Kirje "nokialaiselta" -- Anneli Jäätteenmäki,
Lipponen, Irak-gate
HEI, KIITOS VASTAUKSESTASI KIRJEESEENI. VOISIT JULKISTAA TÄMÄN
KIRJEENVAIHTOMME. LÄHETÄN OHESSA HIEMAN KORJATUN VERSION
KIRJEESTÄNI SEN VARALTA. MUKANA ON MYÖS SINUN VASTAUKSESI. ETUNIMENI
SAA JULKAISTA.
ONNEA JA SIUNAUSTA SINULLE PASI JA VOIMIA TULEVIIN KOETTELEMUKSIIN.
TOIVOTTAVASTI YLÖSOTTOMME ON NYT ENTISTÄ LÄHEMPÄNÄ IRAKIN SODAN
MYÖTÄ.
TERV. OLLI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hei Pasi,
Minusta sinun analyysisi vaalituloksesta meni vähän "överiksi", kun väitit että Keskustapuolue olisi
vähemmän saatanallinen kuin SDP ja Kokoomus. Muistelepa Pasi kuka oli liittämässä Suomea
EU:hun n. 10 vuotta sitten? Sehän oli hyvä ystävämme Esko Aho (pääministeri silloin), Keskustan
entinen puheenjohtaja, joka on myös Nokian Jorma Ollilan hyvä ystävä. En missään tapauksessa
halua, että tulevasta hallituksestamme tulisi Nokian sätkynukke, kun tiedetään, että Jorma Ollilalla
on hyvät yhteydet Keskustaan ja Ollila kuului nuoruudessaan keskustanuoriin.
Lisäksi minusta on lähes katastrofi, jos Anneli Jäätteenmäestä tulee Suomen seuraava pääministeri
tässä epävakaassa maailmantilanteessa - hänhän on nainen. Eikö yksi nainen - presidentti Tarja
Halonen presidenttinä - maan johdossa riitä? Kyllä minun mielestäni tarvitaan jämäkkää
miesjohtajuutta tässä tilanteessa ja en panisi pahitteeksi, jos Paavo Lipponen jatkaisi pääministerinä
huolimatta hänen "illuminismistaan". Minusta voisi melkein sanoa, että kaikki vaihtoehdot ovat
yhtä pahoja, mutta hyvä olisi jos Kokoomus pudotettaisiin hallituksesta, sillä sehän on eniten
puoltamassa suuryrityksiä ja pääomapiirejä veronalennuksillaan. Kokoomus ei koskaan ole ollut
pienen ihmisen asialla; ja Keskustasta tiedetään se, että sen vaalilupauksiin ei ole koskaan
luottamista - Kepu pettää aina. Nytkin Anneli Jäätteenmäki on antanut eläkeläisiä ja köyhiä ihmisiä
kannustavia ajatuksia, mutta tuskin ne paikkansa pitävät. Porvarihallitus on huonoin vaihtoehto.
Pasi kirjoitit:
"Illuminaattien kannalta vaalit sujuivat loistavasti. Nyt he tietävät että Cutting Edgestä ei ole heille
minkäänlaista vastusta. He voivat pyyhkiä meillä takapuolensa! Vaalien alla me saimme vielä
toimia vapaasti, mutta nyt kun vaalit ovat ohi ja kohta demokratiasta ei ole jäljellä kulissejakaan,
me olemme suuressa vaarassa."
Tässä menet kyllä liian pitkälle. Tuskin illuminaatit paljon välittävät siitä, miten vaalit Suomessa
menevät, lukuunottamatta Nokiaa, joka on uhkaillut poislähdöllään ellei veroja alenneta. Juuri
vasemmisto (SDP) on ollut se jarruttava tekijä ettei suurituloisten ja yritysten veroja ole alennettu.
Miten käy, jos Anneli Jäätteenmäestä tulee pääministeri, kysyn vaan?
Meidän kristittyjen tehtävä ei ole väkisin muuttaa tässä lopun ajan saatanallisessa järjestyksessä

elävää maailmaa, vaan evankeliumin julistaminen. Siksi suhtaudun vähän skeptisesti kaikkiin
ajatuksiin saada kristittyjä (uudestisyntyneitä) politiikkaan ja sitä kautta eduskuntaan. Toki olisi
ollut hauska nähdä, miten esim. Ilkka Hakalehto olisi pärjännyt eduskunnassa, jos hänet olisi
valittu. Ei ole kirkossa kuulutettu, että Suomen täytyisi mennä NATOon tai jatkaa EU:n jäsenenä.
Ja onhan tietysti kristilliset arvot tärkeitä (huomioi alkoholipolitiikka).
Menet Pasi liian pitkälle sanoessasi ettei Cutting Edgestä ole vastusta illuminaateille. Meidän
uudestisyntyneiden ei ole tarkoitus muuttaa nykymaailmaa, joten olet kyllä Pasi mennyt vähän liian
pitkälle myötäillessäsi hörhöjen karismaatikoiden päämääriä. Ja vielä Pasi, tuskin Cutting Edgen
toiminta vaarantuu tämän vaalituloksen myötä; oletan että sanoit tuon huumorimielessä. Kyllä
näennäinen demokratia edelleen jatkuu, paitsi jos kolmannen maailmansodan myötä USA:sta tulee
poliisivaltio ja valvonta lisääntyy myös täällä Euroopassa.
Lopettaisit Pasi jo niistä kemikaalivanoista kirjoittamisen sivuillasi. Tämä ei ole ollenkaan tärkeä
asia tällä hetkellä, varsinkaan kun mitään todisteita myrkkyvanoista ei ole. Kritisoijat, jotka
kirjoittavat sinulle, ovat tietyltä osin oikeassa. Ei aina tarvitse toitottaa, jos jokin uusi tapaus
taivaalla on nähty. Kun kerran olet näistä maininnut, niin se pitäisi riittää. Keskittyisit Pasi nyt tähän
alkavaan Irakin sotaan ja sitä mahdollisesti seuraavaan kolmanteen maailmansotaan. Hyökkäys
Irakiin mitä ilmeisimmin alkaa tällä viikolla (kevätpäiväntasaus 21.3., jolloin aurinko siirtyy Oinaan
tähtikuvioon?).
Terv. Olli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hei, Olli.
Haluaisin kommentoida paria asiaa:
Jos Kolmas maailmansota alkaa, niin sitä seuraavan kaaoksen ja
epävarmuuden varjolla uudestisyntyneitä kristittyjä tullaan
vainoamaan. Cutting Edge uskoo vakaasti että pian heidät
pidätetään. Jos näin käy, niin kyllä sama tapahtuu myös minulle
Suomessa. Me emme ole yhtään sen paremmassa asemassa.
Minua suoraan sanottuna hirvittää Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö.
Tämä perustuu tunteeseen, mutta koen että he ensimmäisinä
olisivat sulkemassa minua vankilaan. Muista että Kokoomus ja SDP ovat
kaikkein eniten hankaloittaneet maanviljelijöiden elämää
(tarkoituksella aikaansaatu nälänhätä). Voi tietenkin olla, että
Keskustan "kristillisyys" on hämäystä samalla tavalla kuin George W.
Bushin "kristillisyys".
Keskittyisin mielelläni tulevaan Kolmanteen maailmansotaan, CE
julkaisi parikin aihetta käsittelevää artikkelia mutta voimat ovat
vähissä. Suomennan heidän artikkeleitaan aina kun vain jaksan.
Olet oikeassa siinä että liioittelin tarkoituksella. Yritin myös
ärsyttää Esaa joka kirjoitti aika ilkeästi kemikaalimiehestä.

Siunausta,
Pasi

Pasin kommentti:
Nyt näyttää siltä että Keskusta voisi todellakin muodostaa hallituksen SDP:n kanssa. Inhimillisesti
ajatellen siinä ei ole mitään järkeä; mennä nyt samaan hallitukseen vanhan vainoojansa kanssa.
Minäli näin todella käy, se on osoitus siitä että Keskusta on sitoutunut Uuteen
maailmanjärjestykseen aivan samalla tavalla kuin Kokoomus ja SDP.

TAKAISIN

