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Ei ole aina selvii nykyiin,
mihin tieroon voimme luortaa.

Joudumme miettimiin,
keri kannattaa kuunnella.

Meilli on vastuu pyrkii hywiiin.
Meilli on Suomalaisina mahdollisuus yhteistycihiin.

Kysykddm me siis imelrimme:
..KUINKA MINA VO]N OSALLISTUA?'

Tiedon levittiminen on tirkeii.
Kansalaisvaiku ttaminen on tirkedi.

Vielikin tirkeimpii on kasvattaa ymmirrystimme siiti,
mihin yhteistycissi parhairnmillaan pystymme.

YHTEYSTIEDOT:
toimitus@valramedia.org

Piitoimittaja Marko Sihvonen
kultainenleijona@proronmail.com
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Timii julkaisu on synrynyr
aivan tavallisren suomalaisten aj aruksism.

Huomioism, joira olemme keri,nneer ympiriltimme.

Se onsyntynyt
Suornessa

ja koko maailmassa kiynnissd olevien
tapahtumien uutisoinnin yksipuolisuudesta,
suurten mediakonsernien valta- aseman
viiristyneisyydesti, seki valciovallan voimakkaasta
puuctumisesta kansalaisten perusoikeuksiin;
kuten sananvapauteen ja yriccdjyyteen,
oikeureen elittii itse itsensi.

Timin lehden sisiltii on niin kutsuttuien
vaih toehtomedioiden yhteinen,uo,-or.
Siis aivan tavallisten kansalaisten,
jotka ovat mainituisra syisti itse alkaneer
julkakta informaadota eri kanavia kdynden.
Toiset ovat ruouaneer sisiltciijo vuosia,
toiset juuri aloittaneira.
Omasta halustaanja innostaan he ovat lihteneet tdlle rielle,
ja t<irminneet ajan kulnessa toisiinsa - tutusruneer.
Niinpii allekirjoittaneen ideasta piirimme tehdl talkoilla taman
julkaisun,jora sini nyt luec,

Sensuuri on asia,josta normaalilla kansalaisella ei ole
juurikaan kdycinn,iin kokemusta.
Vaihcoehtomediat puolestaan tietdvit, miki voimaja mahri
suurilla media- ja somekonserneilla on sensuroida.
Se voima, rnilli rneiri informaation tuottajia verkosta
poistetaan on kasyantrr cilli vuosikymmenelli kovaa vauhtiaja
tullur siihen pisteeseen, ertijos kerron kanavallani
mediakonsernien julistamasta totuudesta poikkeavan uutisen,
se on poisrettu runnissa,

Facebook, Twitrer, lnxagram, Youtube...
Kanavia poistetaan koko ajan kiihtyviin tahtiin.

Seula, jonka mediajiitit yhdessii Errroopan Unioninjohdolla
ovat luoneet, on jo ldpipiisernitcin.

- Siksi pidit titi lehrei kidessisi.

Maailman tapahtumat, siis ne joisra ei juurikaan puhua,
ovar mullistnttavia. Ne ovar niin mullistavia, ertet usko, kun
kuulet niitija syy siihen on seuraava:

- Ne on pidetty salassa sinultaja meilti kaikilta.

Tdmd julkaisu on siis mainos meisra.

Meisti, joita kutsutaan konsernimedioiden piireissi
salaliittohcirhriiksi rai milloin miksikin; siitd slysti,
etti puhumme asioista, joista eijoidenkin mielesrd saisi puhua -

ku rcn p oLi ittise s ta ko t up ti o sta,
Kdynnissi oleva maailmanlaajuinen sulkutila on yksi asia,jonka
suhteen dedonvdli4n on ollut hyvin suppeaaja koordinoitua.
On agenda, jora mediakonsernis kautt:raltaan julistavat;
ja on toinen puoli: kansat,jotka siti kuunrelevat,

Kaikki timi on hyvin jiirjestelmiillistija World .Economic
Forum eli Maailnan talousfoorumi,
on rimdn agendan keskus,

Siis se foorumi, johon kuuluvat kaikki maailman
poliitcisetja taloudelliset pdiadjit monarkkeja ruy,iiten.

Koko koronahysteria on suunnitelma.
Se on tietoisesti luocu agenda,

poliittinen ja taloudellinen agenda.

Silld ei ole mitddn tekemisti kansanterveyden kanssa.
Sen tarkoiruksena on luoda yksi naailmanhallirusja -talous.
Piiorganisaationa roimisi World Economic Forum,
jonka tarkoitus on tuhota maailman ralousja luoda uusi ralous.
Talous, jota yksinomaan se hallirsee.

Tiedin - etti er usko rdri, Siksi luet sen nyt, tistiljulkaisusta.

Ihmiskunta kokonaisuudessaan on tullut tien-
haar aan. Tienhaaraan, j ossa j ol:aisen on tehtivi
valinta. Yleensi ihmisen poliitt:isissa valinnoissa on
useita vaihtoehtoja, ja jollei ole osannur piittii,
on aina voinut jittii piittimitr:ii.
Tdlli kertaa se ei onnistu,
vaan puolensa on yalittava jokaisen
ja jopa lastensakin puolesa.

Sini valitsetjoko Maailman ralousfoolumin tien, tai sitten sen

toisen tien,jota ei ole vieli edes olemassa; ei edes nikyvissi.

World Economic Forumin nukaan tirni "suuri nollaus",
Great Reset cotutetaanTopulJisesti vu,cden zozt aikana.

Jokainen valtio etenee kohti tdta totaal ista poikkeustilaaja
taloudellista romahdusta omaa tahtiaa:n, riippuen kunkin
kansan valveutuneisuudesta. Australia lienee linsimaista
pisimmzilll. Sielli piicettiinjo, ettei tytinteko onnistu ilman
rokottarnista, Yhdysvallat puolestaan on Trumpinjohdolla
laittanut enicen kampoihin World Economic Forumin
agendalleja sen on voinutjokainen itse lukea
nediakonsernien suhtautumisesta pres idenrtiin.
Yhdysvallat on tunnetusti aina ollut perusoikeuksienja perus-
tuslaillisuuden edelldkdvijii sekii puolur;taja.

L<iydit tisti lehdesti vinkkeji siihen,
rnisti saat lisii rietoa maailman taDahrumista,
Toivon Sinulle ymmirrystija r"uh"" loppour.rodelle zozo.

Piitoimi ttaja Marko S ihvonen, Kuit aine n Le ij o na



SANAN ON OLTAVA
KUN MIELIPITEENSAvoI

VAPA.A. SILLOIN VOI S

ILMA].STA VAPAASTI. VOIMME
ANoA, MrtA UIELTA ott
^,TYOS 

KI|S KUS'IELLA AVOIMES]II

KOLUMNI:

ONKO JUURI NYT XAYNNTSSA AGENDA MAAILM,AN HALLINNASTAP
Liittovalrjioituminen, ralouskuri, rajoitteet, valvonta.

Onko globaliscien tarkoicus escii terveen markkinacalouden kehitcyminen kansallisvaltioiden viililli?
Onl<o koronakriisin cavoitteena asettaa maailman cilanne sellaiseksi, jossajokainen ihrninen olisi hallittavissa?
Vaarallisesraja rappavasra taudista ei ol: kyse, sen rilastot paljascivat. 

-

Kaikki tima on pue rru ilmastoyscd.vd.lliseen asuun, Paavo Viyrynen haascoi Sauli Niinisr<ia EU:hun
dpelas- liirtyrnisestipresidenrinvaalitentissizorS.

Sauli oli aikanaan kommentoinut, etci
sdvin "ernnLehiin me sircudu vieli rahaliitcoon".

kehityl<sen coimintaohjelma li.io DeJaneirossa. My,iis Laura Huhtasaari mainitsee,
Ohjelnassa kansalaisyhceiskunnan rooli on rnerkit- ercei eur d iidnestcrcy
tava. YK ei kuiren-kaanjulkisissa dokurnenreissaan laillisest rramusii.nesrvs.
rnaininnutsuunnirelmista,joiscaRiikkaSiiyring eduskun
kigoiccijo useiravuosia sirren. "Se oli t
Tarisi YK:n ajarnassa rnaailmanlaaj uisessa

HS ki{oitti rt.ro.2o2o otsikolla:
Uusliberalismin aikakauden on jiitdvi taakse,
vecoaa Maailman ralouslorumin pe rustaja
Klaus Schwab. Hinen sanoiensa mukaan
"olisi syyca kdynniscii suuii nollaaminen".

Tavoitteisiin kuuluu kansallisen itsemiiriimis-
oikeuden ja yksityisomisruksen lakkaurtaminen,
perherakenreen hajotraminen, seki liikkumisca ja
yksilcinvapaucta koskevien rajoicuscen kevencd.minen,

Paavo Vinaniemi valotti vihreiden nk. kesrdvan kehi-
ryksen ravoirtein yksiryisomaisuuden hdvittintisesci,
fossiiliscen polrtoainaiden kieltimisesri, golf-kenc-
cien ja laskecrelukeskusren lakkaunarnisesra, viljelyn
keinokastelun kieltiimises cd., asfalttipidllysreis ren
reiden kiekirnisesci, karjan Iaidunramisescr ja pcr-
heen lopectamisesta.

"Tavoitteena on sulkeajdljelle jiiineet ihrniser
vihreisiin kaupunkeihin, joiden hiilijdlki on rarkoicus
pitai sdhhiiaurojenja -junien ym. ympirisriite-
knologoiden avulla ldhelli nollaa, Luonnonsuo-
jelualueilla eliiminen rullaan tekemiin laittomaksi.
Vdl<iluku on tarkoirus laskea 8o-9o%:iin suosimalla
ehkiisyi, steriloinreja, aborcreja, homou cra, naisten
oikeuksia ja kiiynimiilli kernikaaleja ruuassa ja
rokocreissa ihrnisen steriloimiseen tai cappamiseen."
Niin siis Virtrnierni vuonna zo: r.

"Aika liihellii titi kaikkea io olemme."
-'Mani Kyll<inen

Valavirtacieceeseen nojaavat eivir ymmarri, kuinka
suuryricykser, kuren Monsanro, coimivar riysin YK:n
agendan mukaan. Ne harjoiccavat koko rnaailman
viesc<irjn kohdiscertua depopulaario-ohjelmaa, rnm.
saastu ccarnalla elimaoikeiakelua.

Agenda zr/Agenda zo3o -viiest<ineliminoinriohjel-
massa on monta porrastaja vaihetra,
World Econornic Forumin The Grear Ileset -oh.iel-
marn liittyvdr myiis Kiinan tliktatuurija pisreyLy-s-
j:i{esrelmi, Kiinan kommunisdsen puolueen ajama
agenda on sama,jota pyricidn levictimiin koko
maailmaan.

Ili siis jirjesretty kansaniinestysti,
ei edes lakiehdorusra.

Olernme euroalueessa perustuslain vastaisesti.

Ykkiisaarnu -ohjelmassa r1-.r.rorr Niinisrii puhui
kolmarnnesta maailmansodasta, joka kiytiisiin mark-
kinatalouden asein. Ohjelmassa tuociin esiin myiis

alussa.

Edesnrenneen f,auri Kardnin kirjoittamasca Aaros
Erkon eliminkerrxu kdy hlwin selville
korruptoituneen rnedian roiminra, jota todiscmme
yhi cindJ<in piivind.

Se tahojoka hallitsee mediaa, Yji':l;lt"*l ffiJli,r"
hallitSee ihmiSkUntaa. hisroriaan uuden n aikana.

Vaan mihin menee Suomi neiro ia misti Jisenyytc lti, mucur

matka globalisoitumiseen edes ilkoi? Aar'rs E dmediat

^Jafirann o-luvun
Media loi kuvaa uudesta uljaasra Euroopasta,jossa
kauppa kulkee rajacrornasci, 9o-Luvulla Suorni
ajettiin lamaan. Koivjscon konklaavi kokooncui ja
veronmaksajac asecertiin vastuuseen pankkien tulok-
sesca. Hiljaa kansalca kysymicrd. Suomesra rehtiin
yricys r99.q, Y-cunnus; o986674-o.
'Iim:i oli ensiaskel Eurostoliicroon,
Sittenrrnin Sote, kuntaliircoja yksicyiscecyr palvelur Sen lauluja laulat, kenen leipaa syiit... -T.T.
ovat olleet rimin suunnicelman osia. Olernme
kuu lleet puhurravan liitrovalriosra, johon Suorni
kiinniccyisi netromaksajana elvytyspakerein.



aKiymisd 
AShNTUNTIJAT:

eidenc,rkseen. "TALOUDELLISESTI AJATELLEN

EU EI (lLE OLLUT SU OM E LLE KANNATT AV A'Il,UEST{l'[t,il. "

Ot.l OLLUT TALOUDE1{ PAINOPISTE.

INISTERI SAFI 1{A II|ARI|'|?'

'||/ltssli

Piiii1ll|

"Talouspolitiikassa onkin viime kuukau det keskitlrtty
etenkin kr-rronakriisin ta.loude.l.listen vaikutusten hoitoon.

Vaikka toimintaymp rislci on muuttunut,
hallitusohjelman talouspolitiikan perimrndiset

tavoitteet ovat pysyneet samoina.
Ha.llituksen talouspoiitiikan pddmaardna on

hyv inv o t nn in li s a am i n e n.
T dlld tarko itetaan ekologisesti j a s osiaalises ti kestdvdzi

talouskaswra, korkeaa tyiillkyTrtte
j a kestrivtiti ju.lkista ta.loutta."

kertoo pddministeri llanna Marin.

Brysselissd. kliydyt 90 ttunnin m aratonneuvottelut
EU-budjetista ja koronaelpymisrahastosta piintyiviit Suomen

kannalta tulokseen, jossa Suomi maksaa jatlcossa EU:lle 5,9 mil-
jardia euroa vuosina 2021-2027,

kun aikaisemmalla seitsen'suotisella budjettikaudella Suomen
maksama summa on ollut 5,3 miljardia euroa.

Jatkossa Suom i siis rnaksaa EU:lre
rcilut 600 miljoonaa euroa enemmdn

huin aiemmalla seitsenvuotisella budiettikaudella.

Suomi on saamassa tulevar;ta EU-budjetista
yhteens:i noin 11,1 rniljardia euroa,
ja maksaa EU:lle noin 16,7 miljardia euroa.

Suomen nettomaksuosuus on kuitenkin
5,9 miljardia euroa ell<d 5,6 miljardia.

SUOMEN TALOUDEN
ON OLTAVA KA}.TNAT TAVAA.

IIATKAISU:
ITSENAISTYS PAATOK.SENTEKOON

OMA VALUUTTA T,A,I IiINNAKKAISVAIUUTTA

Suomalainen
kansallisomaisuus kuuluu
Suomalaisille .

Suomen asioisra

piittimisen rulee
tapahtua Suomessa.

"Sen lauluja lauTat,
kenen leipnd syor."

Niin kuuluijo vanha
sananlasku,ja olemme
huomanneet, kuinka
pid.tiisvaltamme on
hiljalleen lipsunur
ulkomaiseen hallintaan.
Tiimi ei olisi niin suuri
ongelma, ellei
tuo ulkomainen
piatciksenreko olisi niin
ongelmallista.

Emme voi alistua
riistotalouden ryris r<i iin ja
alisrukseen.

Tiihnn tiytyypuutrua.
Meidin tiytyypysryi
paittimiin omista
asioistamme.
Olemme vapaira, olemme
Suomalaisia.
Itsend,isyys on
kunniamme, josra on mak-
settu kova hinca.
Pitdkiimme siiti kiinni,
varjelkaamme siti.
Mitd voimme rehdi yksit-
tiisini ihmisini?
Milli on kaikista eniten
arvoa?

Raha on arvokasra,
mucta miti. ihmiset rekevit
yleensd rahan eceen?

Tycid. Joten voidaan luon-
tevasti sanoa siis, ertd. tyii on
arvokasta,

Mik:i on vieli
arvokkaampaa?
YHTE I S TYO.

Arvostakaamme omaa

panostamme,
aryostakaamme

toisiamme.
Kun aryostarnmejotain, sen

aryo nousee.

Arvostakaamme siri, erre

olemme
Suomalaisia.

Kuka Suomalaisten
etua ajaisi,
ellei Suomalainen itse?

Yhdessi se onnisruu par-
haiten

STK,
Suomen Tiero.kesl<us

stk.suomi@gmaiT.com

- 6 MILJARDIA TAPI'IOTA VUOSITTAIN.'*i",'-.
- PMTOKSENTEON VAIHEII]TAINEN MENETYS

.SUISTUMINEN KOHTI L,IITTOVALTIOTA

FIX]T-MIELENILMAUS

KAUPPASUHTEET KEHITYS



"]}1e Grcat l(esct is a proposal by rhc world Economic lrorum (w!,Ij) to rcb[ild the economy sustainablv
followirrg the coVID 19 pandemic. It was unveired in May 2020 by the urrited Kingdom\ pLince charles
and WEF director Klaus Schwb]
MaaiLnan lhlousfoorrmi on prilrunut lk, "surrresta nollauksesta,l
Pienten ja keskisuurlen yritysten tojmintaa on vaikeutetttr.
Onko tavoitteena rornauttaa maailmantalous ja rakentaa tilaiJe hallintaidriestelm?i?

ONKO MAHDOLI-,ISTA?

NESARA/GESARA
Huhut kulissien takaa kerrovac,

erci Amerikassa olisi cekeilli
ns. NESARA -laki
(Nuional Eonomiol &cuiryAnd ltefomionAc)

eli laki kansantalouden
turvascaj a u u dis cuksesta.

Yhdysvaltain kongressin
puhu raan laatineen tdmdn

lain salassajo vuonna 2ooo.

"NESAMja Yhdysvaltain uusi
v aTti ov ar ai np ankk ijii{ es t eIm d

(US Treasury Bank system) piri
julkistaa u,g.zoor Ho ro,

mutta World Trade CenteriTldt

New Yorkissa, jossa ndmd pank-
kien piidrierokoneer si'airsivat,
oli pieni vasroinkiyminen len-

tokoneiden kanssa hed azmayh-
deksdltd ja ihapd.iv dlld molemmar
totnfu rdji.htivd'r pcilyksi sorruen

niille si,y'oilleen.

Ilman pankkien tietokoneita ei

uutta pankki;'irjestelmfr i voin uc

aloi:ta2..,

Salaliittoteoriaa czi ei, niin
rdmd kaikki on jo a7kanut,"

-Nime ccin -lahde

Miri vaikutuksia olisi
NESARA-lai11a?

Esimerkiksi:

TAL,OUDEN LUKUJA

,r,....., - :,.-.-.7?;ii;"*'1il;

Ellnkuatannuaindo16i

- .- l95l;10.. I0o

2m

1 sao

500

Erald€n elintarvlhkBld6n 16aslihintolon kohltyB

20\r

l,uottokortti- ja pankkivelkojen nollaus

- Uusi kvanrti-rahqi{estelmii (Q!'S)

- Tuloveron poisro

- Scniorikansalaisren etuien lisilnrvminen

- Perustuslain palaurus kaikkiin ruomio-
iscuimiin

Uusi kvantri-vaalijii{estelnri vaalivilpin
estimiseksi

- Uusi valuurta,joka perustuu kulcaan,

hopeaan ja platinaan

- Keskuspan-kkiiiiriesrelmin poisto

- Taloudellisen yksityisyyden palaurus

- fhdysvahain maailmanlaajuiscen ag-

gressiivisten sotatoimien lopetus

- Maailmanrauhan luominen

- Valtavien rahasummien vapauruksen

humanird.irisiin rarkoicuksiin

- Yli 6ooo salarun parenrin vapaurus

GESARA
on sama, mucta

maailmanlaajuisesti,
GLrbal Economy SecuriryAn<l Rcfornation Acr.

AIKANAYTTAA.
19/0 1075 1980 tRtS 18SC 1996 20m 200s 2010 2015 2019.

Suurlmmat luonti- la viontlmEat S19.
T!0ati dkupoM0ltulnlavan! dirtlnslftin

Saku 10 305 15,7 Saksa I 470 14,6VmqA Bge5 13,/ Fruots
Ruotsi 7320 11,1 Yhdyealtar 4603 ?,4
Kiino ( 897 7,5 Alankomast 3 S:JS 6,1
Alankomut 3 373 5,1 Ventijti
Yhdyevsllat 2 204 3,5 Kiina
Rmska 2 153 3.3 Britsnta 2 6s7 4,2
Puola 2022 31 ttaiia
Vro 2021 3,1 Bebia
nalh 1 152 2,7 Fensko

2 35s 3,6
2 1r9 3,3
1 923 3,0

Muut roat 20 525 31,2 Muut maat 23 821 36 s



POHDINTAA TOTUUDESTA

*,

ELAMMEKO ToTUUDEN JALKEIS,IA AIKAA?
Mike motivoi valehrelemaanl

'Tlitii etua siitri aoi saada?"

Kun puhutaan laajan skaalan
valehtelusca, on enimmikseen
kyse ihmismassojen

kontrolloimisesra.

Totuudella voisi
r ll. ' .tna[lta asroltaJa lnmlsla
oikeaan suun taan,
m14tt4 aalhee/la ooi
oielii oiilisin
viiiiriiiinEit

fobot,jotia ?J/riiaAt
absohattisee n tr o n tro l/i i n,

eioiit tydy aabriritt.

O le mrn e ta / Iee t ti la n t e es e e n,
j ossa suarimp i in melia talo il i n
ei voi enriii /aottaa;
edes Saotnessa.

Ne oaat haitrli laxsainaiilisesti
talatasnuorassa,

toiste//en samaa agenlaa, mitii
n a a i / m a It a I ii s I e t ri i n.

Miksi maailmankin
mediac toistavat samaa
narratiivia
eli tarinan Aaarta?

Suurin osa maailman medioista
ei ole puoluee rtomia,

Suurimmar niisti
ovat enimmikseen

samojen tahojen
omiscamia.

O m istaj i en i n tress i t m e n e o ii t
yhi $y i) l/ / is te x j oa rz a / istis te n

intressien o/titse.

rY 1 .1
N yKyalKana

PROPAGANDA
on lievi ilmaus.

Kiynnissi on
informaatio - sota,

joka pyrkii erinaisin
psykologi sen

aivopesun keinoin
vaikuttamaan ennalta
ihmisten toimintaan.

Tlallit oaat Iiztut, barj0itellilt
.fa tiiten ta/oAset|in monesti

ennaIoitaoissa.

Entijos lakkaammekin
uskomasta narratiiviuutisia
ja tiedotukseksi naamioirua

agendan ruutraamista?

Entilot otemnclin
itrc aioi.rta.rcloiil

Nykyaikana se on samaan
aikaan helpornpaa kuin ikind,
ja vaikeampaa kuin koskaan.

Terjoztw on peljon, tcorioita on norten/ai-

ia ja mielipiteitii uieli'trin enenniin.

Journaliscien rehcd.vi olisi

prosessoida rieroa ihmisille

)mrnarrettavtan lnuotoon.

N/1a1an ibminen

jouna bii1tiimiiiin aihaa, uaivaa

J4 nofltnorsIa oJnarltte

.rclti ttiidAtcca, mi bii uioiden talelli ncn

laita on oi6ereti.

Timi on eplkohta,
mihin meiidd,n tulee
pyrkie vaikuttamaan.

TIEDOTUKSEN
on oltava neurraalia.
UUTISOINNiN
on oltava asiallista.
TIEDONVALITJ'KSEN
tulee olla luorertavaa.

Micen muuren voimme tehdi
oikeudenmukaisia pdiu riksiC.l

HERATXE,q.NAUE TOTUUDEN R'tXNr:X.



KUINKA TUTKIA ASIOITA ITSE?
Mithri oaat parhaat treinot oppial

AIVor = TEHOKAS NEUROPLAST'INEN YKSIKKO nenou r<nRAAnlsmN, pRosESSOTNTIIN IA. ylrvAmyrssgN

Tutkimus : Aivot oppivat omistajansa renrouruessa

Tuore tutkimus kertoo: muuttaa aivoien toimintaa
uusi tutkimus paljastaa: rhmiser suosivar luonnostaan itsensi kaltaisia

IHMINEN YMMARRYKSEN EENBIT.A

Ihmisen mieli on ihmeellinen.
Tietoinen mielernme on osa k,cko tietoisuumamme.

Alitajuntamme pysryy prosessoimaan kaisittimdrt<imii miirii detoa.
Pystymme elimimme aikana omaksumaan va[tavia kokonaisuuksia.

Aivomme toimivat kuitenkin siten, ettl kun yhti yhteytti roistetaan, se vahvistuu.
Miti enemmin samoja ajatuksia ajattelee, siti enemmi,n niiti ajattelee.

Ja miti enemmin samoja ajatuksia ajattelee, siti vaikeampi on vaihtaa niiden tilalle uusia ajatuksia.
Varsinkinjos nuo ajatukset ovat nienniisesti risririiilassa edellisen tiedon kanssa.

Puhutaan "kognitiivir;esm dissonanssista",
eli epiharmonisesta hetkesd uudenja vanhan riedon vililli.

Timi voi tuntua epimukavalta.

Tdll<iin tarvirsemme joustavuutta, kirsivillisyytti ja ymmirrysti.
Tietoa on maailma tdynni, mutra ymmi,rrysti ei ikini liikaa.

P.yrkikiirmme ymmirrykseen.
Silloin voimme p,iisti kohd viisautta.

Ja miri viisaampia olemme, siti paremmin p'ystymme toimimaan.

T:imikaamme viisaasti yhdessi, herittdkiimme sisiinen viisautemme.

Tutkikaamme avoimesti kaiJ<kea, miki meiti kiinnostaa.

Jakakaamme parhaat oivalluksemme.

Kirjouaja on dercen asiantuntija,



t0

TERVEYS

Tohdomme eltiii vo poilro.

To hdom me eltiii turvollisesti.

TERVEYDEKSI.



MAAILMALLA PUFIUTAAN llt

'Woxct ashoaat, ettei koronnoirus-
ta oh o/anustiaar.
Iloi.riho tiinii olla totta?"

"Entd ;jor "korona- ")nlo rajoitaAtien ttarjolh
ontri* Tleittcrmi traitri//e neneilliiiin m&rii\inen)
: e i ra a k r i / / c I a a.r iifl n tt s s a.r t a

? i t k ; t t J/ n c e n ? e / k o.r t re.r s i n fe| iitit'er I f,nfil'aja mat i I nan

tibeujtumaa'n aiiestiin oriaattanirchil"
'bxrn ou tti i tr'?"

rjestclmissii.
ieLcen,

vastran, ja joka riheurraa
siviilitain (6Gli) luvun 8r6 mukaircsti.,'

I. RAHOITUS

nyr yrirysren piiaiimii ja
toteuttamra.

Tirkein esimerkki tdsti on se

ia

Muutama kuukausi ennen titi

(samar roimijar, jotka investoivat
voimaklaasci liiike- ja teknologiateollisuureen,

si;oitraen paljo.n rahaa)
Saksan sisiiminiscerin vuotama dok.umentti

sisdltdd kohtia,joiden ravoite on saada lapsi run-
cemaan olevansa vascuussa vanhempiensa ja/tai

isovanhempiensa "kituvasta kuolemasta", jos he
eivdt noudaca rurvaviilejd, naskien kdyuiii ymv.

Tdmi on vieli. enemmdn rctua, jos mo-

- nhcu_sykleji on enemmin kuin 31,.jossa
ihmissilmdlle nilanittiimii hiukkasia oritaan
niyreellii, koska silloin resri ei enid ..runnisa"

lesiln Io

FCR-resri runnisraa my'iis

papaijaqvuoher ja
kanansiivet posiriivisiksi "

*Tansania

II. TU'IKIMUS &
TESTIT

ra
.l(e
Ia uden
ke . ioka or
de h"allicen

ioka on
- h"allicen

)maisten vahaa.itsendisten viranomaisrdn
viiri nldyt,iiks;e st i.

VaJvonta, johon hallitus ja edelLd.

mainiilq WEF:n kaltaiset yriry.kset ja
yksityiset insticuutiot ohjiaavat;

kirisryy nyt vield, enemmdn:., kuin
vddre n ne ryn p andem i an alus s a,

kun tdysin epdluocettavia PCR- cestejd
kiytetdin tyiSkiluna pelonjz paniikin

lietsomisessa,

"Posiriiviinen
PCR-testi ei kerro

tartunnasta,
eiki edes sairaudesta."

-Murllis

vaara vastaa
kausi-influenssaa.
Epeilyjii on edelleen,.
erra onKo tata uutta vrrusta

risti.

eet

een.

tr,
tuno:

maailmansotaa.

"Elent-zoi" oli fksi mcinista,
niin lrutsrrtrrn irsi nimitet-1,

Viime svksynd idriescetrv
"Evenr-zoi" o1i fksi mcir

.iirin,

..i.",n
inda Gates

Tissi "harjoiruksessa"

emmin

Ilmeisesti Saksa valitciin roo-
limalliksi alusta alkaen saksalais-

otta
vat

Saksan esimerkin perusteella,
KUlnKa tarKeaa on noudattaa
karante.,e4ig pakollisia maskeja,
rurvav:ueJaJne.

't o.n
:nJa
tall-
(sen

9e4.
l:I ta

*ffi



olemme viimeaikoina havainneet kiristvvd.d, sensuuria.
Timin takana on totalitaristinen aate, jonka ke"hityskaari on ollut pitka.

Sita on naamioitu kiertoilmaisuilla,
I u ten p o I i i tti n en I o r-reh ti as,

ifitAtantarlistus tai uilapa/teen li tAemi nex.

Viinzeai ko i ra on a/etta
p.oistarnaan Aanauia

s os r aa / it es ta m edi a.r ta,
raj o i ttarn a a n t i e t7 n I a i s e n

ru a t c r i a a / i n n ci lTayr t t ri -j a

A i r i s tii n riii n yl e i s tci s e x -ru a ri a.

Kyse on pyrki.myksesrd.
kohti totalirarisrisra kc,ntrollia.

Titi emme voi sallia.

Sananvapaus on

Perusoikeutemme.
Kun voimme puhuar vapaasti,

voimme puhua asioista

niiden oikeilla nirnilli.
Voimme puhua asioista avoirnesti,

jolloin pi.dsemme
helpommin yhteisymmi,rrykseen.

Vaikka erimielisyyksia olisi,
pieniii tai isoja,

mielipircenvapaus
olkoon silti sallitcua.

Toimimattomar aatree! tulkoor esiin

todistamaan roimimarromuurensa.

Toli meiddn tahe frii1ttdii ltnnioitusta
tt iesti essiimme a-i atalsi anz m e.

Totnkai meidan tayryy
pyrkid valttimaln ylilycinrejn.
ItsesensauriLin aoi olla-josAas

p a i lallaan.j a ti etyn as te i nen rn o dero i n ti
-jo issai n pai ko issa o lennais ta.

Mutta yleinen kehiryssuurua
kohti maailmaa, jossa ei saa sanoa,

mitd, ajattelee, on viirC,.
Se kehiryss u unta on korjauav a.

KANSANVALTA
on perinreisesti perustunut siihen,
etti. asioista keskusrellaan yhdcssa.

Julkinen keskustelu on siinynyt
enimmiksee n suurren
m e di at aloj e n y as r u ul.[e.
Koska suurilla mediataloilla
on mytis muita intressejl, rkuin

puolueettoman tiedon levittim inen;
syntyy eturistiriiroja
ja demokraria ei paase roteurunlaan.

f

-

- M m i tn. "Ka nsan - Edu.rtaia"



VALINTOIEN VUOSI
Vuosi 2020 on ollut intensiivinen

Olemrne valintoj en edessd.
Mihin n,vkyd,dn voi vieli lr-rottaa?

Ketd uskoa? Ket6 totella?

VALINTOJEN VUOSI 1o1o

Kansakuntaamme ravisceleva

kysynys on vellonur keviasra
asci kuumana,ja aiireuctanut seki
valtionjohdon, etti liansan keskelli
kiivairakin kannanottoja:
kasvomaskit.
Titi aiherra ei ole.roinut ohirraa,
vaiklia olisi halunnut.
Toisaa-ha, miksipa cmme haluaisi
jokainen ryliirnimrne pohtia asiaa

ja tehdi piitciksii.
Tdssi ajassa varsinl:in.
Maskeihin liicryy swdllisempikin
merkitys, vaikka varsinkin
massamediassa keskLrsrelu on kor-
rekrisri piderry nraskien hyodyn ja
hycidytciimyyden tasolla. Massa-
media on jittdnyt kisircelemirra
maskien haitravaikLrtuksiin liittywdr
kysymykset, mutta ravallaan se ei

ihmeryti, koska valtiovalcakin on
visusti pitanyr suunsa kiinni asiasta.

Kansa on siis cehnyr piictiksensa
vaillinaisin riedoin.
Vapaa maa, vapaus valita.
Yksi kokee maskin Luovan curvaa,

coinen ei nie sen kiyctimisen tnovan
mitidn hy<ityi muille,
saati sirten irselleen.
Tutkimuksec ovar cuoncet niyrriid.
maskien kdytrimisen pLrolesteja vas-

caan, jopa niiden haitallisundesta.
Tietoa on ilmeisesti kuiterrkin
varsin riittdvisti jokaiselle.
Vapaus valira, vapaus ptiirtai,
kdytrniik<i kasvomaskia vai ei.

=+,€ te-i!*+ S F@$1t*3;1el

Kasvomaski on liitercy terveysiiysy-
myksiin, murta silli voidaan nihdl
olevan muitakin merkiryksii.
Kauan sitten, kun orjuus viela
kukoisti, orjille lai cetriin suukapula,
jolla seki esretriin heiddn ilmaisuva-
pautensa, etci merkittiin ne yksiliir,
kenelld on puheoikeusja kenelli ei.

Orjilla ei ollut vapaata

puheoikeutca, roisin kuin heidan
omiscajillaan.
Sen lisiksi, erra kasvomaski

nihdiin eri ihmiscen keskuudes-

sa joko terveyshycidyllisena tai
-hyddyttrimini, silli on oma

symbolinen merki cyksensi.

Symbolisca rnerkirysri ei cLrle

viheksya, vaan se on merkittdvii osa

rnaskikysyrnyksessi,

Jokainen onjo varmasti huomannut,
kuinka maski vaimenraa ihmiscn
ruotcarnaa p uheiiinti. Joku vaikenee

kokonaan kiytriessiin maskia.

Sen kansse on vaikea hengirtia,
saari pLrhua, Jo 11 minuuctia maski
kasvoilla, pLrhuen sen ldpi, on erit-
tain vaivalloista.
Sen rakia, maskia kiytectdessa,
onkin parempi o11a hiljaa.

Ja niin ihrnisec tekevit,
seka turuilla ertzi toreilla,
etra kunrien valtLrLrsrosaleissa.

Ne, jorka tdLlavar, siircavar maskin
pois suunsa edesti,
jorta saavac iinensi kuuluvaksi
tai eivic kdyra sitd lainkaan,

Joiliekin rani symbolinen merkitys
on ainur syyjonJ<a perLrsreella he

paitravat olla kiyttdmarti rnaskia.

Lisiksi maskin voidaan nihda
olevan myiis tiettyihin aarteisiin
viittaava merkki.
Vdhin l<uin hihamerklii.
Tai rinnan pidlli
pidettivi merkki.
Vuosikymnrenten ja sacojen varrelJa
ihrniser ovat merkanneet irsen"i
symbolisin merkein
ja niin nayttineec rnyiis muille,
millainen maailmankuva ja aate
he illi on. Maskin kdyttii kercoo
osaltaan samasta asiasra.

Maski vai ei? Voi olla, etri joku
ajattelee asiaa uudestaan ciimln
kirjoituksen pohjalta, tai sitten ei.
Velitse vapaasri, Valintojen vLrosi

rorojatkuuja seuraava kansaa re-
pivi valinta\symys on jo
heitetty kehiin: tr oro a erotrota

Jatkeraan siis valinrojen tiella.

Jokaisen on joskus vali rcava

puolensa - kylli, puolensa.
Vallitseve maailman rila niytcaa
nyt pakotravan ihmiskuntaa
ajartelemran ja rekernain jopa
"Iopullisia" valintoja.

Hyvi nalin, ramd kaikki kuLrluu

ihrniskunnan suureen

oppiko uluun juLrri rissi ajassa,

lopunaikojen potrien tuntumassa.
'Wa:tri vai eil" -$tym4s
on suurempi kuin moni tajLraa,

ja vain a.[:usoittoa tulevaan,

Mielenkiinnolla maailman
111enOa Serlraten,

Linda Koo



A4A[ N@KSET JA YHITEISIIVOKU N4 PPAN IIIII

YH'TEISTYON VOIM/T
YHTEISTYOSSA PARHAIMMILLAA N

PYSTYMME IHMEISIIN"
TAJUTKAAMME VOIMAMME J A

KU NNIOITTAKAAMME ToISIAM]yIE.

Olemnre koonneet ti.lle aukeamalle yhceisrycikurnppraneicanlme,
jotta sinikin voit rurustua heidin tarjonraansaja paiitella ir;se,

mikili jokin sielli voisi sinua puhutella. Tutki rohkeasd ja lciydi uutta.

-.*,:r:

SUOMEN RAPSODIA
Tahclomme rohkaista jokaista suomalaista tutkimaan rohkeasti ja avoimin mielin itse

kaikkia asioita joloiselta kantilta ja muodostamaan sen pohjalta sitten omat johtopddtriksensd.

5uolnerl
llapsodia- tiirri
suotncn Lta

! piiiiasiallisesti
n igerialaisen pastorin Chris
Oyakhilomen opetulGia,
Suomennarnrne joka kn ukausi
ilmestyvrin pastori Chrisin
kirjoittanran pdivdn sana

-ldrjan nirncltri Rapsodia
'Iodellisuulcsista. 1 iirnii kir,ja
on kasvAnut vuosien vauclla
jo kaildrein suurintma[<si
l0istitfyjen yhteisLyriprojek -
tilsi ylitleess:iiin seurakun
tarajoja kaikkialla ympiiri
rnaaiLnaa, Rapsodia Todelli-
suuksistr -ltirjaa on painclu
ja jaelLu viirleisl.en 20 morlen
aikrrna jo huikeat 4 rniljardia
k.rppaletta ja sitti kean ne tziiirl

nylgiiiin joka huukausi yli
2200 eri kielelle, 'l'iimiin
kirjan siihkoinen versio on
ilmairrcn ja sen voi tilirt.a ho-
tisivuillarnrne posLit uslistalle
Iiittyniiillii
rvww.rapsodia.fi -logo ol
LulluL Linii vuonna monille
lu Lul6i myos I ekstit[dnr ierr me
asianlunLijavideoicien oikeasta
yldkulmasLa.

PasLori Chris on kchollaLtut
kaikkia nraailman ihrnisiri
tckeiniien nyt itseniiista
Lulldnrustydta seD suh lcer),
elte milA tdssd maailnrassa

oikein tapahluu. Valtame-
dia ja viraIornaiset anlavaL

Lrllgiian tietot vain Liel.yissd
ja hyvin Larltasti lton[rol-
loiduissai sehii poli ittisesti
vdlit Lyneissii raameissa, ioLen
inonien suulalaisten lno!
l.trmus heihin on horjunut
l<aiken lImiil ristiriiLaisen
liedoLlarrisen ja yksipuoliscn
uutisoinrin seuraukscna
pitkin kevtilLri, lcesiiii ja tiitii
Ituluvaa syksyd Tdm:i avtra

loisaalta ovia ja lrysyntid nyl
rnyris u udcnlaisille rncdioille
ja Lavoillc saada uuLisiir sek:i
liuolaa seDsulolrna Lon til

onsikaden Lietoa.

It4e rakastarnrne Rapsodia-tii-
rnissii avoiuresli /eesUsta
l(risLusta ja tristd rakkaudesLa
l,.umpuaa myos tiim.i rak-
kauLemme kail,J<ia suomalai-
sia kohtaau f-ahdornrle altaa
laadnkkaider suomenJtielistcn
Lekstitysten vrilityksellzi iduen

n iille rohkeille u[[<onraalaisille

asianLunLijoiile, joLka syystti
tiri Ioisesta sensuroidaarL pois
koLimaarnme valtantediasta ja
koko ajan cnenevissa miiarir
rny6s sosiaalisesta mcdiirsl,ir
ynrpdri maailman

f bisin kuin valLamedia nr rre,
lne emrlle pyrr sanomaa n
ihmisillc sifii, miLen hcicliin
tulisi ajatella asioisLa. Paiin-
vastoin me tahdolrmc
rohkaisLa jokaista suornal-
aista tulkimaan rohlteasli ja
avoimin miclin iLse kaiklda
asioita jokaiselta lentilta ja
rnuodostarlaan sen pohlalLa

sitlen omaL johtopiiritciks ensri

lrldmme nyL toclella haasLavaa

aikair
ja silcsi tahdomme olla nru-
hana herdt Lelerniil;sii jokaista
sLrolna-

laista ltyseenalaislarnaan ja

miettimaan siLe, miterl
vahvasli olemnre kasvaneeL

& lesvaleLuL luolLamaal
mecliaan, virarorlaisiin,ja
rnaarnme johtoon Tasse ajas-
sa on tddre:id os:rLa kaLsoa itse

tieteellisie laktoia ja tutldrnuk-
sia, eilci vain luottaa ikiidn
l,:uin faktoina sen suurcn ja

l'alliIsevan maailnanlaaj uisen
cncmmistcin kdsityksiin tai
uskonul<siin
l,{e Loivomme ja rukoilentmc,
etlii suornalaisissa syfl.yisi se

sotiernne ajan yhtcndisyydcn
frcnki niin, e Ll.ri alkaisirnme
L,cdella puoluslamaan td[ii
rakasta kofimaatamnte
kaikilta sitii repiviltii ja

tuhoavilLa voimilLa.

lbivolamme kaildti
suomalaiseL terveLulleiksi
kaLsornaan lekstittdmidmme
videoiLa ja tutusLumaan varsirl
viiri[<kiiin reippaaseen Loi-
nrintailnme kotisiwillunrne
www.rapsodia.fi
Voil rnyris liitLy:i ntal(sutLo-
malle asian I untijavideoiden
posLiluslistallemme, Diin saat

aina liedon uusimrrista suo-
mentarxisLammc videoista,
Pidetiiiin yhdessii kiinni
sananvapaudesfamme!

Rakkaudella,
Suonen Rapsodia-tiini
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SENSUROITU]A UUTISIA

VALTAMEDIAN VASTAMYRKKYA
VUODESTA 2OI?'

TDTUUDEN ETSIJtrT
BITCHUTE, LBRY.TV, D-LIVE

Vapaudenpuolesta,fi -siwsLon tarkoitus on tuoda suomataisiile lieloa koronadanreesta ia siihen
liiflWislS asioisla, tdydenBen median metko yksipuolista tedorusb aiheesta. Sivoston si;6ltO koosLuu
monien ansiokkaasti asioita selvirEneiden t€hojenjutkaisuisb ja niiden UivisretmisEtai kajketmista
l5hleineen, bruilbessa suomeksi kdennenyna.

V€pa!den puolesta -sivuston sisSlldn on koonnutja siE kehittad edelleen D/hmi' Evallisia ihm'siA,
vanhempja, jotka oval huolissail lastensa tulevaisuuden puolesta. Haluamme he6naE kskudelua
ylimitoitetLujen kofonatoimien kielteisistj vaikuiuksjsta koko yhteiskuntaan ja eityisst sen heikoimpiin
iaseniin

Sivuston ylldpjEjdt muodosbvat uskontoon, poli(iikkaan, kulteihinja;:dtiikkeisiin sitoutumatroman
ryhmen itseneisesl ajan€let'a ihmisiS, joita yhdistAvid aruoja ovat rakkaus. vapaus ia ibefide6dmiskeus

Lisdksi larjestdmmeVapauden puolesta {nlinebpahtumis ja fyysisl6 kokmnLumisia rauhanomarsten
mielenif hausten muodossa Seuraava tapahtuh a pideEen 12 12,2020 -

Seuraa ja llity mukaan, vapauden puolestal

Facebook: lnhlmllllsyydeh, sananvapauden ja ibemaeraahtsotkeuden puolesta
Instagram: vapaudenpuolesta
Telegram: Vapauden puolesta
vapaudenpuol€sta.fi

Fintandtwe flx it

WW'/[ SUOMI. VALTAMEDIA. ORG



SUOMEN VALTAMEDIA

Vastavoimaa
taantumukselle.

VAPAUTTA,
ttsBtrAlsyrmA

JA KUNNIOITUSTA.


