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E

ri lähteistä löydettyjen tietojen perusteella on nyt ollut mahdollista päätellä tuo jo
kauan ihmiskuntaa arveluttanut teoria siitä
kuka oli Ukko Nooa ja mitä hän ja hänen jälkeläisensä täällä tekivät ja milloin!
Raamattuhan on täynnään peite-tarinoita
jotka täytyy ”avata” jotta niiden merkitys selviäisi, ja tämä vedenpaisumus ja hänen ajelehtimisensa arkilla an sen aikana on yksi
niistä. Nyt löydettyjen tietojen takia hänelle
voisi jopa antaa suomalaisen sos. turvatunnuksenkin, hänhän oli suomalainen!
Jos mennään Raamatun mukaan niin arkin rakentamisen ja siihen astumisen jälkeen
ensin satoi 40 päivää, mikä on sama aika
jonka kaikki sikiöt ovat tyttönä, ja sitten hän
ajelehti jatkuvassa sateessa ja tulvassa arkkinsa kanssa merellä (lapsivesi?) ja tuli siitä
ulos 284 päivän kuluttua, mikä on sama kuin
naisen raskausaika!
Toiseksi englanninkielessä laivaa sanotaan naista tarkoittavalla sanalla ”shi”, ja
laivat, myös tuo muinainen arkki, oli suippo
molemmista päistään joten se muistuttaa naisen ”sitä” josta siis tullaan ulos kun synnytään. (Karjalanpiirakallako sama rooli?)
Arkkiin sisään meno (astunta?) oli tietenkin hänen yhdyntänsä vaimonsa kanssa.
Ja meillähän on tieto mitä heprean kielen sana ”Noakh” tarkoittaa, nuokkua, kuten viinimarjapensaan terttu, ja myös mie-

hen (nyt Nooan) munapussit nuokkuvatkin.
Raamatussa sanotaan hänen olleen viinirypälefarmari.
Mitä sitten tarkoittaa sana ”arkki”, sen
osa ”ark” tarkoittaa vanhinta, (Esi-äiti, Ukon
Muori?)
No, sitten meillä on nyt Ruotsin viimeisen katolisen arkkipiispan Olaus Magnuksen
laatima kartta ja kuvaus suomalaishistoriasta (oikeammin såmelais-) vuo delta 1539
jossa hän kertoo Nooan tulleen ulos arkista
täällä Suomessa ja opastaneen poikiaan ja
nämä jälkeläisiä joista myöhemmin täältä
Pohjolasta yli 34 kuningasta meni maailmalle perustamaan mahtavia valtakuntia! Tämä
siis Ruotsin viimeiseltä katoliselta arkkipiispalta jonka kuningas Kustaa Vaasa, samalla
kun hän määräsi kansansa kääntymään luterilaisiksi, karkotti Roomaan vuonna 1523 jossa hän kertoi paaville Ruotsin kuninkaan istuvan maailman vanhimmalla valtaistuimella!
(Venäjän keisarinna Katariina II kertoo muistelmissaan Venäjän (Novgorodin) perustajan
Rurikin olleen suomalaiskuninkaan poika!)
Ukko Nooa jakoi maailman maat poikiensa kesken niin että Jaafet sai läntiset maat,
Haam eteläiset ja Seem itäiset maat. Nooa
itse jäi tänne, Suomeen!!
Läntisissä maissa ihmiset kehittyivät punanahoiksi, etelässä he saivat (sini) mustan
ihon, kaakossa he tulivat ruskeaihoisiksi, ja
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idässä heille tuli keltainen iho, ja täällä pohjolassa he tulivat pitkän jääkauden aikana
valkoihoisiksi. Lappia hän kartassaan kuvaa
sanalla septentrionalibus mikä tarkoittaa
elämistä (pienen) Otavan eli Pienen Karhun
seitsentähtikuvion alla, (Nalle!) yhtenä niistä
Pohjantähti. Seitsemää pidetään viisauden
lukuna sillä se tulee kultaisen leikkauksen
luvuista 3–5–8, jotka ovat yhteensä 16 jotka
jälleen lasketaan yhteen jolloin saadaan luku
seitsemän. (Huom. tuon kultaisen leikkauksen luku on sama kuin Suomen kansainvälinen teleliikenteen tunnus!)
Edelleen Olaus Magnus kertoo Nooan
pojanpojan ja goottien kantaisän Magogin olleen kuninkaana Gotlannissa.
Ja vielä, meillä on täällä Udenmaalla juuri-kielisillä (rannikkoruotsi) tapana ollut iät ja
ajat järjestää elokuun täydenkuun aikana rapukestit jotka olivat vain miehille sillä siellä
nautittiin snapseja, jonka osa ”snap” tarkoittaa siepata, ja ”si” on toisen siemenvirrasta
ilmasta napattuna spermaa, ja se snapsi sitten oli aqvaviittia jon ka osa ”aqva” tarkoittaa
vettä ja ”vit” valkoista joten kysymyksessä oli
miehen siemen neste!
Ja tämä nautittiin tavallista korkeamman
pitopöydän alla ja sen päällä oli lattiaan asti
ulottuva pöytäliina joten yksi pari kerrallaan
sai nauttia snapsinsa toisten katseilta piilossa.

Ukko Nooan rot-(juuri)-kielisessä juomalaulussahan on sanat ”dricka” (juoda) josta
tuli ”hicka” joten se kertookin tästä tapahtumasta!
Täten voidaan katsoa että Ukko Nooan
tapaus on ratkaistu mutta sitä ei oltaisi voitu tehdä missään muualla kuin täällä Udenmaalla, joka tarkoittaa sitä, monien muidenkin todisteiden mukaan, (mm. Herodotoksen,
Sokrateen ja Platonin kirjoissa) että elämä on
lähtenyt täältä
Mutta, nyt Nooa onkin sama kuin
Lemminkäinen, ja hän on taas sama kuin
Joulupukki, ja pukista on tarinoita 70 000
vuoden ajalta, monesta maasta, ja jos mennään Egyptiin, niin sen nimihän on sen omalla kielellä Khem mikä sekin tarkoittaa Pukkia,
ja se olisikin peräti yli 300 000 vuoden takaa,
jos saamme uskoa Herodotosta, joka näitä
kyseli Egyptin papeilta lähes 2500 vuotta sitten!
Ja taas tullaan takaisin tänne, tuo henki on
spirit rukouksessa, Isä, Poika ja Pyhä Henki,
mutta myös viina, aqvavit, on spirit, joka
siis, kun kaikki ynnätään, on Lemminkäisen
”mettä”
Joten, Ukko Nooan sos. turvatunnus voisi
hyvinkin olla pelkkä A1.
Leo Nygren
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