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Maapallon puolustusvoimat – Maanalainen Kolmas Valta 

"Osaa ihmisistä voi pettää koko ajan ja koko kansaa osan aikaa. Mutta kaikkia ihmisiä ei voi 

huijata koko ajan." (Abraham Lincoln, 1886) 

 

Jokainen, joka seuraa päivittäisiä uutisia ja kykenee suodattamaan reaalisen totuuden 

tietotulvasta, miettii usein, onko maailmassa kolmas voima, joka toistuvasti puuttuu salaa 

asioihin ja ehkä lieventää tai jopa estää yhden tai toisen sotaisan tapahtuman. Voima, joka kerta 

toisensa jälkeen pelastaa meidät vielä pahemmalta katastrofilta. 

Vuodelta 1529 on peräisin profetia, jonka erään Untersbergin (Berchtesgadenin lähellä 

sijaitseva vuoristo) munkin kerrotaan lausuneen. Ainakin se voidaan todistaa asiakirjoilla, ja se 

on vaikuttavasti toteutunut erityisesti nykyaikana. Yhteiskuntaamme kuvataan siinä hyvin 

osuvasti. Mutta tämä loppuu, ja apua näyttää tulevan hyvin epätavallisesta suunnasta  

saksankielisessä maailmassa. Onko tämän tuntemattoman voiman toiminta, Saksan 

valtakunnan (Drittes Reich) suojelulaivue (SS-Schutz-Staffel)? 

Luemme ja kuulemme yhä uudestaan ja uudestaan muukalaisista, jotka ovat liikkeellä lentävillä 

ja sukeltavilla esineillä ja jotka takaavat lain ja järjestyksen Maa-planeetan mitä 

moninaisimmissa kriisipesäkkeissä ja jotka toistuvasti tekevät tyhjäksi itseään suurvalloiksi 

nimittävien valtioiden suunnitelmat maailman hallitsemiseksi, mitä kutsutaan myös 

globalisaatioksi. 

Näiden tuntemattomien selkeä toiminta, jota monet eivät ole havainneet tai jota ei haluta edes 

ajatella, on ollut ilmeistä toukokuussa 1945 solmitun virallisen aselevon jälkeen, joka tunnetaan 

myös Saksan Wehrmachtin antautumisena. Vain kolme Saksan valtakunnan neljästä 

puolustusvoimasta, nimittäin armeija, ilmavoimat ja laivasto, joutui antautumaan. Neljäs voima, 

Waffen-SS, ei koskaan antautunut. 

Se, mikä ensisilmäyksellä kuulostaa asiaan perehtymättömän lukijan silmissä fantastiselta ja 

utopistiselta, on tarkemmin tarkasteltuna täysin mahdollisuuksien rajoissa. Joku, joka kuulee 

tästä ensimmäistä kertaa, ei myöskään tiedä, että jo vuodesta 1942 lähtien oli irtisanottu suuri 

osa Wehrmachtista, SS-joukoista ja useita tiedemiehiä. Heidät siirrettiin piilotettuihin 

operatiivisiin tukikohtiin, joista osa on tuntemattomia liittoutuneille tähän päivään asti. Siitä 

todistaa suuramiraali Dönitzin sanat. Hän kertoi laivaston sukellusvenemiehille vuonna 1943: 

"Saksan sukellusvenelaivasto on ylpeä siitä, että se on rakentanut Führerille maanpäällisen 

paratiisin, valloittamattoman linnoituksen, jonnekin päin maailmaa." 

Puhuiko Dönitz mahdollisesti Neuschwabenlandista (lyhyesti NSL)? 

Esimerkiksi kaksi sukellusvenettä, jotka antautuivat sodan jälkeen Argentiinassa, olivat 

ilmeisesti vieneet NSLiin materiaalia ja korkea-arvoisia SS-miehiä. Molemmat alukset olivat 

tyhjiä, kun ne antautuivat ja miehistö kieltäytyi paljastamasta lastiaan ja viimeisimpiä  

määränpäitään. Satoja sukellusveneitä, joista yksikään ei ollut viholliskontaktissa, pidetään 

edelleen kadonneina. 



Neuschwabenland on Etelämantereella sijaitseva 600 000 neliökilometrin laajuinen alue, jonka 

Saksan valtakunta otti laillisesti haltuunsa kansainvälisen oikeuden nojalla vuosina 1938/39. 

Vuoden 1952 jälkeen Saksan liittotasavalta ei enää esittänyt aluevaatimuksia. Joulukuun 1. 

päivänä 1959 tehdyn Etelämanner-sopimuksen vuoksi muut aluevaatimukset ovat toistaiseksi 

ratkaisematta. Sopimuksen perussääntöjen mukaan Etelämantereella sijaitsevia alueita saa 

virallisesti käyttää vain tutkimustarkoituksiin. 

Kenraali Kammler koordinaattorina, ihmeaseet, lentävät lautaset, Glocke, suuret väestö- ja 

joukko-osastot kuljetettiin Neuschwabenlandin jäiseen tukikohtaan hallituksen toimeksiannosta. 

Muihin amiraali Karl Dönitzin lausuntoihin viitataan usein todisteena siirrosta. Esimerkiksi 

seuraava merkittävä lause, jonka Dönitz sanoi merivoimien kadeteille Laboessa lähellä Kieliä 

vuonna 1944: "Saksan merivoimilla on vielä tulevaisuudessa erityinen tehtävä. Saksan 

sotalaivasto tuntee kaikki merten kolkat, ja sen on helppo viedä Führer äärimmäisessä hädässä 

sinne, missä hän voi tehdä viimeiset valmistelunsa rauhassa kaikessa hiljaisuudessa." Lisäksi 

Saksan valtakunnan "viimeinen" johtaja sanoi: "Saksan sukellusvenelaivasto on ylpeä siitä, että 

se on rakentanut toiselle puolelle maailmaa maanpäällisen Shangri-Lan, voittamattoman 

linnoituksen. 

Saksan valtakunnan johto, johon kuuluivat Führerin ja valtakunnankanslerin lisäksi myös 

Himmler, Canaris, Hess, Kammler ja muut tunnetut henkilöt, oli hyvin tietoinen luomansa 

tilanteen ainutlaatuisuudesta. Asioiden edistämisen kannalta oli merkittävää, että heillä kaikilla 

oli yhteyksiä Thule-seuraan ja amiraali Canarisin kautta myös Vril-naisiin. Puolustusvoimien 

päällikköna Canaris oli ehkä joka tapauksessa tärkeimmässä roolissa, sillä hän oli ehdoton 

"narunvetäjä" ja pystyi suunnittelemaan kaiken pitkälle etukäteen. Kaikesta keskusteltiin ja 

asioita pohdittiin pienessä piirissä. 

Myöhempi toiminta oli täydellisesti naamioitu, joten nykyään petturit tunnistetaan piirin 

osallistujien joukossa. Asioiden piti näyttää siltä, miltä ne näyttivät. Vastustajat, jotka heidät 

olivat ottaneet vastaan, olivat röyhkeitä ja voimakkaita, ja he olivat ylentäneet heitä, vaikkakin 

aluksi peitellysti, olettaen, että he voisivat tehdä heistä jälleen kerran palvelijoitaan. Se oli 

täydellinen juoni sankareiltamme! He eivät olleet palvelijoita, vaan oman toimintansa 

suunnittelijoita, ja korkeat talouspiirit jäivät kylmiltään ulkopuolelle! 

Samaan aikaan kaitselmus oli suosiollinen, ja Vril-naisille oli välitetty korkeaa teknologiaa. 

Johtajamme olivat tarpeeksi viisaita pitääkseen asian salassa, mutta teknologian toteuttamista 

varten perustettiin pieni, merkityksetön osakeyhtiö, Vril-Gesellschaft. 

On kuitenkin kysyttävä edelleen: Missä SS-Obergruppenführer Kammlerin lentävät lautaset ovat 

nykyään? 



Näihin tukikohtiin on hyökätty toistuvasti vuoden 

1945 jälkeen. Tämä selittää Yhdysvaltojen 

hyökkäyssodat rauhanomaisia maita vastaan, 

joihin nämä piilopaikat on sijoitettu, yleensä 

kansallisten hallitusten tietämättä. Hyökkäykset 

alkoivat jo vuonna 1947, kun Yhdysvaltain 

amiraali Byrd toteutti etelänavalla "high jump"-

operaation, joka oli naamioitu retkikunnaksi, ja 

pakeni kiireisesti etelänavalta paniikissa. Tämän 

"retkikunnan" tavoitteena oli tuhota siellä 

sijaitseva vastarintaliikkeen päätukikohta. 

Hyökkäys torjuttiin jenkeille yhä vieraan puolustusteknologian ansiosta. Tämän jälkeen 

neuvoteltiin Etelämanner-sopimus, ja sovittiin etelänavan rauhanomaisesta käytöstä puhtaasti 

tieteellisiin tarkoituksiin. Uskooko kukaan, että Yhdysvaltojen kanssa voidaan sopia 

rauhanomaisesti mistään, ellei heitä pakoteta siihen? Mutta kenellä on valta panna tämä itseään 

suurvallaksi kutsuva USA ruotuun? - Vain joku, joka on paljon yli sata vuotta amerikkalaisia 

edellä tieteessä ja siten myös aseiden kehittämisessä. Ihmeaseiden kehittäminen ei ollut 

Saksan valtakunnassa mikään haave! 

19. huhtikuuta 1945 valtakunnankansleri Adolf Hitler sanoi eversti Rudelin kanssa käymässään 

keskustelussa: "Vuodesta 1943 lähtien olen keskeytyksettä yrittänyt saada aikaan rauhaa, 

mutta liittoutuneet eivät halua sitä, he ovat vaatineet ehdotonta antautumista alusta alkaen. 

Henkilökohtaisella kohtalollani ei tietenkään ole merkitystä, mutta se, etten voi hyväksyä Saksan 

kansan ehdotonta antautumista, on jokaiselle järkevälle ihmiselle selvää. Neuvotteluja käydään 

vielä nytkin, mutta en enää usko, että ne onnistuvat. Siksi meidän on ehdottomasti selvittävä 

tästä kriisistä, jotta ratkaisevat aseet voivat vielä tuoda meille voiton." 

Jos ihmiset puhuivat näistä ihmeaseista vielä 1940-luvulla, liittoutuneet keksivät nopeasti uuden 

termin antautumisen jälkeen, koska he olivat virallisesti julistaneet sodan voitetuksi eivätkä näin 

ollen voineet myöntää, että oli vielä olemassa aseistettu joukko, joka taisteli paremman 

maailman puolesta. Termit UFO ja USO keksittiin "tuntemattomista lentävistä esineistä" ja 

"tuntemattomista meriobjekteista", vaikka ne itse asiassa tarkoittivat lentäviä lautasia ja 

vastarintaliikkeen sukellusveneitä. 

1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla Kolmannen Voiman olemassaoloa pilkattiin ja keksittiin "maan 

ulkopuolinen voima", johon vain hölmöt uskoisivat. Tämä disinformaatiokampanja varmisti 

nopeasti, ettei kukaan halunnut käsitellä aihetta vakavasti julkisuudessa. Tämä jatkuu tähän 

päivään asti, ja kaikki, jotka käyttävät termejä UFO tai tunnistamattomat sukellusveneet, 

joutuvat välittömästi naurunalaisiksi. Mutta jos vihkiytynyt tietäjä käyttää sen 

sijaan ”tieteellisempiä” termejä, siitä tulee tietoa, ja disinformaatio haihtuu tehottomasti. 

Tämä suojelulaivue (Schutz-Staffel, SS-joukot) on myös jo pystyttänyt joitakin tukikohtia  

aurinkokuntaan, eivätkä liittoutuneiden valheet ole tältä osin täysin perusteettomia. Avaruuden 

kieli on saksaa! 

Jokainen, joka tutkii Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton avaruusmatkailua, törmää raportteihin, 

joiden mukaan "avaruusoliot" ovat tarkkailleet astronautteja kerta toisensa jälkeen 



avaruusmatkojen alusta lähtien. Kaikki viittaa siihen, että Kolmas Valta on pitänyt yhtä lailla 

avaruudessa liikkuvia vihollisvaltoja tähtäimessään alusta alkaen. Kun otetaan huomioon kuun 

strateginen merkitys, tämä on tietenkin täysin selvää. 

Jos tarkastellaan joitakin viimeisten 72 vuoden tapahtumia tätä taustaa vasten, käy nopeasti 

selväksi, että on oltava joku, jolla on aina ollut korjaava, myönteinen vaikutus maailman 

tapahtumiin. Miksi muuten pienen, kansainvälisesti toimivan rikollisliigan (Kabal?) 

pahantahtoiset suunnitelmat kokevat jatkuvasti takaiskun? Heidän yrityksensä viivyttää 

väistämätöntä ovat lopulta turhia, eivätkä ne juurikaan estä paljastuksia, jotka tulevat pian julki. 

Nämä pimeät, kansoja tuhoavat voimat ovat hyvin huolissaan siitä, etteivät ne voi enää sanella 

liittoutuneille maille rajoituksetta, mitä on tapahduttava, ja siksi ne yrittävät sitkeästi säilyttää 

vallan. Joku näyttää kuitenkin enemmän tai vähemmän onnistuneesti estävän tämän. Niinpä ne, 

joiden loppu tulee pian, yrittävät uhkailla vastapuoliaan. Mutta siitäkään ei ole heille enää mitään 

hyötyä. Heidän valtaansa on jo rajoitettu huomattavasti, joten he eivät voi enää tehdä mitä 

haluavat. Ja vaikka he ovat viime aikoina alkaneet uhkailla jälleen ydinaseiden käytöllä, he 

tietävät hyvin, että todellisuudessa se ei ole enää mahdollista. Jos muut uhkaavat samalla 

tavalla, he yrittävät eristää heidät ja esittää heidät pahansuopaisina vihollisina. Mutta tämäkään 

ei enää onnistu. Jopa Pohjois-Korea on melko immuuni sille! 

Mutta ovatko nämä saksalaiset taisteluyksiköt, jotka ovat toimineet salassa sodan virallisen 

päättymisen jälkeen, todella olemassa, vai kuka taistelee pimeitä "yhden maailman 

fanaatikkoja" vastaan taustalla? 

Yksi näistä pienistä väliintuloista oli esimerkiksi se, että Gorbatshov ilmoitti vuonna 1989 

vetävänsä Neuvostoliiton joukot pois Keski-Saksasta. Hänen kerrotaan myös myöhemmin 

sanoneen, että Neuvostoliitto ei enää kestänyt Saksan valtakunnan painostusta. Saksan 

valtakunnan? 

- Kyllä, koska DDR:llä ja Saksan liittotasavallalla ei ollut tuolloin, eikä ole vieläkään 

mahdollisuuksia PAINOSTAA. Tämän sanoi myös Neuvostoliiton entinen suurlähettiläs Valentin 

Falin liittotasavallassa 4+2-neuvottelujen aikana vuonna 1990, mikä vahvisti Saksan 

valtakunnan reaalisen olemassaolon. Hän sanoi kirjaimellisesti: "Neuvostoliitto ei enää kyennyt 

kestämään Saksan valtakunnan väkevää painostusta, ja sen oli antauduttava vuonna 1989." 

Tai miksi Yhdysvalloissa (Wikipedian mukaan Berliinissä, oma huom.) julkaistiin vuonna 2012 

elokuva "Iron Sky - We Come in Peace!". Parodia Saksan valtakunnan (Kolmas valtakunta, 

Drittes Reich) esoteerisista pyrkimyksistä, jota käytettiin psykologisena aseena, jolla tämä 

lentävien lautasten valta saatetaan jälleen kerran naurunalaiseksi ja siten epäuskottavaksi. 

- Mutta muistellaan myös 1980-lukua, jolloin Ruotsin vesillä havaitut tunnistamattomat 

minisukellusveneet nousivat otsikoihin ja aiheuttivat kohua. 

- Ajatelkaamme raportteja ammusvarastojen räjähtämisestä ilman näkyvää syytä. 

- Ajatellaanpa aseita, jotka katoavat jälkiä jättämättä ammusvarastoista. 

- Ajatellaanpa vaihtoehtoisten tiedotusvälineiden raportteja ydinkärkien katoamisesta. 



- Ajatelkaamme myös viljakuvioita, joita esiintyy yhä uudelleen paikoissa, jotka sijaitsevat 

maailmanlaajuisesti tunnettujen "ley-linjojen" varrella ja johtavat siten mahdollisesti kätkettyihin 

tukikohtiin. 

  ("Ley-linjat" = energiareitit, jotka ympäröivät maapalloa ja yhdistävät siten myös muinaisia 

kulttipaikkoja) 

- Muistakaamme, että 18. lokakuuta 2014 (yli 30 vuotta myöhemmin) tunnistamattomat 

minisukellusveneet olivat yhä uudelleen liikkeellä Ruotsin vesillä. 

- Lähes tuntematon on Wernher von Braunin vuonna 1959 antama lausunto: "Edessämme on 

voimia, jotka ovat paljon voimakkaampia kuin olemme aiemmin olettaneet ja joiden perusta on 

tähän asti pysynyt meiltä piilossa. Muuta en voi sanoa tällä hetkellä. Olemme nyt luomassa 

läheisiä yhteyksiä näihin joukkoihin" Ja hän saksalaisena oli sovittelija? 

- Muistakaamme, että marraskuun 2014 alusta lähtien Ranskan ydinvoimaloiden yläpuolella on 

toistuvasti havaittu "lennokkeja" (lennokki vai "pieni" lentävä lautanen!?). 

- Tiesittekö, hyvät lukijat, että jopa Bild-Zeitung kirjoitti 6.12.2004: "Hitler rakennutti salaa 

UFOja!"  

- Tai tämä: Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev ilmoitti 23. tammikuuta 2016 Maailman 

talousfoorumissa (WEF):  "Maailman aika on tullut! Maailmalla on oikeus tietää totuus vieraista 

voimista, ja jos Yhdysvallat ei ole halukas tekemään sitä, Kreml tekee sen omalla tavallaan!" 

- Kuka saa Pentagonin satelliitit katoamaan jäljettömiin avaruuteen? - Näin tapahtui 11. 

helmikuuta 2016. 

- Tai Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker puheessaan Brexitistä 

heinäkuussa 2016:  "Teidän täytyy tietää, että ne, jotka katsovat meitä kaukaa, ovat huolissaan. 

Olen nähnyt ja kuullut, että muiden planeettojen johtajat ovat huolissaan, koska heitä kiinnostaa, 

mihin suuntaan Euroopan unioni tulevaisuudessa kehittyy. Siksi meidän pitäisi rauhoitella 

eurooppalaisia ja niitä, jotka tarkkailevat meitä ulkopuolelta." 

 

Yhä uudelleen vain piilotettuja vihjeitä ja vihjauksia - 
ei selkeitä tunnustuksia. 

Ei pidä myöskään unohtaa, että me Saksan 
liittotasavallassa asumme miehitetyssä maassa - 
jopa Saksojen yhdistymissopimuksen jälkeen - ja 
näin ollen kaikki täällä asuvat ihmiset ovat 
liittoutuneille (kaikille neljälle maalle, myös Venäjälle 
Neuvostoliiton oikeudellisena seuraajana) eräänlaisia 
panttivankeja. Kansalaiset panttivankeina 
valtiosimulaatiossa! 

"Saksan valtakunta jatkaa olemassaoloaan", tämä on 
tosiasia, josta kerrotaan nyt muissakin kuin 
vaihtoehtoisissa tiedotusvälineissä. Se ei kuitenkaan pysty toimimaan organisaatiopuutteen 
vuoksi. Näin ollen ei ole enää salaisuus, ei edes vihkiytyneissä piireissä, että Saksaa pidetään 
edelleen YK:ssa "vihollisvaltiona". Tilanne kuulostaa oudolta: Saksan liittotasavalta on 



kolmanneksi suurin maksajajäsen, se lähettää sinisen lipun alla tuhansia 
kehitysaputyöntekijöitä, sotilaita ja poliiseja kaikkialle maailmaan, toimii ahkerasti 
turvallisuusneuvostossa ja sitä pidetään luotettavana kumppanina, joka toisinaan jättää omat 
etunsa syrjään. Viholliset näyttävät toisenlaisilta. Ja silti: YK:n lähes pyhässä peruskirjassa 
viitataan Saksaan vihollisvaltiona peräti kolmessa kohdassa. 

Taistelu jatkuu, ja isänmaa on vapautettava. Ja jos joku haluaa vapauttaa kotimaansa, hänen 
on etupäässä estettävä, että panttivangit, eli saksalaiset kotimaassaan, tuhotaan ja tapetaan. 

Miksi itäblokki hajosi? Koska vallanpitäjät halusivat kokeilla jotain uutta? Vai oliko heidän pakko 
kokeilla jotain uutta, koska joku "kolmas osapuoli" painosti Gorbatshovia ja heidän oli 
muutettava suunnitelmiaan. 

"Niiden saksalaisten tulevaisuus ja kohtalo, jotka maailmansotien ja "rauhansopimuksen" (1919) 
tapahtumat ovat irrottaneet Saksan kansallisesta ruumiista, riippuu Saksan vallan poliittisesta 
palauttamisesta. On myös muistettava, että kysymys kansan ja valtion menetettyjen alueiden 
takaisin saamisesta on aina ennen kaikkea kysymys emämaan poliittisen vallan ja 
itsenäisyyden takaisin saamisesta, ja että tällaisessa tapauksessa menetettyjen alueiden edut 
on kylmästi asetettava syrjään ja asetettava etusijalle pääalueen vapauden takaisin saaminen. 
Sillä sorrettujen, erillään olevien kansakunnan sirpaleiden tai valtakunnan maakuntien 
vapauttaminen ei tapahdu rajojen ulkopuolelle jääneiden protestin ansiosta, vaan entisen 
yhteisen isänmaan enemmän tai vähemmän suvereenin jäännöksen painostuskeinojen 
ansiosta." 

"Menetetyt alueet valloitetaan takaisin voittoisalla miekalla. Ja joka siis tänään kansallisen 
kunnian nimissä toivoo jonkin alueen vapauttamista, sen on siten toki oltava valmis myöskin 
puolustamaan tätä vapauttamista, muutoin tällainen uhoaja voi pitää suunsa kiinni." 

Mitä tapahtuisi, jos tänään esimerkiksi Reichstagin rakennuksen eteen laskeutuisi lentävä 
lautanen, kenraali Kammler tai hänen seuraajansa nousisi ulos ja ilmoittaisi: "Me olemme ne, 
jotka taistelimme silloin puolestanne henkeen ja vereen, ja olemme palanneet!" - Ottaisiko  
väestö sen vastaan ja iloitsisiko se siitä? Ehkä jotkut. Ne, jotka ovat onnistuneet välttämään 
aivopesun tai jopa vapauttamaan itsensä siitä, eli muutama satatuhatta, mutta suurin osa 
kansasta on edelleen syvässä unessa ja seuraa valvotun valemedian raportteja. Nämä 
kansalaiset eivät ymmärtäisi mitään ja toimisivat yhdessä vihollisen kanssa lentävien lautasten 
kansaa vastaan. 

Kansalaisten ahdingon on siis oltava entistä suurempi, jotta he heräävät joukoittain ja tajuavat 
totuuden. Vasta kun on kyllin iso joukko totuuden tiedostavia, hereillä olevia kansalaisia, on 
järkevää tehdä virallinen ja näkyvä kotiinpaluu. 

Strategiassa saattaa kuitenkin tapahtua muutos, sillä nyt vastustajat ovat ottaneet käyttöön 
hallitsemattoman maahanmuuton aseen rotujen sekoittumiseksi, minkä seurauksena ei pian ole 
enää aitoja kansallisvaltioita. Aika on tässä suhteessa kiireinen. Tulevat kuukaudet ovat siis 
jännittäviä ja tapahtumarikkaita. Siksi on tärkeää jatkaa väsymättä ihmisten valistamista. 

Joskus kuulee kysyttävän, miksi meidän kaltaisemme aktivistit ovat vuosien ajan ottaneet 
tehtäväkseen työskennellä väsymättä kansan valistamiseksi, ja tämä siitä huolimatta, että 
ihmiset eivät suurelta osin ole valmiita kuuntelemaan tai joissakin tapauksissa he ovat jopa liian 
tyhmiä ymmärtääkseen kuulemiensa ja lukemiensa  asioiden taustoja. - Tehtävänä on tehdä 
nykyisistä ihmisistä jälleen itsenäinen kansa. 

"Arvokkain omaisuus tässä maailmassa on oma kansa. Ja tämän kansan puolesta, tämän 
kansan vuoksi ponnistelemme ja taistelemme. Emme koskaan lannistu, emme koskaan väsy, 
emme koskaan epäile, emmekä koskaan vaivu epätoivoon." (Adolf Hitler, 1933) 



Vain Kolmannen Vallan olemassaolo tekee 
ymmärrettäväksi monet nykyiset tapahtumat 
ja uutiset. Kuinka kauan meiltä pimitetään 
tieto tämän salamyhkäisen ryhmän 
olemassaolosta? Vallanpitäjien on kuitenkin 
yhä vaikeampaa selittää maailmalle tätä 
Kolmatta Valtaa, sillä kuten hyvin tiedetään, 
yksi valhe johtaa toiseen, ja se, joka tekee 
virheen mutta ei korjaa sitä, tekee toisen 
virheen, kunnes jossain vaiheessa valheiden 
pyramidi ei enää pysy tasapainossa ja 
luhistuu rymisten. 
Entä itse Kolmas Valta? Marssiiko se 
julkisuuteen vasta kaiken romahduttua - 
tavalla, jota maailma ei ole koskaan ennen nähnyt? Syyttääkö se julkisesti globalisteja vasta 
sitten, kun ne ovat ajautuneet umpikujaan ja kun yhteydet tulevat vihdoin selviksi kaikille? 

Mitä hyötyä on voittaa koko maailma, jos ei voi saada aikaan muutosta ihmisten sydämissä? 
Loppujen lopuksi heidät (Kolmas Valta) nähtäisiin vain pahana vanhana natsi-voimana, 
jollaiseksi valtamedia on heidät loputtomalla aivopesullaan maalannut. Kukaan ei tällä hetkellä 
ymmärtäisi, että meidät vapautettaisiin finanssimaailman sorrosta, jonka kätyrit ovat jo 
sytyttäneet kaksi maailmansotaa ja suunnittelevat kolmatta. Kabalin ja sen maailmanvallasta 
haaveilevien kannattajien on kuitenkin pian pudotettava naamionsa lopullisesti ja kaikki 
paljastuu. Heidän aikapaineensa kasvaa, eikä heidän suunnitelmansa toteudu enää toivotussa 
aikataulussa. Myös idän öljyvarantojen valloittaminen on osoittautunut näille ihmisille ilmeisesti 
suunniteltua vaikeammaksi. 

Näiden näkökohtien valossa kannattaa pohtia, miksi tiedotusvälineet saarnaavat ja tuomitsevat 
lähes päivittäin vuosien 1933-1945 tapahtumia. Kenties vain siksi, että kolmannella osapuolella 
ei ole omaa edustusta, joka kyseenalaistaisi monien selitysten uskottavuuden? 

 

"Kansalla, joka ei kunnioita menneisyyttään, ei ole tulevaisuutta" (J.W.v.Goethe). 

  



Tarkastellaan nyt muita esimerkkejä tämän "vetäytyneen" suojelulaivueen, maapallon 
puolustusvoimien, väliintulosta, joka valvoo lentävillä lautasillaan maapallon valtameriä ja 
ilmatilaa ja on siten vuosikymmenien ajan vesittänyt liittoutuneiden suunnitelmat ja myös niiden 
ydinaseoperaatiot. 

Vuonna 2004 presidentti George W. Bush julkisti Vision for Space Exploration (VSE)  -nimisen 
ohjelmansa, jossa kehotettiin ihmiskuntaa laskeutumaan jälleen kuuhun seuraavan 
vuosikymmenen loppuun mennessä. Vuonna 2006 Bushin hallinto ilmoitti pyrkimyksestään tai 
pikemminkin unelmastaan avaruuden hallitsemiseksi. Kaikki sopimukset, jotka olisivat voineet 
rajoittaa Yhdysvaltojen avaruustoimintaa, hylättiin. Samalla he varoittivat ryhtymisestä toimiin 
kaikkia kansakuntia vastaan, jotka asettuisivat heidän tielleen. Bushin allekirjoittamassa 
poliittisessa asiakirjassa vahvistettiin, että heidän mielestään Yhdysvalloilla oli oikeus harjoittaa 
avaruudessa mitä tahansa tutkimusta, kehitystä ja "muuta toimintaa", jonka se katsoi 
tarpeelliseksi. 

Kun Yhdistyneille Kansakunnille on esitetty ehdotuksia avaruusaseiden käytön tuomitsemisesta, 
Yhdysvallat on säännöllisesti pidättäytynyt äänestämästä. Yhdysvallat äänesti myös YK:n 
päätöslauselmaa vastaan, jolla haluttiin kieltää aseet avaruudessa. 

Presidentti Obama perui vuonna 2010 suunnitelman "tutkia ja hallita avaruutta", koska se oli 
muka liian kallis ja vaarallinen. 

Mutta tämän esseen lukijan ei tarvitse arvailla, kuka oikeastaan piti jenkit jälleen kerran 
ruodussa. Asioista perillä olevat havaitsivat yksiselitteisesti SS-joukkojen olevan tälläkin kertaa 
aktiivisia. 

"Lentävät lautaset" ovat todellisuutta, enkä koskaan väsy toistamasta tätä", Gordon Cooper 
sanoi haastattelussa New Yorkissa vähän ennen kuolemaansa. "Olen itse kohdannut joitakin 
näistä lentävistä aluksista avaruuslennoilla. NASA ja Yhdysvaltain hallitus tietävät tämän, mutta 
he ovat hiljaa, luultavasti siksi, etteivät he halua huolestuttaa yleisöä", Gordon jatkoi. 

(Leroy Gordon Cooper, nimeltään Gordo, (6. 3.1927 - 4.10.2004) oli yhdysvaltalainen 
astronautti, joka lensi avaruuteen Mercury-Atlas 9- ja Gemini 5 -aluksilla)  

http://www.hpo-online.de/themen/ufos/sichtungen/ufoastronauten.php 

Koska Yhdysvaltain astronautit tuntevat termin UFO paremmin kuin muut ilmaisut näille 
mystisille ilmiöille, hän (Gordon Cooper?) käytti raporteissaan aina termiä UFO: "Yleisön on 
oltava valmis ottamaan yhteyttä ihmisiin (hän ei puhu avaruusolennoista), jotka ennemmin tai 
myöhemmin ovat pakotettuja puuttumaan asioihimme". 

Hän jatkoi kertomalla, että palvelusaikanaan Saksassa hän oli tarkkaillut näiden lentoliikkeitä 
kahden päivän ajan: "Vuonna 1951 tehdyssä havainnossa näin useita erikokoisia kohteita, jotka 
lensivät taistelumuodostelmassa idästä länteen Euroopan yllä. Olen vakuuttunut siitä, että nämä 
alukset ja niiden miehistöt (ei matkustajat!) vierailevat tällä ja muilla planeetoilla ja ovat selvästi 
meitä kehittyneempiä. Ne lensivät huomattavasti korkeammalla kuin mihin me olisimme 
koskaan päässeet suihkukoneillamme tuohon aikaan." 

Cooper kertoi, että on olemassa useita astronautteja ja lentäjiä, joilla on ollut tilaisuus nähdä 
UFO (joka tarkoittaa aina lentäviä aluksia) maasta tai lentokoneesta käsin. 

Jopa Tšernobylin reaktorionnettomuuteen liittyi UFOja. "Silminnäkijät kertoivat, että palavan 
tehtaan yläpuolelle ilmestyi hohtava esine, joka käytti valkoista valonsädettä tulipaloa 
sammuttamaan. 

Kylmän sodan aikana Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä oli myös yhteisiä hankkeita, joissa  
molemmat valtiot korostivat "avaruuden aiheuttamaa uhkaa", jotta huomio kääntyisi pois 

http://www.hpo-online.de/themen/ufos/sichtungen/ufoastronauten.php


Kolmannesta Vallasta, maapallon puolustusvoimista. 
Vuosi ennen Berliinin muurin murtumista Neuvostoliitto ja Yhdysvallat lähettivät kaksi luotainta 
avaruuteen tutkimaan Marsin kuuta Phobosta. Oli selvää, että luotaimissa oli jonkinlainen ase, 
sillä tarkoitus oli tehdä "laserkokeita". Kuitenkin vain toinen kahdesta luotaimesta pääsi perille 
Marsin kuuhun. Kun se oli laskeutumassa Phobokselle, ilmestyi yhtäkkiä 25 kilometrin pituinen 
"esine". Sen jälkeen Phobos 2 on kadonnut. Sen lähettämässä viimeisessä kuvassa näkyy 
tämä ”esine”. Idän ja lännen tiedemiehet ovat sittemmin olleet sitä mieltä, että Phoboksella on 
"jokin esine", joka estää meitä pääsemästä sinne. 

Outo selitys, jota ei kumma kyllä ole julkisesti kyseenalaistettu. Kiinnostus Marsin kuuta kohtaan 
ei kuitenkaan hiipunut: Vuoden 2011 lopussa Venäjä lähetti 3. avaruusuotaimen nimeltään 
Phobos Grunt. Sen oli tarkoitus saapua takaisin Maahan elokuussa 2014 mukanaan Marsin 
kuun maaperänäytteitä. Kiertoradalla ilmenneiden "teknisten ongelmien" vuoksi se kuitenkin 
syöksyi maahan muutama päivä laukaisun jälkeen ja paloi Maan ilmakehässä. Marsissa on 
myös vastarintaliikkeen salainen tukikohta. 

Tai ajatellaanpa Yhdysvaltojen laivaston toimintaa maailman merillä, viimeksi kesällä ja syksyllä 
2017: Yhdysvaltain laivasto pyysi tarjouksia jäänmurtajan rakentamisesta. Haluavatko 
amerikkalaiset mennä taas etelänavalle - operaatio "high jump 2.0"! 

Samalla Yhdysvaltain laivastolta kiellettiin purjehtiminen maailman valtamerillä. Tätä edelsivät 
toistuvat raportit yhdysvaltalaisten hävittäjien törmäyksistä öljysäiliöaluksiin ja konttialuksiin. 
Siitä näyttää tulleen tapa! Kuinka turvallisesti Yhdysvaltain laivasto matkaa? Kuka oikeastaan 
estää jenkkejä maailman valtamerillä? Kenellä on valta saada Yhdysvaltain laivasto pysymään 
satamassa?  

"Yhdysvallat keskeyttää merivoimien operaatiot maailmanlaajuisesti amerikkalaisen hävittäjän ja 
säiliöaluksen törmäyksen jälkeen." 

Amiraali John Richardson tapauksesta: "Tämä suuntaus edellyttää tiukempaa lähestymistapaa. 
Tästä syystä olen määrännyt toimintatauon, joka koskee kaikkia laivastoja maailmanlaajuisesti." 

Tämä tauko ei kestänyt kauan tai sitä ei ilmeisesti noudatettu kovin vakavalla mielellä. 
Merivoimien johto on nyt uskaltautunut maailman merille amfibioajoneuvoillaan, ja sille on 
toistuvasti annettu opetus. Mottona on: "Tänne ette tule!"  

Ehkä amiraali Richardson noudattaa vihdoin omia käskyjään ja jättää KAIKKI laivastot kotiin! 

Ja taas herää kysymys: kenellä on valta, kenellä on keinot ja kenellä on rohkeus asettaa rajat 
amerikkalaisille heidän omalla kotipihallaan? 
Ja mieleen tulee toinenkin kysymys: "Miten voitte olla niin tyhmiä, että yritätte käyttää amfibio-
panssarivaunuja sukellusveneitä ja gyro-monitoimisukellusveneitä/-lentoaluksia vastaan? 

Onko vielä kysyttävää? - Keskustelkaa sitten Yhdysvaltain armeijan ja erityisesti amiraali John 
Richardsonin kanssa. Ette taatusti saa vastausta. 

 

Elokuun 2017 lopun raportti näyttää myös liittyvän tähän: Silloinen Saksan ulkoministeri Sigmar 
Gabriel tekee yllätysmatkan Yhdysvaltoihin tavatakseen kollegansa Rex Tillersonin. Liittovaltion 
ulkoministeriön virallisen esityslistan mukaan lyhyellä varoitusajalla järjestetyissä neuvotteluissa 
oli tarkoitus käsitellä Naton operaatiota Afganistanissa, ydinkiistaa Pohjois-Korean kanssa, 
Venäjän vastaisia pakotteita, Iranin kanssa tehtyä ydinsopimusta ja tilannetta naapurimaidensa 
saartamasta Persianlahden emiraatista Qatarista. 
Todellisuudessa neuvottelut taisivat koskea Yhdysvaltain laivastoa, koska sen oli täytynyt jo 
jonkin aikaa pysyä kotona tai muuten sitä ammuttiin. Halusivatko he tehdä punaiselle Sigmarille 
selväksi, että USA on liittoutuneiden ja Kabalin panttivanki? Pitäisikö Gabrielin ottaa yhteys 



saksalaisiin yhdistyksiin, joita hän ei edes tunne? Vai haluavatko he näyttää ulkoministerille, 
miten maailma todella pyörii?! 

Jenkit esittelivät ylpeänä uusia laseraseilla varustettuja aluksiaan heinäkuussa 2017: Tästä 
lähtien oli tarkoitus, että Persianlahdella päivystää yhdysvaltalainen sotalaiva, joka on varustettu 
lasertykillä. Yhdysvaltalaiset sotilaat näyttivät toimittajille, miten huipputekninen ase toimii: He 
ampuivat tykillä alas lennokin. Korostettiin, että kyseessä ei ole prototyyppi; asetta voidaan 
tarvittaessa käyttää välittömästi.  

Amerikkalaiset olivat innoissaan "lasertykistään", joka saatiin vihdoin käyttövalmiiksi. Mutta kuka 
sen keksi? Jo noin 74 vuotta sitten? Ja sitä paitsi, ase on nimeltään KSK (Kraftstrahlkanone)! 
On mielenkiintoista, että muilla kestää niin kauan kopioida jotain, joka keksittiin Saksan 
valtakunnassa (”Natsi”-Saksassa). 

 

Paikantaako Yhdysvaltain laivasto tuntemattomia esineitä veden alla? Ovatko nämä esineet 
syynä Yhdysvaltain laivaston "itse asettamaan" kieltoon purjehtia maailman valtamerillä? 

Yhdysvaltain sukellusvene merirosvojen lipun alla vastustaa kieltoa? - Yhdysvaltain 
ydinsukellusvene ”USS Jimmy Carter” palasi kotisatamaansa merirosvojen lipun alla. Netissä 
julkaistuissa kuvissa näkyy, kuinka pääkallolippu (Jolly Roger) liehuu veneessä. Yhdysvaltain 
tiedotusvälineiden mukaan kyseessä on muka vain vanha perinne, jonka Britannian laivasto 
omaksui aikoinaan: Britit nostivat pääkallolipun aina, kun he palasivat onnistuneelta matkalta. 
Epäselväksi jäi, miltä onnistuneelta matkalta ”USS Jimmy Carter” palasi. Ylipäänsä on 
epäselvää, miksi he olivat liikkeellä? Eikö koko laivaston pitänyt pysyä satamissa? Nostivatko 
he lipun, osoittaakseen, että "emme kuulu joukkoon, osoitamme vastarintaa Yhdysvaltoja (ja 
Kabalia?) vastaan"? 

Ydinvoimaloihin liittyy myös aina uutisia, joissa voidaan havaita maapallon puolustusvoimien 
toimintaa. Tämä on viimeisin uutinen Fukushimasta: 
Tohtori Hirokatsu Kinoshita, joka johtaa klinikkaa 20 kilometrin päässä Fukushiman 
ydinvoimalasta, kertoo, että hän on erikoistunut syöpään ja hankki siksi nykyaikaisia 
säteilymittauslaitteita testatakseen järjestelmällisesti Fukushiman ydinvoimalan työntekijöitä 
ydinonnettomuuden jälkeen. Hän sanoi, että kahden vuoden aikana tekemiensä testien aikana 
hän ei löytänyt lainkaan säteilyä tai vain yksi henkilö kärsi säteilymyrkytyksestä! 

Noin vuosi sitten Ranskan ydinvoimaloita valvottiin tiukasti. Tiedotusvälineet raportoivat 
"lennokeista", jotka oli paikannettu ja nähty ydinvoimaloiden yläpuolella. Miksi ”lennokkeja”? No, 
he eivät halunneet käyttää termiä UFO mediassa, eivätkä he uskaltaneet kirjoittaa lentävistä 
lautasista. Niinpä he pitäytyivät lennokeissa, jotka näyttävät hyvin samankaltaisilta ja viittaavat 
enemmän harmittomiin muukalaisiin kuin Kolmanteen Valtaan, joka valvoo ydinvoimaloita 
maailmanlaajuisesti. 

Myös Tshernobylin onnettomuus olisi varmasti ollut paljon 
katastrofaalisempi ilman Kolmannen Vallan toimintaa, kuten 
edellä on jo todettu. 

Myös Yhdysvaltojen ja Venäjän ydinohjussiilojen yläpuolella 
jo Neuvostoliiton aikana, "UFO" ilmestyi yhä uudelleen ja 
uudelleen ja lentävien lautasten ohilento teki nämä laitokset 
vaarattomiksi. 

Hyvät lukijat, tutkikaa itse. Tulette hämmästymään, mitä kaikkea löydätte internetistä asiaan 
liittyen. Mutta varokaa, sillä vihollinen levittää disinformaatiota, koska meidän ei pitäisi tietää 
mitään lentävien lautasten puolustusvoimasta. 



Jatketaanpa esimerkkejä maailman pelastamiseen tähtäävästä puolustusyhteistyöstä! 

Kuulemme, näemme ja luemme yhä uudelleen metsäpaloista Yhdysvalloissa. Äskettäin oli 
varsin outoja kuvia "metsäpalosta". 
Voiko hallitsematon metsäpalo olla niin kohdennettu vai onko jollakin jonkinlainen ase 
käytössä? Autot kirjaimellisesti sulavat, alumiinivanteet käytännössä liukenevat, ja aivan 
vieressä oleva puu on yhä vihreässä lehdessään! 
Ovatko ne oikeasti kuumuuden ja kuivuuden aiheuttamia tuhoisia metsäpaloja Yhdysvaltojen 
länsiosissa? 

 

Katsotaanpa tässä välissä etelänavalle. Viime aikoina on esitetty muutamia raportteja, joita on 
tarkasteltava tarkemmin. 

Kanadalaiset tiedemiehet ovat löytäneet Etelämantereen jääpeitteessä reiän, joka on suurempi 
kuin Tšekin tasavalta, kertoo Motherboard-portaali. Nyt he arvuuttelevat sen alkuperää. Tällaiset 
jättimäiset reiät jääpeitteessä eivät ole tutkijoille mitään uutta. Tekninen ilmaisu tällaiselle 
ilmestykselle on "polynya". Tavallisesti ne muodostuvat lähelle Etelämantereen jäätikön ja 
meren välistä rajaa. Mutta tämä polynya on erityislaatuinen: Se on muodostunut kaukana 
jäätikön rajasta, satojen kilometrien päässä vedestä. Tämä on osoitus siitä, että sen 
muodostumisen ovat aiheuttaneet toistaiseksi tuntemattomat prosessit. Tutkijat olettavat reiän 
Weddellinmeren alueella syntyneen 9. syyskuuta 2017. Uskotaan, että tämä polynya vaikuttaa 
meressä vallitseviin virtausolosuhteisiin. Sen vaikutuksesta lämpimämpi vesi nousee pinnalle ja 
estää reiän jäätymisen. Avomeri helpottaa sukeltamista ja pintaan nousemista! 

Yhdysvalloissa tehdään tämän polynya-ilmiön vuoksi aivan toisenlaisia johtopäätöksiä. Ihmiset 
puhuvat nyt yhtäkkiä avoimesti tosiasioista, jotka olemme tienneet jo pitkään ja joita 
järjestelmämme ja valehtelevat tiedotusvälineet salaavat. 

Lisa Haven Yhdysvalloista on oikeilla jäljillä. YouTube-videokanavallaan hän mainitsee NSL-
tukikohdan (211) selittääkseen reiän, raportoi amiraali Byrdistä ja hänen ”high jump” -
operaatiostaan 1946/47. Kaikki tämä hieman yli 4 minuutin mittaisella videopätkällä - loistavaa! 
Kysymyksesi tässä yhteydessä: "Mitä ihmettä Etelämantereella tapahtuu juuri nyt?" - Miten se 
luokitellaan? - Jättimäinen reikä Etelämantereen jäässä askarruttaa tutkijoita. 

 

Ja jälleen kerran on todettava: Mikä nykyään estää valoa tulemasta esiin? Mitä meiltä virallisesti 
salataan? 

Jos tätä totuutta käsitellään nyt puoliavoimesti Yhdysvalloissa, H-hetki ei ole enää kaukana! 

Yhdysvalloissa esitettiin hiljattain myös kysymys: Kuka estää maailmaa ajautumasta 
täydelliseen kaaokseen? - Valkoisen talon tiedottajan Sarah Sandersin mukaan tämä henkilö on 
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. 
"Uskon, että kaikista ihmisistä juuri presidentti estää maailmaa joutumasta totaaliseen 
kaaokseen." Hän totesi myös, että Yhdysvaltain presidenttiä auttavat hänen "erinomainen" 
tiiminsä ja liittolaisensa ympäri maailmaa. 

Mutta keitä nämä erinomaiset liittolaiset ovat, kun Yhdysvaltojen niin sanotut liittolaiset 
mollaavat ja yrittävät tehdä Yhdysvaltojen presidentin naurunalaiseksi kaikkialla maailmassa? - 
Ovatko ne liittolaisia, joita kukaan ei tällä hetkellä tunnista, epäile tai joiden olemassaoloa ei 
haluta edes myöntää? Eräs US-amerikkalainen on jo kerran vihjannut tähän suuntaan. 

Keväällä 2009 Afganistanin silloinen puolustusvoimain ylipäällikkö, Yhdysvaltain kenraali 
McKiernan kertoi Bundeswehrin johdolle: "Jos te saksalaiset lähettäisitte minulle rykmentin 



Waffen SS-joukoista, joka taisteli niin upeasti meitä vastaan Normandiassa, pyyhkäisisin 
talebanien uhkan pois viikossa!" - Lause on vahvistus SS -joukon taisteluvoimasta, moraalista ja 
kurinalaisuudesta. 

 

 

Yhdysvaltain merijalkaväen sotilaat poseeraavat SS-lipun edessä - Merijalkaväen tarkka-
ampujat ottivat Afganistanissa kuvan lipun edessä, jossa oli SS:ää muistuttava symboli. Armeija 
vahvistaa tapauksen, mutta ilmeisesti se ei näe juurikaan aihetta tutkimuksiin. Kuva on otettu 
syyskuussa 2010 Afganistanin Sanginin maakunnassa. Uptonin mukaan siinä nähdyt sotilaat 
eivät enää kuuluneet yksikköön. Kuuleman mukaan merijalkaväki käsitteli ongelmaa. Upton ei 
kuitenkaan kertonut yksityiskohtia siitä, miten tapaukseen oli reagoitu. Ilmeisesti Yhdysvaltain 
armeija tietää maailman todellisista eliittijoukoista! 

  

Mutta puhutaan myös "sääaseiden" käytöstä. Vaihtoehtoisissa tiedotusvälineissä on usein 
puhuttu sääaseen käytöstä, joskus toisen osapuolen taholta, sitten paljon perusteellisemmin 
jonkun toisen osapuolen taholta. Tiedämme siis, että kaikki myrskyt eivät ole luonnollisia, vaan 
tietyissä olosuhteissa ne ovat ihmisten ohjaamia. Ja tämä, rakkaat lukijat, ei koske vain HAARP-
laitteita Alaskassa. Internetissä on US-amerikkalainen verkkosivusto, joka käsittelee asiaa 
yksityiskohtaisesti ja todistaa Yhdysvaltojen itärannikon nykyisten myrskyjen perusteella, että 
joku oli osallisena, eikä tämä vaikutus ollut aivan luonnollinen.  

Kaikkien niiden, jotka epäilevät väitteitä sääaseiden käytöstä, on syytä tietää, että ukkospilviä 
on jo vuosikymmenien ajan "käsitelty" hopeajodidilla voimakkaiden raehelmien  muodostumisen 
estämiseksi. Hyvät lukijat, tutkikaa asiaa, ja löydätte paljon informaatiota, mikä viittaa sään 
manipulointiin. 

TK:n toimittajat löysivät todisteita maailmanlaajuisesta säämanipulaatiosta jo vuonna 2005 
Spiegel-Online-lehdessä julkaistusta artikkelista. Siinä kerrottiin "Suuren isänmaallisen sodan" 
voiton (kuten venäläiset kutsuvat toisen maailmansodan jälkeistä välirauhaa)  juhlallisuuksista 
Moskovassa 9. toukokuuta, ja mainittiin muun muassa, että presidentti Putin oli määrännyt 
Venäjän ilmavoimat tekemään "säähommia". Koska Putinin toiveiden mukaan kyseisenä 



päivänä ei saanut sataa, pilviin piti suihkuttaa kemikaaleja, joilla poistettaisiin sateen 
mahdollisuus. 

Irma-hurrikaania pidetään yhtenä voimakkaimmista myrskyistä, joita Atlantilla on koskaan 
mitattu. Se iskeytyi Barbudan saarelle 295 kilometrin tuntinopeudella. Puuskissa mitattiin yli 300 
kilometrin tuntinopeuksia.  - Sääase täydellisessä kontrollissa? - Kuka sitten käyttääkin 
sääasetta isänmaata vastaan, kuten kesällä 2017, voi odottaa seuraamuksia! 

”Harveyn" jälkeen seuraa "Irma": Florida valmistautuu rajuilmaan. - Onko sääase yhä käytössä? 
Trooppinen myrsky vai sääase? - Tästä spekuloitiin netissä jo 26.8. Sääase Myrsky oli raivonnut 
siellä jo yli viikon ajan. Trooppisen myrskyn "Harvey" aiheuttama tilanne paheni päivittäin. 
Ennennäkemättömiä tulvia Teksasissa! Ja luulot, että tulvien aikana tulipalot ja räjähdykset 
olisivat epätodennäköisiä, osoittautuivat vääriksi. Houstonin suurkaupungin lähellä sijaitsevassa 
kemiantehtaassa tapahtui kaksi räjähdystä. Syttyi tulipalo, musta savu nousi alueen yläpuolelle. 
Oliko se sääase, jota seurasivat räjähdykset? - myrsky, joka esiintyy siellä nimellä "Harvey". 

On vanha elokuva nimeltään "Mein Freund Harvey", jonka pääroolissa on näkymätön olento. 

 

Takaisin äkillisiin metsäpaloihin: 

"Kuin atomipommi olisi pudotettu" - talot pölynä, hylättyjä kaupunkeja. Ainakin 17 ihmistä on 
kuollut tulipaloissa San Franciscon pohjoispuolella sijaitsevalla viinialueella. Palomiehet 
kuvailivat alueen tulipalojen voimakkuutta ja määrää ennennäkemättömäksi, joita palomiehet 
eivät paikoin pystyneet hillitsemään. "Täystuho", palomiehet sanoivat. Yli 25 000 ihmistä joutui 
jättämään kotinsa. 2000 rakennusta ja yli 46 500 hehtaaria maata tuhoutui. 

Meitä on iskenyt mahtava ”nyrkki tyhjästä”, Zeit-lehti kirjoitti 
Kalifornian metsäpalot: Tulitus tuli tyhjästä  

Ja tämä on mahdollisesti myös syy siihen, miksi "profeettojen" vuodeksi 2017 ilmoittama ISIS:n 
soluttautuneiden taistelijoiden muslimimyrsky ei toteutunut. Huolimatta viikkoja kestäneistä 
sotilaallisista valmisteluista - jopa liikkuvien panssarijunien kanssa, kun siviiliraideliikenne oli 
keskeytetty myrskyn vuoksi - ja Bundeswehrin ja Bundespolizein valppaudesta. ZEIT -
sanomalehti ilmeisesti tietää totuuden kuten kaikki muutkin valemediat ja saattaa valistuneet 
lukijansa oikeille raiteille: Kalifornia - "Kuin ydinpommi olisi pudotettu" 

Tällä kertaa -uskomme- ei siis ollut kyse kerosiinista, joka muutti betonin ja teräksen tomuksi, 
kuten New Yorkin kaksoistorneissa aikoinaan, vaan metsäpaloista, jotka tulivat "tyhjästä". Mikä 
tässä mättää: "Millaiset 'metsäpalot' jättävät puut ilman vaurioita, mutta muuttavat talot 
pulveriksi jälkiä jättämättä? Laitteet, betonilaatat (mistä lähtien betoni on palanut?), 
vessanpöntöt, tekstiilit, muurit jne. - kaikki hävinnyt ... Palomiehet, jotka eivät ole koskaan ennen 
nähneet mitään tällaista, kertoivat: "Aivan kuin meitä olisi tähdätty ydinaseella!" Terraherz -
sivuston videolla näytetään paljastavia kuvia ja puhutaan energia-aseista. 

Tämä muistuttaa maantieteen opettajaa, joka pyörittelee silmiään, kun taas kerran joku sanoo 
"alla" eikä "etelässä", mutta tämä on kuitenkin ratkaiseva suunta kysymykselle "Kenellä on 
sääase käytössä valtakunnan puolustamiseksi?" Eteläinen Saksa. Mühlig-Hofmann-vuoret / 
"Siellä alhaalla" etelänavalla! 

Pohjoisnavalta etelänavalle on vain kivenheitto, ja lennämme reittiä joka säällä. Yhdysvaltain 
amiraali Byrd esitti aikoinaan samanlaisia huomautuksia: "Kyseessä ovat lentävät alukset, jotka 
lentävät etelänavalta pohjoisnavalle hyvin lyhyessä ajassa." 

  



Vähän ennen kuin Yhdysvaltain miehitys päästi IS:n murhaajajoukkonsa irti hihnasta Saksan 
valtakunnan ydinaluetta vastaan (jota maailman demokraatit kutsuvat nykyään Saksan 
liittotasavallaksi), joku teki mahtavalla  sotilaallisella iskulla lopun pikku klikin pelistä ja julisti 
ehdot tulevalle maailmalle. 
Kalifornialainen unelma? Siitä lauloi jo The Mamas & The Papas kappaleessaan California 
Dreamin - ".... olisin turvassa, jos olisin LA:ssa"  
- No... ei oikeastaan. Vain puiden lehdet ovat vielä vihreitä, eivätkä kuivuneita saati sitten 
palaneita. 

 

Vai kysytäänkö, kuka saa ammusvarastot räjähtämään hallitusti ja estää siten sodat? 

Ampumatarvikevarastoissa on toistuvasti syttynyt tulipaloja ja räjähdyksiä, viimeksi yhä 
useammin Ukrainassa. 

Ukrainassa maan suurin ampumatarvikevarasto syttyi tuleen. Asukkaat 15-20 kilometrin säteellä 
oli saatava turvaan. Lisäksi ilmatila suljettiin 50 kilometrin säteellä, ja yksi päätie ja Kiovaan 
johtava junayhteys suljettiin. Tulipalo noin 200 kilometriä Kiovasta etelään lähellä Vinnitsan 
suurkaupunkia oli laukaissut useita varastoitujen tykistön kranaattien räjähdyksiä. 
Ammusvarastot ovat räjähtäneet Ukrainassa yhä uudelleen viime kuukausina. Maaliskuussa Itä-
Ukrainassa Balaklijan kaupungissa sijaitsevan asevaraston tulipalo johti päiviä kestäneisiin 
räjähdyksiin. Räjähdykset kestivät koko päivän? 

Näin on myös Länsi-Ukrainan Vinnytsian alueella. Ukrainan sotilasviranomaiset ilmoittavat nyt 
syyksi ilma-alukset (kuten lentävät lautaset?): Ukrainan yleisesikuntapäällikkö Viktor Mushenko 
kertoi televisiokanava ZIK:lle, että epäilyttäviä ilma-aluksia ja satelliitteja lensi Länsi-Ukrainan 
Vinnytsian alueella sijaitsevan ampumatarvikevaraston yllä ennen ja jälkeen tulipaloa ja 
räjähdyksiä, sekä niiden aikana.  

Jos ajattelemme, että ilma-alukset olivatkin lentäviä lautasia, tiedämme, kuka jälleen kerran esti 
kolmannen maailmansodan polttamalla hallitusti kaikki tätä tarkoitusta varten varastoidut 
ammukset. - Ilman ammuksia ei ole sotaa. Ei sotaa, ei uutta maailmanjärjestystä (NWO)! 

Ja taas on esitettävä kysymyksiä: Kuka ammukset räjäyttää? Kenellä on keinot ja valta tehdä 
tämä yleisön huomaamatta? 

 

Ruotsissa suunnitellaan jälleen uponneitten "haamurakettien" etsimistä. 1980-luvulla Ruotsissa 
kummitteli salaperäiset sukellusveneet, joita ei ole tunnistettu tähän päivään mennessä. Tänä 
aikana siellä tehtiin myös enemmän "UFO-havaintoja" eli tunnistamattomia lentäviä esineitä, 
joskus sikarin muotoisia, usein pyöreitä (lentäviä lautasia?). Yhden näistä lentävistä lautasista 
kerrotaan sukeltaneen Nammajaure-järveen vuonna 1980. Tämä esine on nyt tarkoitus löytää.  

Tämä ilmiö vaikuttaa Ruotsissa yhä uudelleen. Vasta viime vuonna sukellusveneet aiheuttivat 
Ruotsissa päänvaivaa. 
Nämä salaperäiset ilmiöt alkoivat kuitenkin jo vuonna 1946. Siis pian toisen maailmansodan 
jälkeen, josta alkoi yhä jatkuva aselepo. Kiinnostunut lukija voi löytää yksityiskohtia "Foo 
Fightersista", joiksi lentäviä valopalloja tuolloin kutsuttiin, etsimällä haamuraketteja, valopalloja 
ja ufoja Skandinavian yllä jo vuonna 1946. 

Outoja havaintoja tehdään yhä uudelleen eri puolilla maailmaa. Näin oli myös elokuun 2017 
lopussa: Outo lentävä esine A93-moottoritien yllä Baijerissa! 

Lentävä lautanen Washingtonin Capitolin yllä suoran TV-lähetyksen aikana!  



Budapestin yllä salaperäisiä valoja: Punertavat välähdykset taivaalla ovat säikäyttäneet monet 
Unkarin pääkaupungin asukkaat. Monet tulkitsivat pelottavan valospektaakkelin "muukalaisten 
hyökkäykseksi". Outo punainen hehku taivaalla, jota seurasi ukkonen säikäytti monet asukkaat 
Budapestin Tschepelen kaupunginosassa. "UFOja laskeutui ukkosmyrskyjen aikana 21. 
kaupunginosassa Budapestissa", eräs sanomalehti siteerasi silminnäkijää. Välähdyksiä sanottiin 
olleen nähtävissä ainakin viisi kertaa, ja joka kerta ne näkyivät muutama sekunti ennen 
varsinaista salamointia ja ukkosta. Meteorologit eivät ole vielä pystyneet antamaan selitystä 
tälle "mystiselle" ilmiölle.  

Tapahtumia Ukrainan Odessassa: Salaperäinen UFO-parvi kuvattu Novogradovkan yllä. 
Ukrainalaisen kylän asukkaat eivät olleet uskoa silmiään, kun yötaivaalle ilmestyi armada 
hehkuvia tunnistamattomia lentäviä esineitä.  

Näyttää siltä, että "joku" on näyttänyt Ukrainalle, kenellä on ilmaherruus. Vai pitäisikö varoittaa 
uudelleen räjähtävistä ammusvarastoista? 

Löydät paljon myös "Google Mapsista". Vasta äskettäin sieltä löydettiin jälleen outo esine, joka 
on selvästi Haunebu -alus. Viralliset tiedotteet kiistivät havainnon ja pitivät sitä heijastuksena 
ja/tai kameravirheenä.  

Onko se lintu? Onko se lentokone? Onko se lennokki? Onko se UFO, lentävä lautanen? 
Tutki, lue ja päätä itse! 

 

Jääkäämme kuitenkin hieman pidemmäksi aikaa etelänavalle, jossa oletettavasti päätukikohta 
sijaitsee jään alla kallioluolissa. Siellä kokoontuivat poliitikot ja maailman uskontojen henkiset 
johtajat. Etelämanner on yhä edelleen mysteeri! Etelämantereen tapahtumat muuttuvat yhä 
salaperäisemmiksi. Uusia tietoja paljastuu lähes kuukausittain. Tietoa, joka ällistyttää ja samalla 
hämmentää meitä. Muistamme: Yhdysvaltain varapresidentti John Kerry matkusti 
Etelämantereelle keskellä Yhdysvaltain vaalikampanjaa viime vuonna. Väitetysti oppiakseen 
täällä (!) lisää globaalista ilmastonmuutoksesta. Myöhemmin tuli tunnetuksi, että Venäjän 
ortodoksisen kirkon patriarkka, paavi ja monet muut valtion- ja hallitusten päämiehet joutuivat 
myös käymään etelänavalla. Heidän joukossaan astronauttilegenda Buzz Aldrin. 

Mikä oli heidän vierailunsa todellinen syy? Buzz Aldrin, jota yleensä mikään ei horjuta ja jolla on 
aina näppärä sutkaus huulillaan, näytti Etelämantereella käyntinsä jälkeen silminnähden 
levottomalta. Twitterissä hän kirjoitti seuraavanlaisen oudon viestin: "Olemme kaikki vaarassa. 
Se on itse paholainen!" (We are all in Danger, it is Evil Itself!) 

Kukaan ei voinut kuvitella, mitä tämä outo viesti tarkoitti. Buzz Aldrin sai yllättäen 
sydänkohtauksen vain muutama päivä Twitter-viestinsä jälkeen, ja hänet lennätettiin klinikalle 
Uuteen-Seelantiin. Puhdasta kauhua? Totuuden pelkoa? 

 

Mitä me ihmiset emme saa tietää Etelämantereesta, mitä meiltä pimitetään? Varmaa on, että 
kyseessä on jotain todella suurta. Muuten tämä vaiva ei olisi vaivan arvoista. Myöskään 
valtionpäämiehet eivät matkustaisi pitkiä matkoja Etelämantereelle. Varmaa on myös se, että 
kyseessä on todiste jonkin olemassaolosta, joka kääntää koko ihmiskunnan historian ylösalaisin 
yhdessä yössä ja todistaa historiankirjat hölynpölyksi. Erityisesti viimeiset 77 vuotta! 

Suuret salaisuudet paljastuvat ja piilotetut asiat tulevat julki. Näin on ollut jo jonkin aikaa UFOjen 
kohdalla, ja nyt esirippu näyttää hitaasti avautuvan Etelämantereella, niin että myös totuus jään 
alaisesta maailmasta esitetään meille. On mahdollista, että molemmat salaisuudet, UFOt (eli 
lentävät alukset) ja tapahtumat Etelänavalla, liittyvät toisiinsa ja että maailmalle paljastetaan 
kaikki! 



Etelänavan mysteerit olivat jo vuosina 1947-48 avautumassa. Tuolloin Yhdysvaltain amiraali 
Byrd palasi retkikuntineen ”high jump” -operaatiolta kiireessä (ks.selostus edellä), josta hän 
raportoi yksityiskohtaisesti Yhdysvaltain hallitusta. Silloinen puolustusministeri James Forrestal 
halusi ilmoittaa paljastukset ihmiskunnalle. Ennen kuin hän ehti tehdä niin, hänet heitettiin 
Bethesdassa sijaitsevan Naval Medical Centerin 16. kerroksesta kuolemaansa - virallisesti hän 
teki itsemurhan. Byrd vaikeni myöhemmin kuolemaansa asti ja kirjoitti kaiken ylös päiväkirjaan, 
jota kuitenkin nykyään leimataan  väärennetyksi. 

Nyt totuuden hetki on koittanut! Olemme paljastuksen kynnyksellä, ja voi olla vain muutaman 
kuukauden kysymys, ennen kuin koko totuus paljastuu yleisölle.   

https://www.pravda-tv.com/2017/08/ein-geheimes-tagebuch-ufos-und-gruene-landschaften-was-
geschah-wirklich-nach-ende-2-weltkriegs-in-der-antarktis/ 

Maailmassa, joka on täynnä valehtelevia tiedotusvälineitä, totuus on vaikeasti tunnistettavissa. 
Meidän on kuitenkin torjuttava aivopesu ja tunnustettava jokainen selkeä merkki sellaiseksi. 
Meidän pitäisi varautua kaikkeen eikä sulkea mitään pois. 

 

Äskettäin kaksi ansioitunutta toveria keskusteli. Toinen piti toista "nolona", koska hän oli 
raportoinut 1940-luvun aikaisesta maailman puolustusvoimista ja sen taistelusta ihmiskunnan 
puolesta. Kuten aina, "Totuus voi toimia vain silloin, kun vastaanottaja on kypsä sille." (Christian 
Morgenstern 1871-1914) 

Noloa on vain se, jos sivuutamme tosiasiat täysin ja jäämme sitten mahdollisesti tulevien 
tapahtumien jalkoihin. Tätä taustaa vasten meidän pitäisi olla avoimia: emme saa asettaa 
totuutta naurunalaiseksi, emmekä torjua sitä: Vaikuttaa siltä, että joku, jolla on valtaa, 
työskentelee meidän puolestamme tai kanssamme ja huolehtii järjestyksestä, valistuksesta, 
oikeudenmukaisuudesta ja totuudesta! 

  

https://www.pravda-tv.com/2017/08/ein-geheimes-tagebuch-ufos-und-gruene-landschaften-was-geschah-wirklich-nach-ende-2-weltkriegs-in-der-antarktis/
https://www.pravda-tv.com/2017/08/ein-geheimes-tagebuch-ufos-und-gruene-landschaften-was-geschah-wirklich-nach-ende-2-weltkriegs-in-der-antarktis/


Ajatellaanpa viljakuvioita, joita on ilmestynyt kesällä vuosikymmenien ajan. Kuka tai mikä on 
niiden takana? 

Kenellä on valta ja keinot piirtää sellaisia kuvioita maisemaan? Ei ole väliä, onko ympyrät luotu 
meille vielä tuntemattomalla teknologialla vai manuaalisesti köysien ja lautojen avulla. Se, joka 
on muodostelmien takana on jättänyt useita kertoja selviä vihjeitä identiteetistään. Näin on ollut 
vuosikymmeniä. Tarkastellaan vain muutamia valikoituja muodostelmia. Palataanpa vielä kerran 
vuoteen 2015, jolloin merkeistä tuli selkeämpiä: 

 

7.7. Berliinin lähellä, pellolla Großziethenin lähellä. 

Pyörivä "risti". 

 

 

 

 

 

 

 

25.7.2015 Englannissa 

Goottilainen kotka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8.2015 musta aurinko Englannissa (8.8.!). 

Symboli viittaa Linnunradan keskustassa 
sijaitsevaan myyttiseen mustaan aurinkoon tai 
Saturnukseen. 

 

 

 

 

 

 



26/27.8.2016 Englannissa 

Swastika, selvä merkki, tunnettu risti   

”Natsi”-Saksan, Drittes Reich kansallinen 
tunnus Englannin maaperässä voisi ehkä olla 
viimeinen selkeä merkki. Pyhä luku seitsemän 
on myös läsnä! 

 

 

 

 

Katsotaanpa kuvion ilmestymispäivämäärää 26./27.8. 2016 hieman tarkemmin. Se on 
historiallisesti merkittävä päivämäärä: Valtakunnankansleri Adolf Hitler oli 26.8.1939 
käynnistänyt viimeiset rauhanneuvottelut ja toimittanut sopimuksen Britannian suurlähettiläälle 
Hendersonille suurten myönnytysten kera. Tuloksetta. Vastapuoli halusi sotaa hinnalla millä 
hyvänsä murskatakseen Saksan kukoistavan talousjärjestelmän. 

Valtakunnanhallituksen 23.8.1939 asettamasta hyökkäyspäivästä 26.8.1939 klo 4.40, jonka 
tarkoituksena oli estää puolalaisten tekemät uudet saksalaisten joukkomurhat Posenin ja Länsi-
Preussin alueilla, luovuttiin toisen kauaskantoisen rauhantarjouksen hyväksi. 
Saksan liittovaltio Nordrhein-Westfalen määrättiin brittiläisten miehitysalueeksi  26.8.1946, 76 
vuotta sitten. 

 

Kuka taikoo englantilaisille tällaisia merkkejä maisemaan? Merkkejä, jotka kirjaimellisesti 
huutavat "Olemme täällä, älkää unohtako meitä!" Me tulemme takaisin!" 

Berliinin lähellä sijaitsevassa Großziethenissä oleva viljakuvio viestittää: "Huomio liittovaltion 
poliittiset pellet Reichstag-rakennuksessa, voimme tehdä mitä tahansa!" 

Ne, jotka eivät ymmärrä, mistä apu tulee, 
uskovat mieluummin avaruusolentoihin, jotka 
tuntevat Saksan historiaa ja tuntevat 
kansamme muinaiset pyhät symbolit ja 
numerot. 

 

 

 

 

 

 

  



Monet ihmiset, erityisesti kansallismielisissä piireissä, malttavat tuskin odottaa, että "järjestelmä" 
vihdoin päättyy, mutta hyvin harva ajattelee, miten asiat oikeastaan jatkuvat sen jälkeen? 
Syntyykö täydellinen kaaos ja Yhdysvaltain lopunajan elokuvien tapaan murha ja tappo 
hallitsevat maailmaa? Tuleeko keisari (joka on taas kerran korkeiden talouspiirien virkaan 
asettama  - kuka sitä tosissaan haluaa?) ja korjaa kaiken? 
Eikö silloinkaan mikään todella parane? 

Vai ilmestyykö taivaalle yhtäkkiä ja monille odottamatta Haunebun valtakunnan lentäviä 
lautasia, joissa on hakaristejä ja muita pyhiä tunnuksia, kun 1940-luvun vastarintaliike palaa 
Etelämantereelta Neuschwabenlandin tukikohdasta ja vaatii väkevästi kansaansa takaisin? 

Olipa se sitten mitä tahansa, se tuskin tapahtuu ilman kriisiaikaa, ja voidaan olettaa, että suuri 
osa Saksan väestöstä on ällistynyt tai jopa järkyttynyt. - Toivottavasti olemme valmistautuneet 
kaikkeen! 

Toinen näkyvä merkki! - Tai miten satelliitin laukaisu aiheuttaa paniikkia.  
Pentagonin lähteiden mukaan israelilainen sukellusvene upotettiin ja vakoojasatelliitti ammuttiin 
alas kaksoistornien terrori-iskun 15. vuosipäivänä. Tämä selittäisi sen, miksi viime vuosina on 
uponnut kokonainen armada israelilaisia sukellusveneitä, jotka kaikki olivat Saksan 
liittotasavallan "lahjoja". Kenen luulette saaneen tämän pienen unelmoijien klikin panikoimaan ja 
paskantamaan housuihinsa? 

Tässä on yhteenveto: Cape Canaveralissa tapahtui 1. syyskuuta 2016 salaperäinen räjähdys. 
Falcon 9 -raketti räjähti testin aikana laukaisualustalla. Lasti: israelilainen satelliitti nimeltä 
"Amos 6". Neljä minuuttia ennen raketin lentoonlähtöä ohi lentää lautanen leijuen 60 000 km/h 
nopeudella ja tekee lopun pienen klikin unelmista ja toiveajattelusta. Todennäköisesti 
tarkoituksena oli käyttää tätä asetta Temppelivuoren moskeijan muuttamiseksi raunioiksi. Siten 
näiden ”Siionin viisaiden” suunnitelma 3. Maailmansodan Harmageddonin toteuttamiseksi olisi 
realisoitunut. Ainakin niiden näkökulmasta, jotka haaveilevat maailmanvallasta.  

On olemassa teoria, jonka mukaan israelilainen satelliitti on itse asiassa naamioitu avaruusase, 
voimakas laser, joka voi tuhota kohteita maapallon kiertoradalta käsin. Koska Israelilla on ollut 
salainen ydinaseohjelma yli 50 vuoden ajan ja sillä on hallussaan ainakin 200 ydinpommia, ei 
voida sulkea pois myöskään salaista avaruusaseohjelmaa. Oliko laukaisu estettävä, koska 
potentiaalisena kohteena pidetty valtio toimi itsepuolustukseksi? 

 

Myöskään Venäjän ydinohjusjuna ei ole toistaiseksi liikkeellä; entinen salainen hanke on 
lopetettu. Hallituksen sanomalehti "Rossijskaja Gazetan" mukaan Venäjä on luopunut 
Barguzinin ydinohjusjunan rakentamisesta toistaiseksi. Hanke, joka oli peräisin Neuvostoliiton 
ajalta, oli elvytetty viimeaikaisten jännitteiden vuoksi lännen kanssa. Vuonna 2016 tehtiin jopa 
onnistunut ohjuskoe. Jonkun on täytynyt ottaa ohjat käsiin ja kieltää venäläisiä leikkimästä 
atomeilla. 

Hiljattain, marraskuussa 2017, Syyrian presidentti Assad oli presidentti Putinin kanssa 
Venäjällä. Ne jotka seurasivat ARD:n uutisia tarkkaavaisesti huomasivat varmasti pienen 
yksityiskohdan. - Assadin Putinin luona tekemää vierailua koskevia filmiotoksia kommentoitiin 
raportissa. Mainittiin mm: "Assad kiitti suojeluvaltaa ja Venäjää!" 

Ilmeisesti Assadilla oli kaksi eri tukijaa taistelussa ISIS:iä vastaan. Sitä, mikä tämä ensimmäistä 
kertaa Tagesschau-lähetyksessä mainittu "suojeluvalta" on, ei varmasti tarvitse enää selittää 
tämän artikkelin tarkkaavaiselle lukijalle. 



Kenellä onkaan valta tehdä tämä kaikki enemmän tai vähemmän salassa? - Kiitämme teitä 
tästä! - Miten se menikään: "Me tulemme takaisin tavalla, jota maailma ei ole ennen nähnyt!" 
Toiminta ei ole aggressiivista, vaan vihollisen lamaannuttavaa ja kansalaisia suojelevaa. 

Tällä hetkellä "liike" on hyvin voimakas ja valmis toimimaan milloin tahansa! Mahdollisuudet 
ovat nyt niin laajat, ettei pimeyden voimilla ole mitään mahdollisuuksia. Se interventio, jota 
monet meistä niin innokkaasti odottavat, voi tapahtua vain annettujen, myös energeettisten 
lakien puitteissa. Niihin kuuluu muun muassa se, että väkivaltaa ei voida käyttää missään 
muodossa. Ainoa asia, mitä voidaan tehdä, on auttaa. Tämä ajankohta on jo saavutettu, ja 
aikanaan tapahtumiin puututaan niin voimakkaalla teknologisella ylivoimalla, että viholliset 
menettävät näkönsä ja kuulonsa ja äimistelevät monttu auki. 

 

"Olen miettinyt asioita joka kantilta ja ryhtynyt varotoimiin pystyttääkseni universumin 
tukikohdan, maapallon puolustusvoiman, joka on niin valtaisa, että kaikki yhdistelmät, olivatpa 
ne mitä tahansa, kukistuvat asettuessaan sitä vastaan!"  
(„Ich habe alles überdacht und vorsorglicherweise ein Weltgebäude aufgerichtet, eine 
Weltabwehrmacht, so groß, dass jede Kombination, möge sie sein wie auch immer, daran 
scheitern wird!“, Adolf Hitler, 1940) 

 

Jos jollakin lukijalla on vielä epäilyksiä tässä mainituista tosiasioista huolimatta, on todettava, 
että jopa Metro-konserniin kuuluvalla "real" -supermarketketjulla on silmää todellisuudelle. Viime 
aikoihin asti, kunnes hyvesäteilijät valittivat, realin verkkokaupassa tarjottiin myyntiin 
jäljennöksiä Wehrmachtin vöistä, joissa oli valtakunnan kotka ja teksti "Gott mit uns" (Jumala 
kanssamme), teräskypäriä, joissa oli SWR:n tunnus, Wehrmachtin muistikirjoja jne. 
Tämä on todellisuutta! Kaupan johto tarkisti tarjouksen ja poisti sen käytöstä. Raporttien 
mukaan "ulkopuolinen toimittaja" oli ottanut sen ohjelmaan. - Kolmannen osapuolen toimittaja? 
Kuka oli toinen? Tarkoittivatko he Kolmatta Valtaa? 

Oletko vielä epävarma? On vielä yksi todiste: Legomiehet Wehrmachtin univormuissa! 

Yksi jos toinen lukija muotoilee nyt mielessään uudelleen usein kysytyn kysymyksen: Milloin SS-
joukot, maapallon puolustusvoimat ilmestyvät virallisesti, oikeassa elämässä ja värillisenä, ilman 
epäilystä kenellekään? 

Kuten muissa kirjoituksissa mainittiin, kukaan meistä ei tiedä sitä varmasti, ja suurelta osin se 
riippuu aina omasta tahdostamme. Jos haluamme vapautua ja tulla suojelluiksi, se tulee 
tapahtumaan. Katsokaa kalenteria, on neuvotteluiden aika, toiminnan aika lähestyy, kyllä - 
elämme sen adventtia! 

Tässä mielessä, hyvät lukijat, tilanne on jännittävä ja kaikki menee suunnitelmien mukaan! 

Uusi aikakausi on jo alkamassa. Et tiedä vielä, mitä on tulossa. Tulevaisuus vaikuttaa 
salaperäiseltä, edessäsi oleva polku mutkittelevalta. Kulje uutta polkua. Kulje puhtain sydämin 
arjalaisten jalanjäljissä! 

Tervehdys ja siunaukset, olkoon esi-isien voima jatkossakin meidän kaikkien kanssa. 

Herätkää! Ette elä tuhatvuotisen historianne loppua, vaan uuden, ennennäkemättömän 
kukoistuksen aattoa! 

 

"Totuuden löytäminen ei ole vaikeaa. Vaikeaa on kuitenkin paeta sitä, kun se kerran on 
löydetty!" (Prometheus) 


