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Suomen verisuku 

Veri tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutkia heimojen eroavaisuuksia ilman kulttuurillisia 

ennakkoluuloja. Veren voi helposti erottaa muutamiin perittäviin ryhmiin. Kaikki ihmispopulaatiot jakavat 

samat 29 tunnettua verijärjestelmää, ne tosin eroavat toisistaan niitten frekvensseillä.  

 

Veriryhmät luokitellaan A, B ja O ryhmiin. Näitten esiintyminen maapallolla on hyvin monimutkaista, osalla 

saman sukuisista heimoista on välissään eroavaisuuksia esiintyvyydessä, ja toisilla ei ole. (Distribution of 

Blood Types)  

Seuraavat kartat paljastavat kuitenkin muutakin.  

 
Kuva 1. Tästä kartasta näkyy veriryhmä B:n esiintyminen maapallolla, prosentteina. 

Kartasta (päällä) haluan kiinnittää huomion siihen seikkaan, että noin GMT+2 aikavyöhykkeen kansoilla on 

täsmälleen samanlainen B-ryhmän esiintymisprosentti. Tämä kiinnitti oman huomioni, sillä olen tietoinen 

suomalaisten väitetyistä lähi-itäisistä taustoista. Mielenkiintoni seuraaviin näkemiini karttoihin kasvoi 

suuresti. 
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Kuva 2. Veriryhmä A:n esiintyminen maailmalla, prosentteina. 

Yllä olevasta kartasta on nähtävissä yllättäen sama ilmiö kuin edellisestä, suomalaisilla on yhtäläinen määrä 

A-ryhmää kuin Kaanaan maan väellä. Ja yhdistettynä edelliseen karttaan, nähdään, että sama on totta myös 

suomen sukukansoina pidetyille georgialaisille, armenialaisille, unkarilaisille, ja osalle turkkilaisista. Lisäksi 

se on totta ainakin puolalaisille, itävaltalaisille, slovenialaisille, kroatialaisille, bosnialaisille ja serbialaisille. 

 
Kuva 3. Veriryhmä O:n esiintyminen maailmalla, prosentteina. 

O-ryhmästä on myös huomattava, että sen prosentuaalinen esiintyvyys on yhä samanlaista 

suomensukuisilla kansoilla, vaan ei muilla. Näistä kartoista voi siis jo huomata, että suomalaisilla ja 

meikäläisten sukukansoilla on selvä verilinkki Kaanaan maahan. Tästä syystä otin vapauden lyödä kuvat 

päällekkäin kuvankäsittelyohjelmalla, korostukseksi. 
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Kuva 4. ABO veriryhmien kyseiset esiintymisprosentit näkyvät keltaisella. 

Käsittelemiini kuviin olen värittänyt ABO ryhmien kyseiset esiintymisprosentit, koko maailmassa, 

keltaiseksi. Nämä kartat osoittavat mielestäni ilman epäilyksen häivääkään, että suomensukuiset kansat 

ovat veriryhmiltään täydellisen yhtäläiset eteläisen Kanaanin maan väestöön (Kuva 4), ja O-ryhmä, joka 

tulee A:n ja B:n puutteesta (Veriryhmä), pois lukien, koko Kanaanin maan väestöön (Kuva 5). 

On kiinnostavaa, että itä- eurooppalaisilla mailla (Kuva 5), jonne suurin osa Euroopan ”juutalaisista” oli 

majoittunut ennen toista maailmansotaa. On samat A ja B ryhmien prosentit kuin pohjoisella valtiolla, 

Israelilla, mutta vain suomensukuisilla (Kuva 4) on kaikki samaa kuin etelä valtiolla. 

 
Kuva 5. AB veriryhmien kyseiset esiintymisprosentit näkyvät keltaisella. 

Jos kuvasta (Kuva 5) ei joku saa selvää, on tämä suomalaisten ja juutalaisten veriryhmien identtisyys 

annettavissa näinkin: 

                                      O      A      B     AB 

Suomalaiset:              34     41   18     7 

Juutalaiset (Puola):   33     41   18    8 

Juutalaiset (Saksa):   42     41   12    5     (Lukemat: Bloodbook) 
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Suomen keskellä on kartoissa aukko, koska siinä paikassa asuvilla ihmisillä on keskimäärin muita 

suomalaisia korkeammat prosentit A-ryhmää. Kenties Suomen sisällä asuu toista heimoa, tai Suomessa 

asuu kaksi samasta isästä tulevaa sukuhaaraa? Ja suomalaisten yhtäläisyys etenkin etelä valtioon, Juudaan 

(Kuva 4), viittaa kyllä samaan, kuin se, että meillä on likimain identtiset vaakunat. Siihen, että suomesta 

löytyisi runsaasti Juudaa, Leeviä ja Benjaminia. 

Nämä yhtäläisyydet noudattavat historiallista ja raamatullista dataa, joka kertoo miten ja minne Israelilaisia 

(etelä ja pohjoinen valtio) joutui pakkosiirtolaisuuteen. 

Esimerkiksi kartoista selviää miksi fariseukset sanoivat Yahshualle: ” Eihän vain aikone mennä niiden luo, 

jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja opettaa kreikkalaisia?” (Joh 7:35). Ja minne Jaakob 

”lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle.” (Jak 1:1) Olivathan Ilmestyskirjan 

seitsemän seurakuntaa juuri sillä alueella. 

Kartasta selviää myös, miksi Spartalaiset, jotka majailivat Kreikan ja Jaavan (lounas Turkki) alueella, sanoivat 

olevansa juutalaisten veljiä (1 Maccabealaiset 12:20-21). Sekä, niin kuin olen kirjoittanut, että Arzaret (2 

Esdras 13:45), israelilaisten piilopaikka, oli Zaret Romaniassa. 

Ja meillä Suomessa monet uskovat, että raamatun lupaus Israelille, sen paluusta pohjoisesta maasta (mm. 

Jer 31:8), puhuu suomalaisista kansana. Tämä usko ja tieto, on tämän tieteellisen datan perusteella, 

otettava todesta. Sillä veriryhmä prosentit kertovat koko kansasta ja sen yhtenäisenä pysymisestä 

(Distribution of Blood Types), ja vain meillä suomensukuisilla kansoilla on täsmälleen samat prosentit kuin 

eteläisen valtion alueella, ja erittäin suuret yhtäläisyydet pohjoisen valtion alueelle. 

Käsittelemissäni kartoissa näkymättömät eivät ole Israelia, tai jos ovat, ovat vain sekoittuneet kansojen 

joukkoon paljon perusteellisemmin. Eikö sananlasku sano, että veri on vettä sakeampaa? 
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