Kirjeenvaihtoa erään Nokian entisen työntekijän
kanssa
Hei,
Nokia on lopettanut muutama vuosi sitten käyttämästä tätä kolmen nuolen merkintää logossaan
(ilmeisesti huomasivat pedon luvun siinä?) ja sitä ei nyt löydy uusimmista Nokia-julkaisuista, mutta
ainakin vielä v. 1997 sitä käytettiin esim. Helsingin Sanomissa ja talousuutisissa televisiossa. Minä
kun olin töissä Nokialla (v.1990-92), niin sain papereita käsiini, joissa kaikissa järjestään oli tämä
kolmen nuolen merkintä, mm. työtodistuksessani. Kun tulin uskoon, niin heti melkein Henki
kehoitti minua katsomaan Nokian logoa, josko pedon lukua näkyisi. Aikaisemmin minä en sitä
tajunnut. Itselläni oli hyvin voimakas tunne ennen ja vielä jälkeenkin uskoontuloni, että Nokia-yhtiö
vainoaa minua jotenkin. Nytkin yläpuolellani asuntoani asuu jokin Nokia-ukko (eläkeläinen), joka
on epäilyttävä. Sain tietää, että hän on ollut Nokian metsäteollisuudessa töissä, kun huomasin
parvekkeelleni pudonneen Nokian tilinpäätöspaperin tilikaudelta. Ilmeisesti ukko ei ole ollut
tavallinen rivityöntekijä. En tiedä, mutta tuntuu että Jumala on pannut minut koetukseen ja tämä
Nokia on ollut minulle pistin lihassa. Joka päivä toivon, että Nokian kurssi laskisi pörssissä.
Minä luulen, että okkultistit ja illuminaatit ovat valinneet Nokian omaksi yhtiökseen ja kannustavat
sokaisevasti ihmisiä ostamaan juuri Nokian kännyköitä. On ihmeellistä, että juuri Nokia saa
myydyksi niin paljon puhelimiaan, kun niissä kännyköissä ei juuri paljon ole eroa eri
kännykänvalmistajien kesken. Voi olla, että Nokia vielä jotenkin voi liittyä mikrosiruteknologiaan
ja niinollen varsinaisen pedon merkin kehittelyyn.
Terv. ________
PS. Nokian kolmen nuolen logo voi näkyä joissakin matkapuhelinliikkeissä, jotka myyvät Nokian
kännyköitä, esim. Mäkitorppa.
Pasi Toivonen kirjoitti 21.10.2002 kello 18:42:
> Hei,
>
> Olen ajatellut että illuminaatit ovat
> syypäitä siihen että Nokialla menee niin hyvin ja Ericssonilla niin
> huonosti. Myöskään Motorolalla ei mene kovin hyvin. Ehkä he käskevät
> puhelinyhtiöitä tilata verkot Nokialta.
>
> Antaisitko sellaisen sivun osoitteen jossa olisi Nokian logo. En ole
> löytänyt.
>
> Terveisin,
>
> Pasi

Hei Pasi,
Seuraavassa eräs mielenkiintoinen artikkeli netistä, jonka löysin liittyen Nokiaan ja pedon merkkiin:

Talous - Keskiviikkona 23. kesäkuuta 1999
Tyhmät kysymykset

-------------------------------------------------------------------------------Eikö pedon merkki pelota Nokiaa?
Maailman johtavat kännykkäjätit Nokia, Ericsson ja Motorola ovat lanseeranneet
markkinointisymbolin, jolla mainostetaan internet-palveluja hyödyntäviä kännyköitä. Logo on
WWW:MMM (World Wide Web: Mobile Media Mode).
Matkapuhelimessa m-kirjain on samassa näppäimessä kuin numero kuusi. Kolme m-kirjainta on
siis sama kuin 666, Ilmestyskirjassa mainittu pedon luku.
Ilmestyskirjan kaikkien aikojen tulkituimmat säkeet (Ilm. 13:16-18) kuuluvat seuraavasti:
"Se (peto) pakottaa kaikki... ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole
lupa ostaa eikä myydä mitään ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen
luku... Se on erään ihmisen luku ja se luku on 666."
Viimeisten sadan vuoden aikana villeimmät tulkinnat säkeistä ovat syntyneet Yhdysvalloissa.
Johtaja Tapio Hedman Nokiasta, onko yhtiössä pohdittu kuinka Yhdysvaltain markkinoilla
reagoidaan, kun m:n ja kuutosen yhteys huomataan?
"Tällä nyt ei ole mitään tekemistä sen konseptin ja itse asian kanssa. Kyse on puhtaista sattumista,
joita joskus tarkoitushakuisestikin etsitään."
Satanismihuhuista kärsinyt yhdysvaltalainen kulutustavarajätti Procter&Gamble joutui taannoin
siistimään tuotemerkissään olleen kuu-ukon parran, koska valppaat tarkkailijat löysivät
partakiehkuroista luvun 666. Eikö vaikuta, että 666 löytyy MMM:n takaa helpommin kuin
partakarvoja tihrutessa?
"En usko että tällä on pienintäkään merkitystä tämän asian kannalta. Uskon että jokainen
ajatteleva kuluttaja maanosasta riippumatta osaa panna tällaiset asiat oikeaan mittakaavaan ja
suhteeseen."
Eikö Nokiaa arveluta päätyä samalle petona pidettyjen listalle, jolla jo ovat mm. keisari Nero,
Ludwig XIV, Jesuiitat, Hitler, Stalin, Yhdysvaltain liittovaltio ja Bill Gates?
"Kolmessa kuutosnumerossa tai kolmessa m-kirjaimessa ei tässä yhteydessä ole yhtään mitään
pelottavaa. Se on aivan varma asia."´

-------------------------------------------------------------------------------KATARINA BAER / Helsingin Sanomat

Yritin itsekin etsiä netistä sivua, jolla olisi tämä kolmen paksun nuolen logo, mutta en löytänyt.
Mutta ei hätää, voin kertoa miten saat sen käsiisi, jos kerta et ole aikaisemmin sitä nähnyt.
Kun käyt kirjastoissa, niin voit kysellä semmoista kirjaa, kuin Nokia Saga (Nokian historiikki
vuoteen 1995 saakka), jonka on kirjoittanut Steiner-koulun kasvatti Marco Mäkinen v. 1995. Kirjan
kannessa on muistaakseni keltaisella värillä tämä logo. Itse olen lukenut kyseisen kirjan.
On varmasti muitakin vanhoja Nokia-julkaisuja kirjastoissa, joissa voi olla tämä logo.
Siitä Nokia-ukosta, joka asuu yläpuolellani, niin epäilin hänellä olevan Nokia-yhteyksiä jo v. 1993.
Mutta vasta kesällä 1994, kun en vielä ollut uskossa vahvasti, asia varmistui. Eräänä päivänä
huomasin parveekkeellani paperilennokin ja tämä ilmeisesti oli heitetty tahallaan yläkerrasta,
mistäpä muualtakaan. Ukko ilmeisesti yritti pelotella ja todella säikähdinkin, kun huomasin että

paperi oli yksi Nokian metsäteollisuuden tilinpäätöspaperi (Nokian juuret ovat muuten metsä- ja
paperiteollisuudessa, puuhiomo v. 1865!). Itse muutin nykyiseen asuntooni loppuvuonna 1992
pakoon juuri Nokiaa entiseltä asuinpaikkakunnaltani, jossa opiskelin ja työskentelin ennen. Nyt en
enää pelkää Nokiaa, koska Jeesus on turvanani.
Terv. ________

Hei Pasi,
Seuraavassa esitän sinulle vielä yhteenvedon Nokiasta.
Nokia on eräänl. Ilmestyskirjan peto, Rooman valtakunta
yhtiömuodossa; se on levittäytynyt kaikkialle maailmaan. Sen logosta
saadaan pedon luku sekä myös sen internet-kännyköiden
markkinointisymbolista MMM. Nokiaa ohjaa illuminaatit ja vapaamuurarit
(eräänl. eliittijoukko, Illuminati) ja ei ole sattumaa, että Nokian
johtokuntaan kuuluu 10 jäsentä, vrt. pedon kymmenen sarvea. Nokialla
on 7 alihankkijaa, mm. Elcoteq, Perlos, Eimo jne. Nämä muodostavat
pedon 7 päätä. Toinen mahdollisuus on, että 10 sarvea ovat Nokian 10
päätoimipistettä ja 7 päätä ovat Nokian 7 johtajaa kautta-aikojen
(Ollila 8. pää). Nokia sai ilmeisesti kuolinhaavan joulukuussa v. 1988,
kun Nokian silloinen pääjohtaja Kari Kairamo teki itsemurhan
ammuttuaan itseään päähän. Nokia oli tämän jälkeen alamaissa n. neljä
vuotta ennenkuin sen uusi nousu alkoi Ollilan vetämänä (kuolinhaava
parantui). Nokia oli 1990-luvun alussa lähellä ajautua ruotsalaisen
Ericssonin käsiin, mutta kuin ihmeenkaupalla Ollila selvitti tilanteen.
Jorma Ollila on täysin itsevaltias Nokia-yhtiössä; on sekä
operatiivinen johtaja että hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1999
lähtien. Jorma Ollila on itse illuminaatti ja kuuluu Bilderberg-ryhmän
kymmenhenkiseen johtokuntaan ja määräilee näin koko maailman asioita.
On ihmeellistä, että Nokiaa ohjaa edelleen se sama jengi, joka oli
kehittämässä Nokiaa jo 1970- ja 1980-luvuilla, mm. Olli-Pekka
Kallasvuo, Pekka Ala-Pietilä, Matti Alahuhta, Sari Baldauf, Anssi
Vanjoki, Stefan Widomski ym. Tästä enemmän tietoa Nokia Saga - kirjassa
vuodelta 1995 (Nokian historiikki vuoteen 1995) , jonka kirjoittaja
oli Steiner-koulun kasvatti Marco Mäkinen. Kirjan kannessa loistaa
isolla Nokian nuolilogo, josta on laskettavissa pedon luku 666.
Nokian tulevaisuus on Jumalan käsissä. Ollessani aikoinaan Nokian
palveluksessa, eräs työntekijä möläytti pilkallisesti yhdessä
palaverissa, että Nokian toiminta jatkuu niin kauan, kuin Jumala
sallii. Ilmeisesti läsnäoloni jotenkin viritti tämän sanomaan näin.
Kyllähän Lucifer tietää, että pedon aika on rajattu. Itse ollessani
Nokialla töissä sain tutustua siihen sisältäpäin ja havaitsin sen
antikristillisyyden; heillä on yksi ja sama mieli ja useimmat

työntekijät ovat myyneet sielunsa tälle yhtiölle tehden töitä
vuorokauden ympäri. Heistä ei voisi mitenkään sanoa, että he olisivat
inhimillisiä ihmisiä. Heitä motivoi Nokian menestys, raha, kunnia sekä oman
itsensä kehittäminen. On huomattavaa että sadan rikkaimman
(ansiotuloilla mitattuna) suomalaisen
joukossa on nokialaisia suurinosa; he ovat optiomiljonäärejä. Tämä
optioilla palkitseminen on täysin moraalitonta. Kuunnellessani radiota
tänään, niin ilmoitettiin että viime vuonna 2001 kymmenen eniten
ansainneen ihmisen joukossa on nokialaisia yhdeksän, Jorma Ollilan
ollessa kärjessä 10 miljoonan euron tuloillaan.
Aika näyttää miten Nokian käy, mutta edellämainituin perustein ei
kovin hyvin, jos Jumala päättää puuttua asioiden kulkuun. Ilmeisesti
Nokian kohtalo on sidottu Amerikan kohtaloihin.
Terv. ________

Takaisin

