„Bývalý japonský minister financií Heizo Takenaka –
Japonsko bolo zastrašované zemetrasením“
(české titulky k dokumentu kanadského novinára See Fulforda
„Former Japanese Finance Minister Heizo Takenaka – Japan Was
Threatened With An Earthquake Machine” z roku 2011)
http://www.youtube.com/watch?v=349xtRzzC58

Minulý rok jsem mluvil s p. Heizo Takenakou, bývalým japonským ministrem financí o
tom, proč dopustil, aby japonský finanční systém kontrolovala skupina americko-evropských
superboháčů.
On a jeho vyslanec mi řekli, že to bylo proto, že Japonsko zastrašovali zemětřesením. V
té době jsem tomu nevěřil.
Nicméně, když jsem začal uvažovat o jejich činech, japonská tajná policie mi řekla ... že
to bylo proto, že město Niigata bylo ohroženo zemětřesením.
O 2 dny později byl největší atomový reaktor v Japonsku přesným epicentrem ... ...
dvou zemětřesení o síle 6,8.
To bylo příliš mnoho pro mě, začal jsem to zkoumat a zjistil jsem mnoho informací
o HAARP a uvědomil jsem si, že oni opravdu umějí uměle vyvolat zemětřesení.
A dělají to tak, že vyšlou miliony Wattů mikrovln do ionosféry ... což je část atmosféry.
Tam je spoustu energie, která ionosféru rozehřeje ... a způsobuje energetické odrazy, které
mohou vyvolat zemětřesení.
Tak jako operní zpěvák může rozbít pohár, když zpívá v určitých frekvencích, nebo
když škrábeš nehty po tabuli, máš nepříjemný pocit, který je vyvolán vibracemi.
Stejné zařízení dokáže rozehřát mořskou vodu, čímž vyvolá zemětřesení a pamatujte, že
milion Wattů mikrovln dokáže vytvořit tropickou bouři.
Pokud pustíme miliony Wattů do tropické bouře, tak ji několikanásobně zesílíme a
změníme její směr. Víme, jak je to s tlakem: vysoký je horký, nízký je studený.
Jinými slovy, tito lidé dokáží vytvořit cyklon jaký byl v Myanmaru ... ... tsunami v
Indonésii a zemětřesení v Číně.
Poté když zemětřesení zasáhlo Niigata, jeden z členů kriminální skupiny Inada, kteří
jsou seskupení v okolí americké letecké základny, mi tvrdil, že jejich šéfem je Bush senior.
Pozvali mě na jejich shromáždění, kde mi ukázali video této beztvaré hmoty, pro mě je
to jednoznačně plazmová zbraň nebo shluk tepla vytvořen něčím takovým jako milion wattů
mikrovln.
A ve svém blogu jsem předpokládal, že za chvíli se objeví videozáznamy se světelnými
úkazy nad územím Číny před zemětřesením ... a tak se i stalo, objevily se na netu, tak jak
jsem to předpověděl.
A navíc tchajwanský satelit zaznamenal 50% pokles elektrické energie v ionosféře ...
nad postiženou oblastí.
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50% pokles je přesně to, co by se stalo při použití HAARP, který by zahřál ionosféru a
pak by se vrátila do původního stavu, takže to vypadá, že šílení kriminálníci, kteří se zmocnili
vlády v USA, zabíjejí a vyhrožují lidem zemětřesením.
Ve skutečnosti mám důkaz a chci se zeptat členů vlády Číny, Ruska a Japonska ... aby
světu odhalili, co všechno vědí o těchto zbraních používanými americkými silami ...
Také bych chtěl poprosit loajální Amíky a americké vlastence ve vzdušných silách ... ...
aby zbombardovali generátor stanic HAARP v Grónsku a na Aljašce ... ... aby pomohli
zastavit masové vyvražďování - dosud vyvraždili 500 000 lidí.
Kdybychom zjistili, že tsunami v Indonésii bylo způsobeno jimi ... ... a je to dost
pravděpodobné, protože zemětřesení by bylo politicky vhodně načasované.
Požádali indonéskou vládu, aby otevřela úžinu v Malak a aby se přidali v boji proti
terorismu ... ... a oni odmítli. Co se stalo? - Tsunami. A najednou spolupracovali.
V Myanmar? Právě připravovali volby a oni přišli a hádejte co se stalo ... ... velmi
vhodně nabídli zásoby potravin. To, co trvá několik týdnů, měli oni už připravené předem.
Číně se právě podařilo uzavřít dohodu o spolupráci s Indií, Ruskem, Brazílií ... a jinými
v rámci Šanghajské smlouvy ... ... a dokonce japonský panovník 3x pozval Čínské
představitele, co se Bushovi za 8 let nepodařilo.
Jinými slovy USA se stává izolovanou zemí a místo policistou světa ... ... se stává
světovým gangsterem a šikanátorem světa, který ovládli šílenci a je třeba je zastavit.
Nesmí dostat žádnou záminku, aby vyvolali 3.světovú válku.
To chtějí a to nedostanou!
Projekt HAARP vysokofrekvenční výzkumný program.
Co dělá HAARP?
HAARP je velká anténa, z níž vychází rádiové vlnění do vyšších částí atmosféry ... ...
čímž vytvoří malý rozsah toho, co vytváří Slunce.
Námořníci a letci by měli řídit tento program.
Program počítá se zničením balistických střel, kontrolou komunikace a jejím rušení.
A jsou tu i jiné myšlenky: možná změna počasí a nakonec ... ... vyzdvižení vrchní části
atmosféry do otevřeného vesmíru ... ... kde doufejme by to bylo schopné odrazit balistické
střely.
V r. 1983 se používala rádiová tomografie s 30W na hledání nafty pod zemí.
Našel jsem 26 ložisek se 100% přesností. Pouštěl jsem 30 Wattů do země.
HAARP používá milióny Wattů a pouští je do ionosféry.
Zobrazím to na těchto strunách klavíru, které jsou jakoby vrstvy země každá s vlastní
frekvencí.
To, co používáme, je aplikace rádiových vln do země ... ... které rozvibrují kteroukoliv z
těchto strun představující vrstvy Země.
Můžeme dostat zvukovou kulisu jisté frekvence a řekněme, že to je přírodní palivo ... ...
a také můžeme dostat zvukovou kulisu jiné frekvence a řekněme že to je třeba ropa.
Byli jsme schopni identifikovat každou frekvenci a dokázali jsme to s použitím 30W
rádiové energie.
Když to uděláme s miliony Wattů, vibrace jsou příliš silné ... ... a celý klavír se
rozechvěje, dokonce i celý dům se rozechvěje.
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Takové vibrace mohou nastat i pod zemí a mohou tak způsobit zemětřesení.
HAARP může mít podobné účinky jako Slunce.
HAARP dokáže malovat kresby na obloze ... ... a tímto paprskem pohybovat v
jakémkoliv směru.

(text na obrazovke)
30 minut před zemětřesením 450 km od epicentra
(text na obrazovke)
10 minut před zemětřesením 550 km od epicentra
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