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Ministerit lupasivat pelastaa suomalaisen maanviljelyksen, mutta varusmiesten ruoka tuodaan
edelleen ulkomailta.
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Nousemme kapinaan,
vangitsemme kansaa
vastaan nousseet
rikolliset ja toteutamme vallankumouksen!
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PERUSTETTU 2015 * Vastaava päätoimittaja Joni Töyrylä * PELASTA SUOMI -LEHTI

Pääkirjoitus

Etnisten suomalaisten tulevaisuus
Etnisten suomalaisten tulevaisuus on huono. Kantaväestöön
kohdistuvien leikkausten, maahanmuuttobisneksen tukemiseen, turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen ja Suomen omaisuuden myymisen kansainvälisille korporaatioille syy ei voi olla
kantaväestön hyvinvointi. Toiminta on rikollista ja se on johdonmukaista.
Miten on mahdollista että poliitikot, yritysjohto, virkamiesjohto
ja valtamedia toimii kaikki selkeästi kantaväestöä vastaan? He
pyrkivät myymään ja luovuttamaan maan, veden, elintilan sekä
varallisuuden ihmisille jotka eivät ole suomalaisia. He toimivat
tuntemattomien ihmisten puolesta omaa kantaväestöä vastaan.
He toimivat vieraiden kulttuurien ihmisten etujen puolesta sekä
ylikansallisten yritysten ja viimekädessä näiden omistajien sekä
pankkiirien puolesta.
Suomi on 5 vuoden aikana ottanut yli 50 miljardia euroa lisää
velkaa yksityisiltä liikepankeilta niin että nykyinen Suomen valtion velka on yli 100 miljardia euroa, enemmän kuin koskaan
aikaisemmin. Maatalous on ajettu lähes kannattamattomaksi
Suomessa. Omavaraisuutta pyritään rajoittamaan lailla. Suomen puolustusvoimien ruoka tuodaan ulkomailta. Pohjavesi
yksityistetään ja metsähallituslaki tulee kieltämään jokamiehenoikeuden. TIP sopimus takaa kaivosteollisuudelle vapaat kädet saastuttaa maata ja vettä. Vieraista kansoista luvattomasti
maahan saapuvia maahantunkeutujia kotoutetaan pikavauhtia
ja massoittain suomalaisten elinalueille.
Miksi kansanedustajat ovat kansantuhoajia? Miksi media toimii kansantuhoajien ja maahantunkeutujien hyväksi? Voiko
taustalla toimia jokin taho joka käyttää todellista valtaa ja jonka
mukaan suomalaiset vallankäyttäjät todellisuudessa toimivat?
Illuminati on avannut verkkosivunsa osoitteessa [http://illuminatiofficial.org]. Heillä on myös televisiokampanja jonka voi
sivustolta katsoa. Organisaatioon voi myös verkkopalvelun
kautta liittyä ja heidän materiaaliaan voi tilata. He kertovat itsestään seuraavasti: ”Illuminati on maapallon ylin organisaatio,
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23.3.2016 Laajahko kansalaisryhmittymä on päättänyt omalta osaltaan ryhtyä toimenpiteisiin isänmaamme Suomen saattamisessa takaisin raiteilleen.
Keskinäisissä ajatusten vaihdoissa on päädytty siihen
päätelmään, että kaikki se mitä kyseinen ryhmittymä on havainnut ympäröivässä yhteiskunnassa ei ole
voinut olla sattumaa, vaan harjoitettu politiikka ohjailee suomalaiset suoraan sanoen tuhoon. Esimerkkeinä voitaneen todeta vanhusten pahoinkohtelu,
terveyshuollon alasajo, vammaisten syrjäyttäminen
yhteiskunnasta, yrittäjien kohtelu oikeuslaitoksessa,
koulutuksen heikentäminen jne. Korjattavaa riittää.

joka koostuu maapallon johtajista, liiketoiminnan ja kansainvälisten korporaatioiden johtajista ja muita arvovaltaisista planeetan asukkaista. Yhteisömme vaikuttajat muodostavat yksityisen
valtakunnan, vapaan poliittisesta, uskonnollisesta ja maantieteellisistä rajoituksista rakentaakseen ihmislajin hyvinvointia
yhä paremmaksi. Vaikka operaatiomme ovat anonyymejä jäseniemme turvallisuuden vuoksi, toimimme rakentaaksemme
parempaa ymmärrystä meidän ja ihmisten välille joita olemme
lupautuneet suojelemaan.” (suom. Joni Töyrylä).
Meidän johtajamme siis kuuluvat jo tähän organisaatioon. Miksi
me emme liittyisi kokonaisena kansakuntana heidän johtamaan
Uuteen Maailmanjärjestykseen? Nousemalla avoimeen kapinaan nykyistä poliittista johtoa vastaan ja syrjäyttämällä sen
fyysisellä kansannousulla voimme säilyttää etnisyytemme ja
kulttuurimme tulevaisuuteen. Perustamme etnisten suomalaisten kuningaskunnan Uuden Maailmanjärjestyksen alaisuuteen!
Samalla olemme osa globaalia järjestelmää joka voi myöhemmin ratkaista maapallon globaalit ongelmat (väestöräjähdyksen
globaalilla yhdenlapsen lailla, ylikansoituksen sterilisaatiopalkkioilla sekä vapaalla eutanasialla, saastuttamisen kieltämisen,
villinluonnon hyväksikäytön kieltämisen, ydinsodan uhka
pienenee huomattavasti sitten kun Venäjä sekä Kiina liittyvät
järjestelmään jne.). Ihmiskunta tarvitsee globaalia lakia koska
ihminen on perusluonteeltaan ahne ja ajattelee ensisijaisesti
itseään, omaa elintilaansa ja omaa kansaansa. Ihmisen vaikutukset ovat kuitenkin laajemmat koska ihminen on muita eläinlajeja huomattavasti tehokkaampi, ”älykkäämpi” ja julmempi.
Liittymällä Uuteen Maailmanjärjestykseen nyt olemme toinen
maailman kansa, juutalaisten jälkeen, jotka ovat mukana organisaatiossa kokonaisena kansana. Asemamme suhteessa
muihin kansoihin on siis erinomainen. Meitä ei tarvitse enää
hävittää, elintilaamme ei tarvitse luovuttaa pois tai tuhota, koska olemme osa organisaatiota!
Kauan eläköön Suomi ja suomalaiset!

”Yli puolivuosisataa olen tutkinut
ekologian kysymyksiä; eliöiden,
populaatioiden ja eloyhteisöjen
välisiä suhteita epäorgaaniseen
ympäristöön; elintila- ja resurssikysymyksiä,
populaatiodynamiikkaa (kuolevuutta, elinikää ja
jälkeläistuottoa), menestymisiä,
tasapainotiloja ja luhistumisia. Ihmisvihalla tai ihmisrakkaudella ei
sinänsä ole tekemistä tämän tutkimuksen kanssa. olen surrut sitä,
kuinka huikea on elämän köyhtyminen ja kuinka sanomattoman huonosti myös ihmisen käy.”
– Pentti Linkola

LUE KOKO TIEDOTE VERKOSTA!
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Älä heitä lehteä pois, vaan kierrätä se kaverille!
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Suomalaiset osana tulevaa maailmaa
Suomennokset Joni Töyrylä.

ILLUMINATI
”Viestimme ihmiskunnalle. Älä pelkää
sodan runtelemalla, köyhyyden
runtelemalla planeetallamme. Olet
turvassa. Apua on tulossa. Sinun
menestyksesi on ensisijainen
tehtävämme
universaalissa
suunnitelmassamme. Tie ihmisyyteen on kulkenut aikakausien
halki varmistaen näin ihmislajin
selviytymisen ja menestyksen.
Syntymäoikeutesi kautta sinulla
on oikeus hyötyä tästä. Sota on
valehtelija joka väittää, että ei ole
tarpeeksi maata, varakkuutta tai
ruokaa kaikille ihmisille kaikkialla
yltäkylläisyyteen asti. Sen valheisiin
ovat monet uskoneet jättäen
jälkeensä nälänhätää, köyhyyttä,
murhaa ja kuolemaa sen jälkeen,
kun
planeetan
rikkauksista
ovat hyötyneet - uusi aika on
koittamassa.”
Illmuminati-organisaatio on alkanut
tiedottamaan toiminnastaan ja
keräämään jäseniä verkkosivunsa
kautta viime syksystä lähtien.

TRILITERAALINEN
KOMISSIO
Triliteraaliseen
komissioon,
jonka tavoitteena on rikkaiden
maailmanvalta,
on
kuulunut
suomalaisia valtamedian omistajia,
YLE:n
toimitusjohtaja,
Suomen
Pankin johtaja, YK:n lähettiläs…
”Maailmanlaajuinen
auktoriteetti,
joka koostuu älymystöstä sekä
maailman pankkiireista, on varmasti
vuosikymmenien ajan toiminutta
kansallisvaltioista
koostuvaa
järjestystä parempi.”
– David Rockefeller, Trilate-raalin
komission perustaja, triljardööri,
pankkiiri, 1991.

BILDERBERG-RYHMÄ
Puhuuko Henry Kissinger terrorisminvastaisesta
sodasta
Bilderberg-kokouksessa
JO
VUONNA
1991?
”Tänään,
amerikkalaiset
olisivat
suunniltaan raivosta, mikäli YK:n
joukot saapuisivat Los Angelesiin
palauttamaan rauhaa. Pian he ovat
innoissaan. Tämä tulee tapahtumaan
erityisesti, jos heille kerrotaan, että
ulko-puolella on uhka (todellinen
tai kehitetty), joka uhkaa meidän
olemassaoloamme. Tämän jälkeen
kaikki ihmiset maail-massa tulevat
pyytämään apua tätä pahuutta
vastaan. Se, mitä ihminen pelkää,
on tuntematon. Kun luodaan tämä
”skenaario” ihmisoikeuksia tullaan
mielellään vähentämään, mikäli
voidaan taata heidän hyvinvointinsa
Maailmanhallituksen toimesta.”

Olen neuvotellut Illuminatin johtajien kanssa. He ovat ilmoittaneet, että minulla on
lupa pelastaa Suomen kansa. Käytännössä
tämä tapahtuu vallankumouksen kautta.
Perustamme Suomen Kunigaskunnan Uuden Maailmanjärjestyksen alaisuuteen.
”Nousemme kapinaan, vangitsemme kansaa vastaan nousseet rikolliset ja toteutamme vallankumouksen!”
Mikäli olet valmis taistelemaan suomalaisten ja Suomen kuningaskunnan puolesta,
ota yhteyttä!
Joni Töyrylä 0401517622
– Henry Kissinger, Bilderbergkonferenssi, Evians, Ranska,
1991.

LUE LISÄÄ!

”Se on tyypillinen kansainvälinen seminaari, jossa on eri
alojen ihmisiä, ennenmuuta siellä
käsiteltiin talouden tilannetta.”
– Matti Vanhanen oltuaan
Bilderberg- kokouksessa 2010

Älä heitä lehteä pois, vaan kierrätä se kaverille!
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Globaalien ongelmien ratkaisemiseksi paneurooppalaista palvelijarotua.
He mahdollisesti tuhoavat suuren
on kehitettävä globaalit ratkaisut.
osan maapalloa kolmannessa
Globaalia ongelmaa ei voi ratkaista
maailmansodassa Venäjää ja Kiinaa
missään kansallisvaltiossa tai
vastaan.
unionissa itsessään, koska ongelma
pesiytyy aina sinne, missä sitä ei
Suomalaiset voivat muuttaa tulevaiole ratkaistu. Globaalien ongelmien
ratkaisu on eräänlainen globaalivaltio, suuden tapahtumia. Suomalaiset
”Ihmisten määrän kasvu ja tekno”planeettavaltio”. Valtio määrittäisi voivat nousta kapinaan näitä kansaa
vastaan toimivia poliitikkoja ja
loginen kehittyminen on ollut
selkeät globaalit lait, joita jokaisen
muutamien vuosikymmenien ajan
planeetan kansalaisen ja toimijan olisi yritysjohtoa vastaan! Me voimme valräjähdysmäistä. Kymmenien vuosien noudatettava, ja vastaavasti jokainen loittaa Eduskuntatalon ja mediatalon,
ja voimme alkaa tekemään uutisointia
ajan erilaiset säätiöt, tutkimuslaitokset kansa määrittäisi omat lokaalit lait
etnisten suomalaisten näkökulmasta.
ja instituutit ovat varoittaneet
jokaisen heimon ja kansakunnan
ihmisiä ihmiskuntaa kohtaavista
elintapojen ja kulttuurin mukaisesti, On merkkejä siitä, että Uusi Maailmanhallitus hyväksyy etnisten
globaaleista ongelmista. Tutkijat ovat kuten tänä päivänäkin tapahtuu.”
suomalaisten kansannousun ja
varoittaneet mm. ylikansoituksesta,
mahdollisesti tukee tätä taistelua, jos
luonnontilan vähentymisestä,
Ajatus on nyt ajankohtaisempi kuin
perustamme kuningaskunnan, joka
saastumisesta, massatuhoaseiden
koskaan. 522 tiedemiestä varoittaa
voimallisuudesta, öljyn loppumisesta maapalloa uhkaavasta ekokatastrofista. alistuu Uuden Maailmanhallituksen
alaisuuteen. Taipumalla noudat-tamaan
ja ilmaston lämpenemisestä. Tällä
Etnisten suomalaisten tulevaisuus
maailmanjärjestystä voimme toimia
hetkellä maapallon villin luonnon
näyttää lohduttomalta. Maapallolla
esimerkkinä muille maailman kansoille.
elintila on muutamia poikkeuksia
taloudellista ja todellista poliittista
Maapallo tarvitsee globaalit lait, että
lukuunottamatta raivattu ihmisten
valtaa ylläpitävä eliitti ajaa omaa
ylikansoitus ja ympäristökatastrofit
käyttöön - kasvien viljelemiseen
tarkoitusperäänsä – saavuttaa
voidaan välttää. Suomi tarvitsee
käytetään jo nyt Etelä-Amerikan
maailmanherruus – voimallisesti
kapinan, että voimme estää
mantereen kokoinen alue ja karjankaikilla mahdollisilla tavoilla. He
etnisten suomalaisten suunnitellun
hoitoon Afrikan mantereen kokoinen ovat toteuttamassa totalitaarista
kansanmurhan!
alue (National Geographic 2014).
maailmanhallitusta, joka toisaalta

Vuodesta 2004 alkaen olen yrittänyt
perustaa säätiötä, joka tutkii, miten
olisi mahdollista luoda maapallolle
maailmanhallitus. Tässä lyhyt yhteenveto ajatuksistani vuodelta 2007.

pystyy halutessaan ratkaisemaan

Vuonna 2050 ihmisiä on 9.6
kaikki yllämainitut maapalloa vakavasti Jokaisella sukupolvella on ollut
taistelunsa. Olkoon tämä meidän
miljardia, ja kasvu on edelleen lähes uhkaavat ongelmat. He omistavat
taistelumme!
eksponentiaalista (YK). Maapallon
maan, ruuan ja veden. He luovat
lähes kaikkien merien kalakannat
on ylikalastettu (overfishing.
”Uusi Maailmanhallitus voisi halutessaan pelastaa
org). Napajäätiköiden sulaminen
maailman. Se voi myös halutessaan tuhota maailman.
avaa maailman viimeiset ihmiseltä
On kuitenkin niin, että ihmiset tuhoavat maailman
lähes vapaat alueet liikenteelle
joka tapauksessa ahneudessaan, teknologiallaan,
(Perrin, Cluzud, 2010). Pienet ja
uhanalaiset kansat ovat vaarassa
sivistyksellään, peloillaan, lisääntymisellään ja
kadota, koska heidän elialueitaan
kyltymättömyydellään - eli inhimillisyydellään. Inhiasuttavat nopeammin lisääntyvät
millisyys ilman rajoja tuhoaa maailman. Valitkaamme
kansat (Kehitys Utvecling, ulkorajat eli Uusi Maailmanjärjestys.”
ministeriö). Ihmisten määrä on
suoraan verrannollinen ihmisten
– Joni Töyrylä
vaatimaan elintilaan ja muulle
elämälle aiheuttamiin ongelmiin. On
mahdollista, että ylikansoitus sekä
”Ihmiskunnan pelastus tapahtuu maailmanglobaalikauppa hävittävät ihmislajin
hallituksen, jossa kansojen turvallisuus
sekä useita muita lajeja seuraavan 100
suojataan lailla, kautta. Niin kauan kun
vuoden kuluessa (Fenner, 2014).
yksittäiset kansallisvaltiot jatkavat
Tutkijat (mm. Einstein) ovat ylikansoituksen lisäksi varoittaneet mm.
kilpavarustelua, uudet maailmansodat ovat
ydinsodasta, joka voi hävittää lähes
väistämättömiä.”
kaiken maanpäällisen elämän. He
–
Albert Einstein
ovat huolissaan eriarvoistumisesta
(suom.
Joni Töyrylä)
maapallolla, jolloin maapallon
resurssit jakautuvat epätasaisesti
ja aiheuttavat nälänhätää ja jopa
”Meillä on vielä suhteellisen puhtaita vesiä, juotavaa
ihmiskauppaa. Globaalit yritykset
pohjavettä, kohtuullisesti tilaa, terveellisiä maatapystyvät hyödyntämään kehittyvien
valtioiden puutteellista lainsäädäntöä loustuotteita, hengitettävää ilmaa, kottaraisia ja kurja aiheuttavat vakavia ongelmia
kia, kettuja ja kirvisiä. Seuraavan vuosisadan ihmiselihmisille, eläimille ja luonnolle
valmistaessaan edullisempia tuot-teita lä, jos elää saa, ei taida olla noista enää mitään. Me
olemme riistäneet nuo ylellisyydet heiltä.”
(mm. Rauhanpuolustajat/Jokisalo).
Planeetan säilyttäminen elinkelpoisena
– Eero Paloheimo
tulisi olla ihmiskunnan ensisijainen
tavoite (Vanhanen, 2008).
PÄÄTOIMITTAJA: Joni Töyrylä TOIMITUKSELTA: Kaikkien lehdessä julkaistujen artikkelien lähteiden
Toimituskunta: Emilia Korte, JP Niemi, Riitta Angelvo toden-peräisyyttä emme pysty varmistamaan. Lähteet on nähtävissä
Tekninen toteutus: C.I.A. verkkopalvelussamme lehti.pelastasuomi.fi
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