luontaistuotekaupoista. Jos olet
riskiryhmässä, miksi et söisi sitä pieniä määriä lisäravinteena ennaltaehkäisyyn? Sitä syödään
Intiassa valtavia määriä ja siellä SARS-CoV-2 ei menesty.



Viittaus Raamattuun

Viittasin alussa Raamattuun ja joku voi ihmetellä miksi yhdistin sen COVID-19 katastrofiin. Yhdistin
sen siksi, koska siellä on kerrottu, että kansa tulee olemaan sairaana ja että siihen on hoito,
puunlehdet.

Olen tutustunut tarkemmin Raamattuun vasta tänä kesänä ja sen sisältö yllätti minut täysin.
Symbolisarja, jonka olen kirjoittanut, avaa Raamatun kohtia selkeästi ja olin kuin puulla päähän lyöty,
uskomatonta.

Minulle avautui viime perjantaina luullakseni sellainen asia, jolla voi olla oikeasti merkitystä, jos saan
sen kirjoitettua sellaiseen muotoon, että kaikki sen ymmärtävät. Olin siitä jopa innoissani, näin tämä
menee, maailmanhistorian suurin harhautus! Uskomatonta!

Kuuntelen automatkoilla (jos olen yksin) ensimmäistä kertaa Uutta Testamenttia ja heti, kun laitoin
äänikirjan päälle tuli seuraava kohta.

Katso video: https://videopress.com/v/qtYvXNPF?resizeToParent=true &cover=true &preloadCon-
tent=metadata &useAverageColor=true

Juuri kun olin tajunnut mielestäni jotain käsittämättömän suurta, kuulin tämän. Päätin, että jos saan
olla osallisena edes 0,00000000001 % tuosta ihmisiä puolustavasta totuuden hengestä annan sille
kaikkeni, aivan kaikkeni. Käännän symbolisarjat sekä kaikki tulevat artikkelit myös englanniksi
sivustolle injectionjab.com.

Uusi artikkelisarja

Aloitan uuden artikkelisarjan, joka kertoo maailmanhistorian suurimmasta harhautuksesta, jonka
arkkitehtina ovat syvimmän pahuuden palvojat. Artikkelisarja tuo esiin sellaisia asioita, että jos ei voi
turvata johonkin pysyvään, ne voivat olla aivan liian raskaita käsitellä. Siksi Raamattu on siinä yhtenä
lähdeteoksena.

En voi kirjoittaa kaikkia asioita kerralla, se olisi aivan liikaa. Sain itse selvyyden niihin pala kerrallaan
ja luulen, että samankaltainen lähestymistapa on hyvä myös niiden julki tuomisessa. Kirjoitan silloin
kun aika on valmis artikkelisarjan ensimmäisen osan.

Sitä ennen, mieti voisiko neem olla hyödyllinen ennaltaehkäisyssä. Minun mielestä ja
tutkimusten mukaan se voisi olla ja haen sitä heti perheelleni. Jos sinulla on Long
Covidoireita joko taudista tai piikistä kannattaa kokeilla. Luontaistuotekauppojen myyjät
osaavat kertoa annostukset sen käyttöön.

HUOMIO! Suomessa on myös neem öljyjä. Ne on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön ja niitä EI SAA syödä.
Vain Neem puun lehdet ja niistä tehdyt kapselit ovat tarkoitettu suun kautta otettaviksi.

Jos sinulla on lääkityksiä, voit tarkistaa yhteensopivuuden lääkkeen vaikuttavan aineen perusteella
https://go.drugbank.com/drug-interaction-checker palvelusta. Neemin lati- nankielinen nimi on
Azadirachta indica.

Osta Neem kapseleita iHerb palvelusta

https://videopress.com/v/qtYvXNPF?resizeToParent=true
https://videopress.com/v/qtYvXNPF?resizeToParent=true
https://go.drugbank.com/drug-interaction-checker
https://iherb.co/qKeFPUC


Käärme keskuudessamme - Oletko tiennyt tätä?

Maailman tilanne on tällä hetkellä hyvin epävakaa. Mediassa puhutaan lähes päivittäin
ydinaseista ja niiden käyttämisestä. Miten olemme tulleet tilanteeseen, jossa koko
maailman tuhoavista aseista puhutaan kuin ne olisivat jonkinmoinen turva tai ratkaisu?
Tämä lyhyt artikkeli yrittää avata hiukan laajempaa kuvaa, kuin mitä lehdistä voi lukea.

Symbolisarjoille on tulossa jatkoa

Olen kirjoittanut Paljastavat symbolit- sarjan ja tässä artikkelissa kerrotaan pintapuolisesti yhdestä
tärkeimmästä symbolista. Se on käärme, mutta tämä artikkeli on kuitenkin vain lyhyt johdanto
tuleviin artikkeleihin.

Kabbalah- uskonto

Kabbalah nimisen uskonnon jumala on käärme. Kabbalah on uskonto, joka vaikuttaa cabalin
taustalla. Myös vapaamuurarien riitit ovat lähes suora kopio Kabbalahista. Sen pohjalta on kirjoitettu
myös monia muita "menetelmiä", joita ei edes mielletä uskonnoksi, mutta niihin sisään menneet
ihmiset ovat tietämättään hyvin syvällä liukuvassa moraa- likäsityksessä.



Metatronin kuutio

Kaikkien näiden "kopio" uskontojen tarkoituksena on kietoa ihmiset "käärmeen" sisään. Käärme on
Saatana, Kabbalah on satanistinen uskonto. Käärme kulkee uskonnossa nimellä Leviathan. Kabbalan
mukaan messiaanisen ajan koittaessa käärmeen nimi muutetaan Methatroniksi eli
META-arkkienkeliksi.

Manifesti vuodelta 1917

Protocols of the elders of zion manifestissa sanotaan seuraavaa (otteita eri kohdista):

"Symbolisen käärmeen kulkua kuvaa seuraava luonnos: - Sen ensimmäinen vaihe Eu- roopassa oli
vuonna 429 eKr. Kreikassa, jossa Periklesin aikana käärme alkoi ensimmäisen kerran syödä tuon
maan valtaa. Toinen vaihe oli Roomassa Augustuksen aikana noin vuonna 69 eaa.  Kolmas Madridissa
Kaarle V:n  aikana vuonna 1552 jKr.  Neljäs Parii-  sissa noin vuonna 1700, Ludvig XVI:n aikana.
Viides Lontoossa vuodesta 1814 alkaen (Napoleonin kukistumisen jälkeen). Kuudes Berliinissä
vuonna 1871 Ranskan ja Preussin sodan jälkeen. Seitsemäs Pietarissa, jonka päälle on piirretty
käärmeen pää.



Kaikkien näiden valtioiden, joiden läpi käärme kulki, perustuslakien perustukset ovat horjuneet, eikä
Saksa näennäisvoimineen muodosta poikkeusta sääntöön. Taloudellisissa olosuhteissa Englanti ja
Saksa ovat säästyneet, mutta vain siihen asti, kunnes käärme on saanut Venäjän valloitettua, mihin
se tällä hetkellä pyrkii kaikin voimin.

Vain lyhyt matka on jäljellä, ennen kuin käärme voi saattaa kurssinsa päätökseen yhdis- tämällä
päänsä häntäänsä.

Jäljellä on enää lyhyt matka, ja symbolisen käärmeen - kansamme merkin - sykli on valmis. Kun
tämä ympyrä on lukittu, kaikki Euroopan valtiot suljetaan sen sisään."



Onko Suomi kiedottu käärmeen sisään?

Nyt kun tiedätte, että cabal on tehnyt pitkään työtä sen eteen, että Eurooppa saataisiin kiedottua
käärmeen sisään voimme katsoa ympärillemme, koska se on tapahtunut jo, ympyrä on lukittu.

Muutamia kuvia:



Kuvissa on kuvia Suomen pankista ja Valvirasta.Valvira on ylin virasto, joka valvoo esimerkiksi
koronapandemian toimia.

Jos katsotte ympärillenne, näette käärmeen jokaisen korkean viraston yhteydessä, THL, Fimea ja niin
edelleen.

Vapaamuurareiden temppeleitä löytyy lähes joka paikkakunnalta. Salaseuran uskonto on Kabbalah ja
kuten muistatte, uskonnon jumala on käärme/lohikäärme eli Saatana.

Vanha lupaus on nyt toteutettu - ympyrä on lukitttu

Eurooppa on käärmeen sisällä. Johtavat politiikot kuuluvat kabbalistiseen julkiseen salaseu- raan
nimeltä WEF, World Economic Forum. WEFin, Vatikaanin, jesuiittojen ja salaseurojen (Illuminati ja
vapaamuurarit yms.) kautta koko Eurooppa on kiedottu käärmeen sisään.

Tavalliset ihmiset ovat kyllästettyjä suhteelliseen moraaliin. Vuonna 2020 ihmiset laitettiin
suojelemaan omalla hengellään yli 85- vuotiaita vanhuksia. NYT kirkon sisällä oleva teologi sanoi,
että vanhusten kuolemat ovat vain mittatappioita. Viime jouluna rokottamattomat ihmiset laitettiin
hautausmaalle laulamaan joululauluja WOKE- ja sateenkaari piispojen toimesta.

Toivottavasti ymmärrätte, että jos ihmisten moraali voi liikkua täysin sen mukaisesti, mitä media
sanoo, lopputulos ei voi olla hyvä.

Se mikä oli eilen täysin väärin on huomenna jopa suositeltavaa. Katsokaa ympärillenne!

Venäjän presidentin lippu

Venäjän presidentin lipussa on kaksipäinen kotka. Lipun keskellä on vaakuna. Vaakunassa on
ratsastaja, joka keihästää lohikäärmeen. Vaakunassa on pyhä Yrjänä.



Pyhä Yrjänä

Vuonna 303 Diocletianus määräsi kristittyjen vainon Rooman valtakunnassa. Yrjö kieltäytyi
toteuttamasta sitä. Hän tunnustautui itse kristityksi ja arvosteli keisarillista päätöstä. Diocletianus
raivostui ja määräsi Yrjön kidutettavaksi ja teloitettavaksi. Kidutuksen jälkeen hänen kaulansa
katkaistiin Nikomedeian muurin vieressä 23. huhtikuuta 303 jKr.

Ortodoksisissa ikoneissa Georgios on kuvattu sotilaana 600-luvulta asti ja 1100-luvulla ilmestyi aihe,
jossa lohikäärmeen lähestyessä nuorta tyttöä paikalle ilmestyy Georgios valkoisella ratsulla, taltuttaa
hirviön Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja lävistää lohikäärmeen keihäällään.

Ikonikuvassa lohikäärme on pakanuuden ja maagisten voimien symboli ja Georgios, Kristuksen
soturi, voittaa pimeyden. Karjalassa Pyhän Yrjänän muistopäivää on vietetty Jyrin päivänä (ennen
toukokuun alussa, nyt 23. huhtikuuta). Pyhän Yrjön muistopäivä poistettiin vuonna 1969 katolisen
kirkon kalenterista, katolisen kirkon johto on mukana cabalissa. Joten ihmiset, joille on annettu
tehtäväksi keihästää käärme (saatana) ovat cabalin arkkivihollisia.

Danin heimo
Raamatussa 1. Mooseksen kirjassa 49. Jaakob sanoo näin:

Dan on ajava kansansa asiaa yhtenä Israelin heimoista.
Dan on oleva käärmeenä tiellä, polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen, niin että ratsastaja
suistuu maahan.
Herra, sinulta minä odotan pelastusta!

1. Mooses 49

Kappale on otettu Raamatun käännöksestä 1992 (KR92). Alkuperäinen heprealainen lause kuuluu ’
yehi dan nahas ale derek’ kirjaimellisesti se tarkoittaa "tulee Danille käärme ylleen tielle." Kääntäjät
ovat kopioineet toisiaan tarkistamatta alkuperäistä sanoja alkuperäinen sana on: עלַ eli ’ale" se
tarkoittaa: upon, above, over eli päällä, yläpuolella, yli.

Eli lause kuuluu: Tulee Danille käärme ylleen tielle.

Danin heimo on Venäjä. On myös sanottu, että Danin heimo ahdistetaan lopun aikoina nurkkaan. Se
on nyt tapahtunut tai nurkka lähestyy kovaa vauhtia.

Taistelu öljystä ja rikkauksista?

Oletettavaa on, että nykyinen kaoottinen tilanne juontuu paljon kauemmas historiaan kuin moni osaa
edes ajatella. Kun ajatellaan cabalin historiallista lupausta kietoa koko Eurooppa käärmeen sisään ja
myös lupaukseen liittyvää väestönvähennystä (500 miljoonaa on heidän mukaan hyvä määrä ihmisiä
koko maailmassa) voi käsittää paljon paremmin ison kuvan

Hyvän ja pahan taistelu

Tässä on kyse viimeisestä hyvän ja pahan taistelusta. Lopputulos on tiedossa, hyvä voittaa, mutta
koska varsinainen hävitys alkaa, on iso kysymys? Hävitys tulee varmasti, mutta alkaako se
huomenna vai kuukausien kuluttua?

Kaikki merkit viittaa, että se alkaa hyvin pian. Nyt kun tiedätte käärmeestä, jota mRNA- rokotteet
kehittänyt cabal palvoo, niin kannattaa lukea aiheeseen liittyvä jutut, jotka osoitteesta
injektiopiikki.com

https://injektiopiikki.com/


Loppusanat

Tässä pdf-tiedostossa ei ole lähdelinkkiluetteloita. Ne löytyvät artikkeleiden lopusta sicustolta
injektiopiikki.com.

Symbolisarja kertoo maailmassa vallitsevasta pahuudesta. Seuraava artikkelisarja tulee kertomaan
päinvastaisesta voimasta. Se kertoo Raamatun astronomiasta. Joten katse tähtitaivaaseen.

Herra siunatkoon ja varjelkoon teitä.

J.A.H - SDG

https://injektiopiikki.com/









