Media kirkon johtajana!
Menestynyt mediasota:
Yhden menestyneimmän mediasodan maailmassa on käynyt ”palestiinalainen” Jasser Arafat. Hän otti juutalaisilta ”Palestiina” nimen itselleen ja arabeille. Hän valloitti kokonaisen maan vain pelkällä nimen ottamisella ja mediasodan käymisellä. Tosin valloittaminen on vielä kesken. Hän on saanut mediassa jo puolelleen melkein kaikki valtiot. Hän on saanut kaikkien sympatiat puolelleen iskulauseella: ”Antakaa palestiina
palestiinalaisille”. ”Palestiinalaisia” ei ole edes olemassa! Ei myöskään ”Palestiinan” valtiota ole koskaan
ollut olemassa, ei pääkaupunkia, kieltä, kuningasta. Ei ole ollut mitään! Arafat kuitenkin loi sen valtion tyhjästä! Onko kukaan muu pystynyt samaan? - Se on KGP:n keksimä asia vuonna 1964. Ottaminen ei tosin
ole mennyt aivan rehellisin konstein, mutta ”mikä nyt niin rehellistä on?”

Yksinkertainen median hallitsemiskeino Venäjällä.
Venäjällä näyttää median käyttö olevan todella hallinnassa! Kansalaisten hallitseminen on tehty Venäjällä
toimivaksi. Aikaisempina aikoina media valvottiin hyvin yksinkertaisella tavalla. Valvottiin vain kenelle
myytiin kirjoituskoneita ja kirjoituspaperia. Kaikki pysyi silloin hyvin maan johdon hallinnassa! Kukaan ei
esittänyt mitään typeriä ehdotuksia mediassa! Nykyaikana taitaa sielläkin olla uudet tekniikan menetelmät
käytössä!

Uskonnon ohjaus medialla:
Tänään voidaan puhua mediaohjatusta uskonnosta.
Mitä se on? Se on mediaan sopivaksi luotua uskonnollisuutta. Media alkoi hallitsemaan uskontoa 1970
luvulla. Silloin alkoi Lapuan seudulla olla hengellistä liikehdintää, jonka media otti haltuunsa. Siitä voi katsoa median ohjauksen alkaneen. Silloin ei vielä ollut TV7 kanavaa! Kanavina olivat yleiset TV kanavat, radio ja lehdistö. Nykyisin TV7:stä on muodostunut kanava, joka ohjaa uskovia!
Median tiedotus vie asioita joko oikeaan suuntaan tai väärään! Luulen, että sen vaikutus uskonasioissa ei
ole ollut paras mahdollinen! Median ylläpitämä uskonnollisuuden täytyy olla näkyvää toimintaa! Muuten
se ei myy! Siinä täytyy olla tapahtumia! - Olkoon ne sitten Raamatun kirjoitusten mukaisia tai ei!
- Normaalista kokoustoiminnasta ei media saa mitään irti! Siksi on keksitty ja kehitetty näkyvää toimintaa, jossa aina tapahtuu jotain. Keksinnön tekee yleensä yksittäinen henkilö, joka hakee asemaa yhteisössä. - Tapahtumien totuudellisuudella ei ole merkitystä. Kunhan vain on jotain näyttävää!
Media on tuonut uskonnollisen liikehdinnän yleiseen tietoisuuteen. - Siitä on tehty yleistä kiinnostusta
herättävää! Esimerkkinä mainittakoon ”nauruherätys”. Mediauskonnolle on tyypillistä: ”Buumi”, joka
kestää aikansa ja sitten häviää! Se on jonkin asia voimakkaasti esillä pitämistä! Tällainen oli edellä mainittu ”nauruherätyskin.” Nyt on menossa parantamiset, joka buumi on kestänyt melko pitkään! Se alkoi jo
1970 luvulla ja jatkuu yhä, ollen välillä jo unohduksissa!
Joissakin seurakunnissa on nyt menossa ”ylistysherätys”, jota TV7 pitää näyttävästi esillä. Ilmeisesti
TV7:n talous on suuresti kiinni tämän asian kannattajista. TV7:n toiminta perustuu pitkälle näiden
”uusien” asioiden esiintuomiseen ja kokouksiin, joissa tapahtuu jotain, olkoon kirjoitusten mukaista tai ei.
- Toisaalta tulee sanoa, että TV7:ssä on todella hyviäkin ohjelmia. - Tulee osata valita. Kaikilla vain ei ole
kykyä tehdä valintoja, esim. juuri uskoon tulleilla. Heillä lähtee helposti asiat heti vikateille.

Media luterilaisen kirkon johtajana!
Luterilainen kirkko on pyrkinyt sitomaan ihmisiä kirkkoon ja pitämään kirkkoa kaikin tavoin yllä. Se on tullut
meidän eduksi ja arvostettava asia. Se on toiminut näihin asti. Nyt on alkanut puhaltaa uudet tuulet!
Media on päättänyt valloittaa luterilaisen kirkon! Taka-ajatuksena hävittää uskonto maasta.
Johtajuuden otossa media käyttää työkalunaan ”homoasiaa,” joka sekin on median itsensä esiin nostama.
Toinen asia mitä media käyttää työkalunaan on ”uskonto kouluissa.” - Siihen on liitetty mukaan Islamit,
jotka muka vaativat, ettei uskontoa saa olla kouluissa! - Islamit itse eivät vaadi, että kouluissa ei saa olla
mitään uskontoon liittyvää. Vaatimus on median omaa keksintöä. (Islameja on 1 % Suomen kansasta.)
Media on saanut tuekseen myös uskonnon vastaisia piispoja ja pappeja, jotka tekevät omaa työtään!
- Jos joku sanoo jotain, mikä on median ajatusten suuntainen, se saa heti koko koneiston liikkeelle. Heti
Iltalehti ja Ilta-Sanomat tuo asiat lööppeihin ja keskustelu asiasta kansan keskuudessa voi alkaa!
Päinvastaiset sanomiset vaietaan kuoliaiksi!
Voidaan sanoa, että Luterilainen kirkko on saanut uuden kasvottoman johtajan - Median!

Media voi syöttää kansalle mitä vaan ja kansa uskoo, kunhan se vain kyllin vakuuttavasti tuodaan esiin! Yksi hyvin ohjattu ”homokeskustelu” TV:ssä ja siitä lähtee! Asiat etenee todella
hyvin, jos asiasta saadaan nousemaan vielä voimakkaita kannanottoja. Media haluaa nostattaa eri osapuolet kiistelemään keskenään! Media osaa käyttää meitä hyväkseen!
”Homokeskustelu” oli median mallisuoritus! Se täytti kaikki median viimeisetkin toivomukset! Asia eteni todella hallitusti median tavoitteiden mukaisesti!
- Homoasian jatkokeskusteluissa pitäisi keskustelukumppaniksi ottaa media!
Pitäisi myös varoa tarttumasta kaikkiin median syötteihin!
Kuka on tämä kasvoton johtaja, joka nurkan takaa meitä johtaa? - Joku siellä on!
Tärkeäksi asiaksi onkin muodostumassa se: - Kuka mediaa Suomessa johtaa?
Suomen todellinen johtaja on se henkilö, joka ohjaa mediaa. - Kuka johtaa TV:tä.
- Johtaja johtaa yleensä omien mieltymystensä mukaisesti asioita!
TV ohjelmista päättää sama henkilö! Suuri osa ohjelmista sisältää seksiä. - Ei ennen ollut!
Hänellä pitäisi olla jotkin ohjeet asian hoitamisessa. - Nyt on täysin vapaat kädet!
- Suunta näyttää olevan uskonnon tuhoaminen maastamme!
Luterilaisten vanavedessä menee sitten mutkin uskonnot!
Kirkoista tehdään teattereita.
Eikö kaikki kristillinen toiminta ole vienyt asioita eteenpäin! Kaikki uskonnolliset yhteisöt ( ei islamit)
pyrkivät hyvään elämään. Kaikki pyrkivät luomaan parempaa arvokasta elämää ja ottamaan muitakin huomioon. Siinä mielessä meidän tulisi arvostaa eri hengellisiä yhteisöjä. Kaikki tekevät hyvää!

”Median totuus”
Yleisesti ottaen media perustuu tosiasiaan: - Kun jotain asiaa tuo kauan esiin, niin siitä tulee
”totuus” joka hyväksytään yleisesti!
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