
Komeetta ISON selvisi täysin periheliohituksestaan 28.11.2013 -- NASA taasen valehtelee 

törkeästi edelleen  

 

 
ISON-komeetta selvisi periheliohituksestaan Auringon kanssa 28.11.2013 (Soho-luotaimen kuva) 
 

Kyllä on aikoja eletty. Eilen illalla saimme seurata suorana livelähetyksenä netin kautta NASA'n 

seurantaohjelmassa komeetta ISON'in periheliohitusta Auringosta eli vaihetta jolloin komeetta "hipaisee" Auringon 

pintaa vain n. 1,2 miljoonan kilometrin etäisyydeltä kiertäen sen muutamassa tunnissa. Tuloksena oli että NASA'n 

analyytikot väittivät komeetan ytimen hajonneen ja julistivat ISON'in kuolleeksi kun siitä ei näkynyt jälkeäkään 

lähetyksen kuvissa jotka välitti NASA'n SDO-aurinkosatelliitti. Kuitenkin vähän myöhemmin tuli esiin ESA'n 

(Euroopan Avaruusjärjestö) Soho-luotaimen kuvia mm. Ursan sivuilla ja joissakin YouTube-videoissa, jotka 

vahvistivat että komeetta olikin selvinnyt vaarallisesta ohituksestaan Auringon kanssa ja jatkoi vaellustaan 

Auringosta poispäin lähes muuttumattomana. Herää kysymys onko tämä piilottelu ja vääristely tarkoituksellista 

NASA'lta ja mihin he pyrkivät sillä. Tulee vain mieleen Deep Impact -elokuva vuodelta 1998 jossa maapalloa 

uhkaa kaiken elämän maan päällä tuhoava komeetta ja jonka olemassaoloa elokuvan musta presidentti hallintonsa 

kanssa salailee viimeiseen saakka suurelta yleisöltä. Nyt meillä on musta presidentti Amerikassa, Barack Obama, ja 

ilmeisesti hänen kontrolloima Yhdysvaltain avaruushallinto NASA pyrkii kaikin keinoin salaamaan totuuden 

komeetta ISON'ista. Alunperinkin sen kokoa ja kirkkautta on vähätelty ja nyt sitten väitetään tuhoutuneen vaikka se 

ei sitä ole jonka seuraava linkki selvästi vahvistaa. Komeetan ydin on täysin koossa ja tuskin paljoakaan 

pienentynyt. 

 

http://www.disclose.tv/action/viewvideo/158544/First_Telescope_Confirmation_ISON_Survived_YOU_LIE_NAS

A_11282013/ 

 

Tätä NASA:n kotisivu väittää edelleenkin 29.11.2013 klo 16 Suomen aikaa. 

 

"Comet ISON went around the sun on Nov. 28, 2013. Several solar observatories watched the comet throughout 

this closest approach to the sun, known as perihelion. While the fate of the comet is not yet established, it is likely 

that it did not survive the trip (eli todennäköisesti komeetta ei selvinnyt matkastaan). The comet grew faint 

http://www.ursa.fi/
http://fi.wikipedia.org/wiki/NASA
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/158544/First_Telescope_Confirmation_ISON_Survived_YOU_LIE_NASA_11282013/
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(=hiipui) while within both the view of NASA's Solar Terrestrial Relations Observatory, and the joint European 

Space Agency and NASA's Solar and Heliospheric Observatory. The comet was not visible at all in NASA's 

Solar Dynamics Observatory." 

 

http://www.nasa.gov/content/goddard/comet-ison-fizzles-as-it-rounds-the-sun/#.UpicwMQW24E 

 

Joten mitä he pelkäävät? Onko ISON tuomiopäivän komeetta johon mm. Nostradamus on voinut viitata Mabus-

ennustuksessaan (Centurie II:62)? Komeetta saattaa vaikuttaa Aurinkoon ja Maahan luoden luonnonmullistuksia, 

mm. maanjäristyksiä. 

 

Mabus (=obaMABUSh) kuolee pian, tulee 

Ihmisille ja eläimille kauhea tuho (suuri maanjäristys, Ilm. 6:12): 

Sitten nähdään äkkiä kosto, 

Pötypuhetta, väkipakko, jano, nälkä kun komeetta (=ISON) kulkee. 
 

Seuraavassa sähköpostikirjeenvaihtoa ystäväni Markun kanssa tästä episodista ja komeetan merkityksestä 

yleensäkin sekä blogini omia tuoreita vieraskirjaviestejä ISON'in perihelivaiheeseen liittyen. ISON saattaa olla 

merkittävä juttu Kristuksen morsiusseurakunnan ylösottoa ajatellen ja siten ennusmerkki pian alkavalle 7-vuotiselle 

vaivanajalle (Dan. 9:27 ja "viimeinen vuosiviikko") maailmaa varten jota edeltää luonnonmullistukset ja 3. 

maailmansota, jonka tuhkista nousee lopull. Antikristus eli valemessias (Order from Chaos means NWO). 

 

"Ja hän (=Antikristus) vahvistaa liiton (PA:n ja Israelin rauhansopimus) monien kanssa yhden viikon ajaksi 

(=7 vuotta), ja keskellä viikkoa hän saa (cause) uhritoimitukset ja uhraamisen lopetetuksi (=Antikristus 

paljastaa itsensä), ja kauhistusten yleisyyden vuoksi hän autioittaa sen (Temppelin tai Temppelivuoren) aivan 

sen (viikon) loppuun saakka, kunnes se, mikä on säädetty, vuodatetaan tuhoajan yli". (Daniel 9:27, 

englantilaisen käännöksen mukaan) 

 

-------------- 

 

KIRJEENVAIHTOA OLLIN JA MARKUN VÄLILLÄ 28.-29.11.2013 

(viestit aikajärjestyksessä, vanhin ensin, lähetetty myös Pelastussanoman 

Jarmolle) 

 

------------------------- 

 

Aihe: ISON 

Lähetetty: 28.11.2013 23:26 
 

Näytti hetken siltä että komeetta hajosi kiertäessään Aurinkoa mutta Ursan sivuille tuli viesti että komeetta olisikin 

selvinnyt. Ota nyt tästä selvää. Joka tapauksessa NASA:n livelähetyksessä klo 20-22.30 todettiin että komeetta 

hajosi SDO-aurinkosatelliitin kuvien perusteella. 

 

http://www.ursa.fi/index.php?id=5592 

 

Mitä sanotte? 

 

-Olli 

 

------------------------- 

 

Aihe: Re: ISON 

Lähetetty: 28.11.2013 23:52 
 

Joo, selvät vauhtiviivat auringon takapuolella. Tässä videonpätkää siitä: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BFejUqJfWqQ 

http://www.nasa.gov/content/goddard/comet-ison-fizzles-as-it-rounds-the-sun/#.UpicwMQW24E
http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Dan.9.html
http://www.ursa.fi/index.php?id=5592
http://www.youtube.com/watch?v=BFejUqJfWqQ


 

-Markku 

 

------------------------- 

 

Aihe: Re: ISON 

Lähetetty: 29.11.2013 0:00 
 

Tuossa tarkempi kuva ja selvitys: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zhHe8hLVQPc 

 

-Markku 

 

------------------------- 

 

Aihe: Re: ISON 

Lähetetty: 29.11.2013 1:27 
 

Ne väittää edelleen että komeetan ydin olisi hajonnut ja vain jäänteet olisi  

jäljellä jotka aiheuttavat kaasu- tai pölyvanan. En usko tähän. Katso  

seuraavaa reaalikuvaa: 

 

http://helioviewer.org/?&imageScale=19.363527&centerX=80.17710398437501&centerY=-

11.49709415625&imageLayers=%5BSDO,AIA,AIA,171,1,100%5D,%5BSOHO,LASCO,C2,white-

light,2,100%5D,%5BSOHO,LASCO,C3,white-light,0,100%5D&eventLayers=&eventLabels=false 

 

-Olli 

 

------------------------- 

 

Aihe: Re: ISON 

Lähetetty: 29.11.2013 1:30 
 

Samaa mieltä, senverran vahva tuo vana, että taitaa olla ehyt vielä. 

 

-Markku 

 

------------------------ 

 

Aihe: Nasa jäi kiinni valehtelusta 

Lähetetty: 29.11.2013 10:36 
 

Aurinko kuvassa kello juoksee, mutta kuva ei muutu, samat aurinko lieskat koko ajan, videossa näytetään still 

kuvaa, jotakin siis salataan?! Ehkä Isonin kokoa ei haluta näyttää?! 

 

http://youtu.be/7yKx6D_Rq7U 

 

-Markku 

 

------------------------- 

 

Aihe: selväntävä raportti isonista 

Lähetetty: 29.11.2013 10:59 
 

Isonin muoto hieman muuttunut "ulostullessa", mahdollisesti jotain sinkoillut sinne tänne.......... 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zhHe8hLVQPc
http://helioviewer.org/?&imageScale=19.363527&centerX=80.17710398437501&centerY=-11.49709415625&imageLayers=%5BSDO,AIA,AIA,171,1,100%5D,%5BSOHO,LASCO,C2,white-light,2,100%5D,%5BSOHO,LASCO,C3,white-light,0,100%5D&eventLayers=&eventLabels=false
http://helioviewer.org/?&imageScale=19.363527&centerX=80.17710398437501&centerY=-11.49709415625&imageLayers=%5BSDO,AIA,AIA,171,1,100%5D,%5BSOHO,LASCO,C2,white-light,2,100%5D,%5BSOHO,LASCO,C3,white-light,0,100%5D&eventLayers=&eventLabels=false
http://helioviewer.org/?&imageScale=19.363527&centerX=80.17710398437501&centerY=-11.49709415625&imageLayers=%5BSDO,AIA,AIA,171,1,100%5D,%5BSOHO,LASCO,C2,white-light,2,100%5D,%5BSOHO,LASCO,C3,white-light,0,100%5D&eventLayers=&eventLabels=false
http://youtu.be/7yKx6D_Rq7U


http://youtu.be/IjmahgVR9yw 

 

-Markku 

 

-------------------------- 

 

Aihe: Isonista lisää 

Lähetetty: 29.11.2013 11:06 
 

Ison merkkinä Hanukka kyntteliköstä, Ison itse vertauskuvana keskimmäinen kynttilä shamashil, jolla sytytetään 

muut kynttilät. Muiden kyttilöiden syttyminen voi tulla ilmi auringon purkauksina..... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nBUinRH0YHk 

 

http://www.shomreiemuna.iloinen.net/Shomrei_Emuna/Hanukka-juhla.html 

 

-Markku 

 

------------------------- 

 

Aihe: salauksesta lisää 

Lähetetty: 29.11.2013 11:37 
 

tuo kannattaa katsoa........ 

 

 

http://youtu.be/Vr2js8DnZGY 

 

-Markku 

 

------------------------- 

 

Aihe: Re: Isonista lisää 

Lähetetty: 29.11.2013 12:27 
 

28.11.2013= (2+8+1+1+2+0+1+3)=18=(1+8)=9 

Tulee näinkin: 28+11+2013=2052=(2+0+5+2)=9 

 

onko tuo 9, myös kuvaus yhdeksännestä kynttilästä siinä keskellä Hanukka kynttelikköä? 

 

-Markku 

 

------------------------ 

 

Aihe: Re: Isonista lisää 

Lähetetty: 29.11.2013 13:24 
 

Kyllä voi olla, ISON on jo palava keskimmäinen kynttilä ja tällä erillisellä  

9. kynttilällä sytytetään 9-haaraisen menoran muut kynttilät kuten Yeshuah's  

Bride (hyvin viehättävä neitokainen) videollaan sanoi  

(http://www.youtube.com/watch?v=nBUinRH0YHk). ISON on tämä shamash ja myös  

Aurinko. Ei ole sattumaa että komeetan perihelipäivämäärän numeroista  

saadaan 9 ja Hanukkajuhla alkoi samaan aikaan. Siitä alkoi eräänl. final  

countdown (28.11.-5.12.2013). 

 

"Hanukkaa juhlitaan 8 päivää, joiden aikana erityiseen yhdeksanhaaraiseen  

Hanukka-kynttelikköön, jota kutsutaan nimellä hanukkija, sytytetään  

kynttilöitä. Kynttilät sytytetään erillisellä yhdeksännellä kynttilällä,  

http://youtu.be/IjmahgVR9yw
http://www.youtube.com/watch?v=nBUinRH0YHk
http://www.shomreiemuna.iloinen.net/Shomrei_Emuna/Hanukka-juhla.html
http://youtu.be/Vr2js8DnZGY
http://www.youtube.com/watch?v=nBUinRH0YHk


shamashilla. Ensimmäisenä juhlailtana hanukkija-kynttelikossä palaa kaksi  

kynttilää, seuraavana - 3 jne. Viimeisenä juhlailtana kaikki 9 kynttilät  

palavat. Kynttelikkö sijoitetaan niin, että se olisi näkyvissä talon  

ulkopuolelta." 

 

Muuten, menorassa palaa 7 kynttilää 3.12.2013 (ti). 

 

Tässä HYVIN MIELENKIINTOINEN laskelma Hanukan päivämääristä v. 2013: 

 

28.11.2013 -> 2+8+1+1+2+0+1+3=18 -> 1+8=9 

29.11.2013 -> 2+9+1+1+2+0+1+3=19 -> 1+9=10 -> 1+0=1 

30.11.2013 -> 3+0+1+1+2+0+1+3=11 -> 1+1=2 

1.12.2013 -> 1+1+2+2+0+1+3=10 -> 1+0=1 

2.12.2013 -> 2+1+2+2+0+1+3=11 -> 1+1=2 

3.12.2013 -> 3+1+2+2+0+1+3=12 -> 1+2=3 

4.12.2013 -> 4+1+2+2+0+1+3=13 -> 1+3=4 

5.12.2013 -> 5+1+2+2+0+1+3=14 -> 1+4=5 

----------------------------------------------------------- 

+ yht. 27 -> 2+7=9 .... VAU!!! 

 

Myöskin näin: (9+10+2)+(10+2+3+4+5)=45 (4+5=9)=9x5 (eli kaikki luvut jotka  

on yli 10 jaetaan vielä osatekijöihin ja lasketaan yhteen) 

 

-Olli 

 

--------------------------- 

 

Että näin Markun kanssa. Seuraavaksi viestini blogini vieraskirjasta 28.-29.11.2013 (viestit aikajärjestyksessä, 

vanhin ensin) 

 

 

Vieraskirja 
 

 

Nimi : Olli 

 

Viesti : Komeetta ISON'in etenemistä voi seurata Ursan sivuilta. Komeetan pitäisi olla lähimpänä Aurinkoa tänä 

iltana noin klo 20.25 Suomen aikaa. 

 

http://www.ursa.fi/index.php?id=5592 

 

28. marraskuuta 2013 13:20:11 

 

 
Nimi : Olli 
 
Viesti : Venus iltatähtenä saavuttaa suurimman kirkkautensa tänä vuonna näihin aikoihin (6.12.2013). 
Tänään, Amerikan Kiitospäivänä, se on yläkonjunktiossa lähes samaan aikaan kuin ISON saavuttaa 
perihelion-vaiheensa (klo 16:28 UTC). 
 
http://jeffreylhunt.files.wordpress.com/2013/01/venus_2013.png 
 
http://in-the-sky.org/news.php?id=20130328_13_100 
 

http://www.ursa.fi/index.php?id=5592
http://jeffreylhunt.files.wordpress.com/2013/01/venus_2013.png
http://in-the-sky.org/news.php?id=20130328_13_100


Blogi, joka seuraa ISON'ia 
 
http://avaruusmagasiini.blogspot.fi/ 
 
28. marraskuuta 2013 15:04:28 

 

 
Nimi : Olli 
 
Viesti : Ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa. I, Son selvisi sittenkin tulihelvetistä ja Nostradamus-
ennustus toteutuu (Mabus, Centurie II:62). 
 
http://yle.fi/uutiset/komeetta_todennakoisesti_hajonnut_-_seuraa_suorana_nasan_sivuilta/6959600 
 
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2013112917775722_ul.shtml 
 
http://news.sky.com/story/1174976/comet-ison-fails-to-survive-solar-slingshot 
 
http://soho.esac.esa.int/data/realtime/c2/512/ 
 
http://ssa.esac.esa.int/ssa/aio/product-
action?RETRIEVALTYPE=LATEST_POSTCARD&FILTER=C2&INSTRUMENT=LASCO 
 
28.11. klo 23.19 Komeetan pyrstö kehittyy uudelleen 
Tultuaan näkyviin Auringon läheisyydestä ISON-komeetalle näyttää kehittyvän pyrstöä uudelleen. Nyt 
molemmat pyrstöt näkyvät selvemmin erillään. Kaasupyrstö puskee poispäin Auringosta ja pölypyrstö 
jää jälkeen. Myös komeetan pää näyttää kirkastuneen. 
 
28.11. klo 22.54 ISON ei sittenkään hajonnut 
Viimeisimmissä SOHO-luotaimen kuvissa komeetta näyttää sittenkin säilyneen ehjänä, mahdollisesti 
jonkun verran himmeämpänä. Lähitunnit näyttävät, miten komeetta kehittyy lähiohituksen jälkeen. 
 
29. marraskuuta 2013 0:01:30 

 

 
Nimi : Olli 
 
Viesti : ISON Holding Predicted Path. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=zhHe8hLVQPc 
 
Eräs videon kommentti: 
 
Faith in Fight with Light 19 minuuttia sitten 
 
so the gov is telling the world, "no comet ISON no more" but it is heading towrd us and is ALIVE.. DEEP 
IMPACT planned,going to b announsed by black presiden Odrama just like in the movie "deep impact" 
shame on u NASA and government for lying to us!! 
 
29. marraskuuta 2013 0:39:39 

 

 
Nimi : Olli 
 

http://avaruusmagasiini.blogspot.fi/
http://yle.fi/uutiset/komeetta_todennakoisesti_hajonnut_-_seuraa_suorana_nasan_sivuilta/6959600
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http://ssa.esac.esa.int/ssa/aio/product-action?RETRIEVALTYPE=LATEST_POSTCARD&FILTER=C2&INSTRUMENT=LASCO
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Viesti : ISON on elossa ja valtamedia+NASA valehtelee. Tässä tuorein kuva komeetasta Sohon 
kameralla. 
 
http://soho.esac.esa.int/data/realtime/c3/1024/latest.html 
 
Tässäkin Ursan viimeisimmässä raportissa on vähättelyn makua: 
 
29.11. klo 7.45 ISON selviytyi ohituksesta - kirkkaus kuitenkin kärsi 
Vastoin odotuksia ISONin ydin näyttää selviytyneen Auringon ohituksestaan ja pyrstö on selvästi 
muodostumassa uudelleen. Vielä on kuitenkin mahdotonta sanoa, yltääkö se kirkkautensa puolesta 
enää havaittavaksi enää edes kiikareilla. 
 
Karl Battams pitää ISONCampaign.org-sivuston blogissaan todennäköisimpänä selityksenä havainnoille 
seuraavaa: ISONin ytimestä lohkeili palasia ennen ohitusta. Lähimmässä ohituksessaan ydin menetti 
pyrstönsä kokonaan. Lopulta ydin selvisi pienentyneenä ja alkoi muodostaa sekä kaasu- että 
pölypyrstöä uudelleen. 
 
Tuoreimmat kuvat komeetasta näkee ESAn SOHO-seurantasivulta. 
 
NASA jäi kiinni valehtelusta.. 
 
Aurinko kuvassa kello juoksee, mutta kuva ei muutu, samat aurinko lieskat koko ajan, videossa 
näytetään still kuvaa, jotakin siis salataan?! Ehkä Isonin kokoa ei haluta näyttää?! 
 
http://youtu.be/7yKx6D_Rq7U 
 
29. marraskuuta 2013 13:56:18 

 

 

 

Joten miksi NASA ei myönnä totuutta joka on selvästi nähtävissä ESA:n Soho-teleskooppien kuvista? Jotain kieroa 

ja mätää tässä tilanteessa on. 

Lähettänyt Olli-R klo 17.00   

Kohteen lähettäminen sähköpostitseBloggaa tästä!Jaa TwitteriinJaa Facebookiin

5 kommenttia:

1. 

Anonyymi29. marraskuuta 2013 17.45

Tuossa hyvä video siitä, miten Hanukka kynttilät sytytetään Hanukka juhlan viimeisenä päivänä: 

 

http://youtu.be/r8_7-rogOcI 

 

-Markku 

VastaaPoista

Vastaukset
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1. 

Olli-R29. marraskuuta 2013 17.52

Ikään kuin nuo menoran kynttilät muodostaisivat luvun 144 (12x12) kun keskellä olevan 

pääkynttilän molemmin puolin on 4 kynttilää. Ja luku 144 on Raamatun numerologiassa enkelten 

luku (Pasi Lahtinen, kirja Luojan lukuja). 

Poista

2. 

Anonyymi29. marraskuuta 2013 19.38

You will need a total of 44 candles for the entire Hanukkah celebration. 

http://www.zionsake.org/index.php?option=com_content&task=view&id=72 

 

Ilmeisesti kynttilät pitää uusia joka ilta jonka vuoksi niitä tarvitaan jopa 44 kpl 

 

1. ilta 2kpl 

2.ilta 3 kpl 

3.ilta 4 kpl 

4. ilta 5 kpl 

5. ilta 6 kpl 

6. ilta 7 kpl 

7. ilta 8 kpl 

8 ilta 9 kpl 

yhteensä siis 44 kpl 

 

-Markku 

Poista

Vastaa

2. 

Anonyymi29. marraskuuta 2013 23.39

Tere. Piti kysymani tuosta isonista etta mika siina loppujen lopuksi ihmetyttaa. Vaikka se selviytyi niin sen 

lentorata on maasta poispain. Vai onko pointtina se etta sen koko on huomattavasti ilmoitettua isompi ja sen 

ohitus vaikuttaisi auringon toimintaan. 

VastaaPoista

3. 

Olli-R30. marraskuuta 2013 0.17

Niin, pointti on se että NASA ei kerro totuutta Isonista. Ehkä he tietävät jotakin jota me emme ja siksi 

sanovat komeetan hajonneen. Kyllä varmasti jättikomeetta vaikuttaa Aurinkoon ja Maahan. 

VastaaPoista
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