Znana geologinja: potres na Japonskem in nuklearne nesreče so
posledica tektonske nuklearne vojne!

Vojno industrijski kompleks vodi tektonsko nuklearno vojno na
severni polobli – Leuren Moret
Neverjetna velikost škandala in velika nevarnost v kateri v tem trenutku živi vse človeštvo
Zemlje.

http://www.youtube.com/watch?v=5WxmeOqYtB0&feature=player_embedded
Pomemben glas trdi: potres na Japonskem in temu sledeče nuklearne nesreče so rezultat
tektonske vojne, ki jo vodi vojni industrijski kompleks proti narodom severne poloble.
Geologinja Leuren Moret je pomembna znanstvenica, ki ne ''domneva'' nekaj, temveč ima
brilijantno znanje.
V članku, ki je izšel v Japan Times 23. marca leta 2004 z naslovom ''Japonska smrtonosna
igra z jedrsko ruleto'' je gospa Moret napovedala, da ''ni vprašanje ali se lahko zgodi jedrska
katastrofa na Japonskem ali ne, temveč da gre samo za vprašanje časa, kdaj se bo to
zgodilo.
Japonska bo tako kot nekdanja Sovjetska zveza po Černobilu, radioaktivno onesnažena
država, ki bo trpela za radiacijskimi boleznimi; prihodnje generacije bodo uničene in
kontaminirane širne kmetijske površine bodo pripeljale do katastrofe v zvezi z zdravjem
naroda. Po vsej verjetnosti se gospodarstvo nikoli več ne bo opomoglo.
V intervjuju z Alfredom Lambremontom Webrom gospa Moret (zgoraj) objasni, da so
dogajanja na Japonskem od 11.03. leta 2011 rezultat namernega izvajanja vodene tektonske

nuklearne vojne, ki je usmerjena proti ekologiji in prebivalstvu Japonske in narodom severne
poloble.
Gospa Moret opiše tektonsko jedrsko orožje kot dozorel vojaški sistem, ki je sestavljen iz
več komponent, ki se med seboj dopolnjujejo in lahko omogočijo tektonsko jedrsko vojno,
preko kateregakoli računalniškega sistema na kopnem, na vodi, v zraku ali v vesolju.
Vsako področje na svetu je lahko napadeno.
Glavne komponente sistema so:
HAARP za ustvarjanje elektromagnetnih in skalarnih valov, ki na področjih seizmičnih
napetosti/tektonskih prelomnic (na katerih leži večina jedrskih elektrarn) izzovejo potrese in
cunamije.
HAARP kot ''krmilni medij'' za zračne mase v troposferi (spodnji sloj zračnih plasti!), ki so
nasičene z močno toksičnimi radioaktivnimi delci, kot je plutonijev prah (iz eksplozij jedrskih
reaktorjev), katere se lahko krmili na poljubne kraje in tam z umetnimi padavinami
kontaminira ljudi in okolje.
Chemtraili, ki v tem primeru služijo kot elektromagnetna zrcala za HAARP valove in tako
lahko tak postopek izvedejo na vsakem poljubnem kraju našega planeta.
Jedrske elektrarne kot vir radioaktivnega onesnaženja.
Računalniški virusi kot Stuxnet, ki v jedrskih elektrarnah povzročijo havarijo, kot je bil to
primer na Japonskem.
Satelitski sistemi, podmornice in druge komponente.
Vir: www.politaia.org
Prevod: 4Future

