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Het atomaire tijdperk
Onze aarde lijkt een levenloze steen- en zandkorst, maar is in
werkelijkheid een zelfstandig wezen met een 'ziel', en ze omvat tegelijk
de zielen van ál het geschapene dewelke zich op en in haar bevinden.
De gehele natuur is door de Alomvattende Geest bezield, begeesterd. De
aard-ziel, of ziel van de aarde, is de bemiddelaar tussen de ziel der
planten, dieren, mensen en ál wat leeft, en die te zamen één geweldige
unieke éénheid vormen, een symbiose of samenwerkingsverband .......
gericht op de Schepper.
Met het woordje 'ziel' is de levensgeest bedoeld, de 'nephes' of
levensadem. De adem is hét teken en bewijs van het leven, en daarin
onderscheidt zich alle leven van de dood,
n.l. dat het dode niet meer ademt. Nephes
of ziel betekent áltijd een leven dat aan
een lichaam gebonden is, want bij de dood
verlaat de ziel het levende wezen en
verdwijnt. De ziel of de levensgeest is in
het bloed, en wordt gevoed door de
adem/zuurstof. De bron van alle leven is
de Schepper, door Wie alle dingen
geschapen zijn. Hij is het Licht des levens.
Materie is in feite afgekoeld licht. JHWH
is de hoogste intensiteit van Licht.
De moderne natuurwetenschap is het niet om JHWH te doen, zoals in de
religie. Nee, de natuurwetenschap zoekt in de materie en wil inzicht en
kennis verkrijgen in de atomen. Voor hen is dood een direct einde, en de
al-bezielende geest kan men niet localiseren, niet identificeren. In
CERN en Fermilab zoekt men er wel naar, in de hoop het ‘Goddeeltje’
te zullen vinden. Ziel is iets onwetenschappelijks voor hen.
Dat er een ziel en bezieling, leven en dood is, valt niet te ontkennen,
maar ontleden kan men het niet. Men kan met atoombommen wel veel
van het leven doden en uit elkaar rafelen, maar de geest of ziel kan men
niet doden! De materie blijft altijd bezield!
Het is weliswaar een nieuwe apocalyptische dimensie van onze eeuw
dat men in staat is álle leven te doden. Men kan als het ware 'God'
spelen, met het risico dat men er zelf óók aan gaat.
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De materie is en blijft bezield. Er is een kunstig metaal, het zogenaamde
transuraan, hetwelk in het vuur van de atoombom is gesmolten, en
noemen dat prometium. Prometium is echter ook niet zielloos! De
n a t u u r w e t e n s c h a p p e r s e n a l c h e mi s t e n , i l l u m i n a t i e n
hooggraadvrijmetselaars aanbidden de materie, het nieuwe prometium.
Wij hebben hen niet te vrezen, die slechts het lichaam kunnen doden.
Onze 'zielen' kunnen zij niet doden, aangezien onze levensgeest tot onze
Schepper terugkeert. Onze atoompjes komen en blijven in de aarde na
de ontbinding van ons lichaam, en zijn daar niet weg te smelten door
atomair vuur. De stof en materie is en blijft begeesterd, en is wederom
omvormbaar tot een levend iets! Zo zal ál het bloed (waarin de ziel of
het leven zit) hetwelk vergoten is en in de aarde is opgenomen, niet
verloren gaan. De atomen van het bloed zijn blijvend, en IHVH zal
dezelve wreken, én vinden.
Het atomaire priesterschap
Van Randolph C. Darwin (niet de evolutie-man) is een boek verschenen
onder de titel: 'Die entwicklung des Priestertums und der Priesterreiche'.
Daarin behandelt Darwin de geschiedenis der mensheid en het politieke
gebeuren op aarde. Men kan volgens Darwin het politieke gebeuren niet
wezenlijk doorzien wanneer men géén kennis heeft van het wezen der
religieuze en ideologische grondslagen van een bestaande
maatschappijvorm, met de daarover aangestelde partijleiders als
'priesters'. De verklaringen van onze huidige
politieke leiders in deze wereld hebben álle
religieuze grondslagen. De allervoornaamste
aanspraak die de topleiders maken is ...... vader te
zijn in en van het atomaire tijdperk.
Het top-gezelschap der wereldleiders vormt een
Atomair Priesterschap om van daar uit met
absoluut gezag de wereld te kunnen regeren,
opdat het atomaire vuur niet per ongeluk zou
ontsnappen en ook zij daardoor zouden
omkomen.
In Daniël horen wij hetzelfde geluid, maar dan door Jahweh ingegeven.
In Daniël 11:29-32 wordt gesproken over de god Maüzzim, de
burchtgod, god der energie, de oerkracht of uranium. Dat is een god
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die achter hele zware burchten woont, en beter niet gezien kan worden,
noch mag ontsnappen. Maüzzim, volgens Strongs Concordance 4581 =
Ma-owz, ma'oz of ma'uz. Dat is een versterkte plaats, een burcht voor
deze defensieve kracht (dit wijst naar een kernreactor).
Het 'heiligdom' is de plaats waar deze oerkracht ligt opgeslagen. Wij
weten dat in het heiligdom alléén de priesters of ingewijden mogen
komen. En, in het Heilige der Heiligen mag uitsluitend de Hogepriester
komen.
Indien dit heiligdom van de burchtgod wordt geschonden ..... ontsnapt
de oerkracht, en het gevolg is ...... de vreselijke gruwel der
verwoesting, zoals dat te zien was in Nagasaki en Hirosjima.

Deze oerkracht is de god welke
de vaderen niet hebben gekend,
en wie deze kracht-god bezit,
kan daardoor over velen
heersen, ja zelfs de
wereldheerschappij bekomen.
Opvallend in de Bijbel is dat in
dit verband eveneens in
priesterlij ke t aal wor dt
gesproken, zoals Darwin doet. Er zijn verbonden gemaakt, denk aan
SALT I, SALT II, etc. Wanneer dit "Heilige Verbond" geschonden
wordt, nadat het gedurig offer wordt weggenomen, zitten wij midden in
een atoomoorlog! Dan.11:30. Niet de topleiders, maar handlangers van
de machtselite zullen het verbond schenden en een kleinschalige atoomoorlog ontketenen nabij Chittim (Cyprus?). Het doel van deze geplande
beperkte atoomoorlog is ..... de mensen bang te maken, en de roep om
één machtige wereldleider te laten ontstaan, n.l. de antichrist.
De oerkracht is niet voor mensen om te gebruiken! Apollo/Lucifer heeft
deze kracht zijn nazaten laten ontdekken, om daardoor zijn
wereldheerschappij te kunnen verkrijgen. Onder hen zullen huichelaars
zijn, verlaters van het heilig verbond, Dan. 11:31. Daarna zal de
atomaire hogepriester zich verheffen boven alle god, en zal tegen de
God der goden wonderlijke dingen spreken. Dan zal Michaël opstaan,
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als het een zéér benauwde tijd is, en zal ons bewaren voor algehele
vernietiging.
Kernwapens kunnen wij, naar menselijke maatstaven, hét of dé
absolute wapens noemen. Hoger, beter (in feite slechter) kan niet!
Ook hier geldt echter dat niets absoluut is. Alleen het kwaad in deze
wereld heeft de wapens nodig gemaakt, want indien er geen kwaad en
kwaad geslacht ware geweest, zou er alleen goed zijn, en waren wapens
overbodig. De strijd tussen GOED en KWAAD lezen wij in Genesis
3:15. De strijd van het slangenzaad tegen het vrouwenzaad.
Naar het toeschijnt heeft het slangenzaad die strijd gewonnen, want zij
bezitten nu hét absolute wapen, terwijl het vrouwenzaad als een
weerloos volkje is. De lijn van het slangenzaad toont reeds vroeg de
jacht naar wapens, de wapenwedloop.
Nimrod en Ezau waren geweldige jagers. Het begon primitief. Altijd
zweren deze lieden wraak, zoals Lamech 70 x 7 x!
In de kernwapens heeft de Kaïn-Nimrod-Lamech-Ezau-geest haar ideaal
bereikt, het nagenoeg absolute! Met één druk op de knop is men in staat
hele steden, bevolkingen en landen uit te roeien. Simpelweg een a-bom
of i.d. droppen, en zelf maar toezien! Voor het vrouwenzaad is er géén
enkele uitweg meer mogelijk ...... dán, regelrechte interventie van de
Almachtige Zelf in te roepen!
Kaïn en Ezau zijn heden ten dage onze moderne vredesbewaarders met
hun vingers bij de knop van de nucleaire installaties. Zij verontschuldigen zich als er doden vallen, door te zeggen: Ben ik mijns broeders
hoeder? De nakomelingen van Kaïn toonden de ware aard van het
beestje: zie hierna over Jabal, Jubal en Tubal-Kaïn.
Jabal, herder en veeteelt
Wij zien ongelimiteerde en onnatuurlijke bio-industrie van varkens,
kippen, kalveren. De dieren worden geëxploiteerd uit louter winstbejag,
ten behoeve van de vleesindustrie en vleesconsumptie, waardoor veel
ziekten ontstaan. Dit is de Jabal-geest.
Jubal, de man van de muziek.
Wij zien en horen de zozeer 'begaafde' (?) joodse componisten met hun
jazz, hard rock, pop en house, afkomstig uit de kabbalistische wereld,
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waardoor de geesten van onze jeugd gehersenspoeld worden. Dit is de
Jubal-geest.
Dan Tubal-Kaín, de techneut bij uitstek.
Wij zien de groot-industrie, multinationals, in handen van Edom-joden,
denk aan de Rothschilds, Hammer, Oppenheimer, De Beers, Heineken,
V&D, etc. En de wapenindustrie en allerlei andere industrieën, met de
technici en uitvinders als Teller, Einstein, Sacharov, Oppenheimer, etc.
Dit is de Tubal-Kain-geest.
Aan Adam gaf JHWH een ánder zaad, n.l. Seth.
Bij de zoon van Seth, n.l. ENOS lezen wij dat zij de NAAM van IHVH
begonnen aan te roepen. Waarom dat? Wel, vanwege de dreiging van
het slangenzaad! En zo is er voor ons géén enkele andere redding dan
...... de naam van JHWH aan te roepen vanwege de wereldomspannende
atoomdreiging van het slangenzaad!
Wij hebben de belofte dat IHVH zál voorkomen dat wij algeheel
worden vernietigd door atoombommen, neutronenbommen of gammabommen.Mal.4:2. Wij lijken echter als weerloze schapen. De wraak van
Kaïn op Abel, vanwege de aanname
van diens slachtoffer, zal zich
voortzetten in diens nageslacht, als een
Lamech-wraak van 70 x 7x, d.w.z. een
volmaakte wraak. Toch is voor ons de
belofte uit Hebr.10:30....... Mijn is de
wraak, IK zal het vergelden!
Het was in 1986 dat wij allen
opgeschrikt werden door de kernramp in Tsernobyl. Men vreesde voor
een 'melt-down', waarbij de reactor wegsmelt, via de kern van grafiet.
Dit gelijkt op wat in de Schrift 'onuitblusselijk vuur' wordt genoemd. In
april 2011 werden wij opnieuw opgeschrikt door de tsunami in Japan,
met als gevolg de kernramp.
In Jesaja 24:19-23 lezen wij dat de aarde vaneen gescheurd zal worden,
vanwege de overtreding die zwaar op haar rust. Die overtreding is
dus wel iets buitengewoons, en de aanleidende oorzaak, zie vers 5, is
dat men de wetten (natuur- en fysicawetten) overtreedt, en het eeuwig
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verbond (via de atomaire priestercult) wordt verbroken. Het gevolg:
daarom verteert de vloek het land..... Het gaat hier om een club
topleiders die zondigen tegen de structuur der scheppingsorde d.m.v.
atoom-ontploffingen in of op de aarde. Die club heeft de naam
CIBITRI. CI staat voor de CFR, de counsil on foreign relations. BI staat
voor de Bilderberggroep waarvan Prins Bernhard de oprichter is. TRI
staat voor de Trilateral Commission van Rockefeller.
In Jes.23 wordt gewezen op hun zetel, n.l. in het land der Chaldeeuwen,
Tyrus. Dát land zal JHWH leeg en woest maken, en dáár wordt de aarde
vaneen gescheurd. Dit moderne Tyrus ziet op New York, en hun land
de USA. Daar zal de Andreasbreuk algeheel opensplijten, met de
vulkaan Yellowstone.
In Jes.25 staat dat de vaste stad, dus New York, in een steenhoop
veranderd zal worden, n.l. waar het Paleis der Vreemdelingen staat. Dit
is het gebouw der Verenigde Naties!
Het spel met dit atomaire vuur zal hen duur komen te staan!
Is kernenergie wel nodig?
Nee, maar onze politici doen voorkomen dat het wél nodig is. Zij weten
echter wel beter! Onze aarde is een levend organisme. Ieder deel werkt
op het andere in, activerend en of vernietigend. Wij zweven in het
heelal, en het heelal is niet leeg, maar vormt één groot energieveld, het
zogenaamde Tachyonenveld of gravitatie-energie. (zwaartekracht en
nulpunt-energie). Deze energie is gratis en
ligt zó voor het oprapen. Deze energie kan
met een convertor op élk punt van de aarde
gewonnen worden, is geheel schoon én voor
niets! Waarom wordt ons déze energie
opzettelijk onthouden? CIBITRI heeft daar haar redenen voor, want dan
verdienen zij niets meer. Deze electronen-energie vanuit het
gravitatieveld rond de aarde is reeds 100 jaar geleden ontdekt door de
Yougoslaaf Nicolaas Tesla. Hij heeft in 1931 een week lang een auto
daarop laten rijden met een snelheid van 130 km/u, totaal zonder enige
brandstofkosten!
Albert Einstein (edom-jood) heeft in zijn 'relativiteitstheorie' dit
energieveld tussen de massa's in het heelal afgeschaft. In zijn THEORIE
(want bewezen is er niets) heeft hij afgedaan met datgene wat er in
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werkelijkheid wél is, en zoiets noemt men dan 'moderne wetenschap',
waarvoor men de Nobelprijs krijgt.
Het is puur bedrog!
Ook voor de medische wetenschap is de gravitatie-energie van groot
belang. Er bestaan reeds modulators tegen kanker die daarop werken.
Dr. Richard L. Clarck, betrokken bij cosmisch energie-onderzoek, zegt:
"Men komt tot de schokkende erkentenis dat de moderne wetenschap zoals deze op de universiteiten wordt geleerd, een
monstrueus bedrog is, en een politiek-sociaal vehikel der machtselite is geworden.
Deze elite heeft gigantische bedriegerijen op het gebied van geld,
geschiedenis, medicijnen en berichtgeving op haar kerfstok. De
wetenschap moet een spiegel der werkelijkheid zijn, en niet een
mythe of theorie, welke het controle-systeem der machts-elite
steunt.
Princeton, Stanford, Oxford, Cambridge ......
zijn niet anders dan seminaries voor training
van deze zelfverheerlijkende Hogepriesters.
Grote namen als Einstein, Oppenheimer (voeg
daarbij E. Teller, Sacharov, etc) zijn niet anders
dan
politiek gemotiveerde reptielen!
(Slangezaad van Nachash)
Wij moeten hun onzinnige atoomdreiging en
gevaarlijke reactoren dulden. Onze onkunde is
Ed Teller
hún profijt!
Van ons wetenschapsgat maakt men een wetenschappelijk schandaal! Dit slangennest der machts-elite moet volledig worden
uitgespit, en dit is een kwestie om te overleven, voordat zij ons allen
vermoorden".
Zie zo, dat is krasse taal! Een andere keus is er niet!
En wie zijn de atoom- geleerden (?) ?????
Het zijn meest Edom-joden, of te wel Kaïn en Ezau nazaten, zoals de
constructeur van de Atoombom ..... Albert Einstein.
De constructeur van de H-bom is R. Oppenheimer, en van de
neutronenbom Edward Teller, en van de gamma-bom S. Cohen. De
Russen hebben een neutronen-bom genaamd ‘Red Mercury’, ter grote
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van een ballpoint. Mercurius is de god der economie. Met deze bom
kan men alle levende wezens doden in een gebied, terwijl de huizen,
etc- onbeschadigd blijven. Men kan daarna alles inpikken! Lezen wij dit
in Openb.6:4,18:9;Ez.38:22,39:5; Zach.14:12?
Deze potentiële en daadwerkelijke massamoordenaars verdienen niet te
leven, noch enige eer te ontvangen.
Hun zogenaamde geleerdheid leidt de mensheid regelrecht naar
vernietiging. Hun kennis brengt de schepping naar de dood, en dat is
dwaasheid ten top.
In de profeet Zacharia lezen wij van de EFA en de vliegende rol, en
de plaat lood die als deksel over de EFA werd gedaan.
Wat kan dat betekenen?
De EFA is een maat, ja dé maat,
zoals in de Gulden Snede of heilige
maat, die in het pentagram 22x
aanwezig is.
De profeet Zacharia zag een
vliegende rol, hfst.5:1, van 10 el bij
20 el.
Volgens Strongs concordance is de
rol (megilaw, 4040) een volume,
vliegend, wat wijst op een vliegend serpent, zoals in Jes.14:29 en 30:6.
Hierdoor gaat de vloek over het oppervlak van de aarde, en die vloek is,
zoals wij eerder zagen, geen gewone vloek. Het is dé ongerechtigheid,
het is dé zonde die als VUUR brandt, Jes.9:18. Het betreft hier het
ATOMAIRE VUUR, en de fallout (stralingswolken) want dát is de
allergrootste morele zonde tegen de mensheid en de aarde die er maar
bestaat of denkbaar is. Men kan met de gamma-bom een waar tapijt
(rol) over de aarde leggen dat verwoest wordt. Dit is in het Hebreeuws
risha, rasha, dat is ....ongoddelijk, iets dat licht geeft, koorts veroorzaakt
en wegvreet, en heet is.
De enige oplossing voor onze Schepper is om lood over deze
duivelstroep te werpen, en het spul diep in de afgrond te begraven via
aardbevingen.
Die grote hoer van Babylon, want dát is de CIBITRI-club, zat in het
midden van die EFA, van de heilige maat. Ook zij bedienen zich van het
pentagram en pentagon, maar het is een 666-systeem, en géén 555.
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(Pentagonbuilding in Washington). Deze Illuminati willen de aarde een
zogenaamde quantumsprong laten maken, dit om de aarde ver van de
huidige zon, die op uitbranden staat, te doen verwijderen, en ergens
anders een baan te geven. (bij Saturnus) Daartoe moet men energie in de
aarde stoppen via wereldwijde atoomproeven. Het zijn geen proeven,
maar het is een plan om de aarde op te laden. Als men aan het atoom
energie toevoegt springt er een electron en positron of muon over naar
een hogere baan, en dat noemt men een 'quantumsprong'.
Op gelijke wijze voegt men via atoomproeven energie toe aan de aarde,
waardoor deze als een soort electron in een hogere baan zal
wegspringen van de zon, mogelijk tot daar waar eens de 10e planeet
stond, en waar nu de astroïdengordel is. De New Agers zitten eveneens
hierachter, en voeren daarom gaarne het Pentagram, want hun Maitrya
of christus is in feite Lucifer.
Wij lezen dat de aarde het zwaar te verduren krijgt, Jes.13:13, 24:5.
Te ZION (Nederland in het NW Westen als bestelde plaats) heeft IHVH
Zijn hut. En wanneer wij zien, wat te lezen is in Psalm 46, n.l. dat de
aarde bewogen wordt, en de bergen van hun plaats wijken ....... dan
weten wij dat JHWH onze toevlucht is, en dat Zijn stad, de 10e
planeet Nibiru met het Nieuwe Jeruzalem nabij is, en wel ... direct
ná een zeer bange nacht ...... bij het aanbreken van dié
morgenstond, zoals in Psalm 46 staat!
Als de krachten en machten der hemelen bewogen worden en de aarde
ontwijd is, wanneer deze dingen beginnen, heft dan uwe hoofden naar
omhoog! ........ want .... uw verlossing is nabij! Luk.21:26.
Waarom kernenergie?
West-Duitse technici hebben berekend dat er voldoende reserves zijn
voor normale stroomvoorziening, tot vér over het jaar 2000 toe. Geringe
reserves zouden aanleiding kunnen geven tot het bouwen van
atoomcentrales, maar dat is niet het geval. In de Bondsrepubliek konden
de gezamelijke electriciteitsbedrijven een 80-100 G.W.(giga-watt)
leveren in de jaren 90, terwijl toen de grootste afname lag tussen en 46
en 56 G.W.. Men had een overcapaciteit en reserve van ruim 70%!
CIBITRI heeft het echter voor het zeggen. Door valse voorlichting weet
men via onze belastinggelden de regeringen er toe te dwingen
atoomcentrales te bouwen. Zelf stopt CIBITRI een deel in de
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financiering, wat natuurlijk tienvoudig winst moet opleveren. Daartoe
doet men voorkomen dat energie schaars is, en er dus steeds hogere
kostprijzen komen. Energiebeleid is deswege pure monopolisatie!
Desnoods zullen de illuminati weer een oorlogsronde in het MiddenOosten ontketenen, én de energieprijzen kunnen dan weer flink
omhoog! Ten bate van ..... !!??
Prof. dr. Kistenmaker, atoomgeleerde, zei dat bij gemis aan
atoomenergie een oorlog onvermijdelijk is. Men schept zelf de crisis!
...... om daarvan de vruchten te kunnen plukken! Achter het atoom- en
plutoniumprogram zit een WERELDHEERSCHAPPIJ!
Boeken hierover zijn geschreven door R.Bohlinger, W.Soyka en
R.L.Darwin, verkrijgbaar bij Verlag Soyka, Postfach 101420, D2800 Bremen-1.
Controle over de ruwe uraniumgrondstof is volledig in handen van de
Rothshilds en Rockefellers.
In het US-finanzmagazin
van Forbes stond dat de
Uraniumkartel veel meer in
één hand is dan op het eerste
gezicht lijkt. Zo is het
mijnencomplex in Spanje,
genaamd RIO TINTO ZINC
in handen van Rothshild, en
tevens tweederde van de
Rössingmijn in Z-Afrika, en de Autralische mijn May Kathleen.
Alzo heeft men de atoombom c.s. als hét vernietigende kruistochtwapen
in handen om tot monopolisering van de macht te komen. Daartoe was
een militair-atomair 'priesterschap' nodig om over deze sinistere
kracht en zaak de wacht te houden, en wij zijn de ondergeschikten van
deze technologische zekerheidsreligie.
De centrale bouwsteen in deze moderne vorm van alleenheerschappij is
dus het zeer vernuftig gemaakte hoogst explosieve element ..... het
atoom. Dit element is niet op natuurlijke wijze tot stand gekomen, maar
is gegrond op willekeur en exploitatie van de stof tégen de
scheppingsopdracht in. Dit kan niet straffeloos worden gedaan.
Drie grote kernrampen getuigen daarvan, en twee vernietigende
aanvallen op burgerdoelen in vredestijd (Nagasaki en Hirosjima werden
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door de USA gebombardeerd toen de vrede reeds was gesloten, en
Japan reeds gecapituleerd had!)
De drie grote rampen in de vorige eeuw zijn die van Harrisburg,
Windscale en Tsjernobyl. Wij zien dat dit spel met het atomaire vuur de
dans is met de duivel! Gelukkig gaat Dodewaard in ons land definitief
dicht! Voeg hierbij de nieuwe kernramp in Japan (Fukushima), en we
hebben een nuclaire holocaust.
Zoals wij zagen ligt de KERN van de
zaak der kernenergie in het splitsen der
kernen. Energeia betekent ...
werkzaamheid, activiteit.
En .... ENRG-IAH komt van energes, dat is
operatief zijn, effectvol en krachtig. Het is
de oerkracht van de Schepper, de Zelf
Existerende, de OER-AHN, of te wel de
naam van het sterrenbeeld Orion, de Oude
van Dagen. De Schepper is de
samenbindende factor, en het Nachash-Luciferzaad gaat het tegendeel
doen, n.l. splijten en splitsen. Wij weten dat splijtzwammen een
regelrechte bedreiging vormen, en zo vormt het 'boos en overspelig
geslacht' een directe bedreiging voor het Vrouwezaad. Zij zijn
parasieten, en manipuleren ons leven. Zij scheppen crisis, tekorten om
óns te kunnen beroven, en zelf de handen in de zak te steken. Dat
hebben wij overduidelijk kunnen zien in de zogenaamde ‘credietcrisis’,
waardoor de bankiers zich verrijkten.
Zij schepen ons en ons nageslacht op met een miserabele erfenis, want
zelfs de zogenaamde 'schone kernenergie' laat nog wel zoveel
radioactive troep achter, dat wij daar defenitief van af moeten, zo snel
mogelijk.
Japan en Duitsland
Sinds 11 maart 2011 verkeert Japan -en in werkelijkheid de hele aardein een nucleaire crisis. Het is voor Japan niet de eerste keer dat men met
een nucleaire crisis heeft te maken. Aan het eind van WO2 wierp
Amerika op Hiroshima en Nagasaki atoombommen. Dit waren één der
grootste criminele acties der geallieerden tegen burgerdoelen, aangezien
WO2 reeds gewonnen was en Japan zich had overgegeven. Het was

12

De Nucleaire Holocaust

No. 628

geheel overbodig om nog met atoombommen te gaan gooien. Het was
dan ook puur staatsterrorisme onder leiding der illuminati om dit te
doen. De illuminati verschuilen zich achter het christendom, zodat het
christendom de schuld krijgt van deze wandaden. Ook op Duitsland,
namelijk op Berlijn en
Dresden zijn door de
geallieerden bommen
geworpen,
wat
burgerdoelen waren.
Evenwel zi j n j uist
Duitsland en Japan
daarna verrezen als
technologische en
e c o n o m i s c h e
grootmachten! Je vraagt
je dan ook af met welk
doel voor ogen de
illuminati
de
bombardementen op Berlijn, Dresden, Tokio, Hiroshima en Nagasaki
uitvoerden?
De illuminati hanteren voor zichzelf een overlevingspolitiek door éérst
hun voornaamste tegenstanders te slaan, en hen daarna hun wil op te
leggen. Dat heet in de paardenwereld ‘dressuur’. Nadat zij Duitsland en
Japan geslagen hadden, boden zij deze landen hulp aan, o.a. het
Marschallplan. Wanneer Duitsland en Japan in het gelid van de Nieuwe
Wereld Orde-plannenmakers zouden blijven lopen, zouden ze op een
ereplaats kunnen rekenen. Zo niet, dan kunnen zij op een volgende
atomaire aanval rekenen. De illuminati spelen momenteel met hun
superwapens voor god, zodat niemand hen kan herkennen, noch dat men
met zekerheid de vinger naar hen kan wijzen. Via hun orde ‘The Hidden
Hand’ kunnen zij alle tegenstanders op niet mis te verstane wijze de les
leren. Via HAARP kan men aardbevingen creeëren, waardoor tsunamie
ontstaan, en dergelijke dingen meer, alsof het lijkt dat het natuurrampen
zijn. Wanneer de geallieerden bommen gooien en landen als Irak,
Afghanistan, Lybië aanvallen, kan men hen beschuldigen van
barbaarsheid. Wanneer zij echter via HAARP een tsunami veroorzaken,
kan niemand met zekerheid de hand tegen hen opheffen! Natuurrampen
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w e r d e n
oudtijds aan
G
o
d
toegeschreven,
en de illuminati
hebben deze rol
van
God
overgenomen!
Z o w e l
Duitsland als
Japan werden
na WO2 door
de geallieerden
permanent
bezet met
troepen en militaire basis. In Japan zijn vanaf 1947 tot op heden
permanent 47.000 militairen aanwezig. De Amerikaanse minister van
Defensie Leon Panetta zei onlangs dat japan niet alleen een goede
compagnon, maar ook een goede vriend was. Maar dan wel onder
dwang! In Europa zijn 116.000 Amerikaanse militairen aanwezig,
waarvan 75.600 in Duitsland, waar er binnenkort 11.000 van vertrekken.
Deze twee landen zijn tot gehoorzame slaven
getraind, die hun grote bijdrage moesten leveren aan
de consumerende landen van deze wereld. Om de
slaven-landen aan het werk te houden is er grote
behoefte aan energie en grondstoffen. De moderne
fabrieken zijn zonder electriciteit niet draaiende te
houden. Vooral Japan, dat op electronica-gebied een
leidende rol speelt, is van electra afhankelijk. De nucleaire
Grootmeester is de USA, met haar Anglo American Corporations,
bepaalde dat de Japanse slavendienst zou moeten worden aangedreven
door 55 kerncentrales!
Moet u goed nadenken en beseffen dat deze 55 kerncentrales gebouwd
werden op een eiland waar de meeste seismische activiteit van de aarde
plaatsheeft! Het bouwen van kerncentrales op zulk een plaats is dan
ook niets anders dan het vragen om problemen, of anders gezegd, dit is
het werk van uiterst gevaarlijke psychopaten die een hele bevolking van
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127 miljoen Japanners eraan waagt. Japan is hierdoor het slachtoffer
van een grote nucleaire holocaust. Men dwingt Japan tot zelfmoord. En
wanneer Duitsland niet in het gareel blijft lopen, kan ze ook rekenen op
een lesje der illuminati, van ‘The Hidden Hand’.
Let op dat het Amerika, Engeland en Frankrijk waren die de
atoomcentrales in Japan leverden, met name General Electric en GEC.
Het is nu wel gebleken dat geen enkele kerncentrale bestand is tegen
een aardbeving van 9.0 schaal Richter, en een tsunami van ruim 15
meter hoog. Het gevolg is een stralingsramp van ongekende omvang,
radioactieve neerslag op de gehele aarde, en radioactief water in de
oceanen. zie: http://exopolitics.org/Exo-Comment-110.htm
http://wakeupbd.wordpress.com/2011/06/09/towards-a-world-war-iii-sc
enario-new-e-book/
http://www.liftingtheveil.net/environment/
Radioactieve erfenissen
Om radioactief afval op te slaan is minstens 1000 jaar nodig voordat de
meeste radioactieve
elementen tot stabiele
substanties terugvallen.
Wanneer men ongemerkt
met een overdosis straling
wordt besmet ...... ontstaat
daardoor kanker. Straling
tast het DNA in de
zaadcellen aan, en dat geeft
genetische afwijkingen bij
het nageslacht, en leukemie.
Levende cellen zijn zeer
gevoelig voor de invloed van
energierijke stralingen. In de Kerncentrales in Europa
cellen zijn vele soorten
eiwitmoleculen als dragers van diverse levensfuncties aanwezig. Deze
eiwitmoleculen zijn omgeven door een mantel van watermoleculen. Bij
radioactieve straling botsen de stralingsdeeltjes op de atomen en
moleculen in de lichaamscellen en brengen daarin veranderingen
(mutaties).
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Bij inwerking van alfa-, beta- en gammastraling met atomen/moleculen
in de cel, wordt de energie van de stralingsdeeltjes afgegeven. Vooral de
watermoleculen zijn doelwit, waarin dan belangrijke atomaire
bindingen worden verbroken. De vorm van de eiwitten wordt gewijzigd,
en de normale processen in de cel zijn van
hun program af. Het DNA in de celkern is
héél gevoelig voor straling (van vrije
radicalen). In het DNA ligt de erfelijke
informatie opgeslagen. DNA is in staat
zichzelf te dupliceren, en dat is het
voornaamste kenmerk van wat wij 'leven'
noemen. Schade aan het DNA geeft
ongelijke duplicering of ongeremde
celgroei = kanker. Bestraling tégen kanker
is dan ook gelijk aan een soort
paardemiddel om de duivel met de duivel
uit te bannen.
De weg van de Schepper is
Licht,
lichtvolheid. Zie Joh.1 .... Het Woord is
het Licht des levens. Die lichtvolheid is in
het Grieks pleroma, en dat wordt door een
prisma verdeeld in een zevenvoud van
kleuren, om later gebundeld te worden,
dus fuseren, zie Job.38:19, want uit Hem,
dóór Hem en tót Hem zijn alle dingen. Dit
kan slechts via de Geest of adem van
IHVH geschieden.
Lucifer bezit slechts de stof, materie, en
moet daaruit hetzelfde zien te verkrijgen
als IHVH. Hij kan wél splitsen, doch
daarna niet meer fuseren om tot een
hogere licht-volheid te komen.
Stof volgens Strongs concordance no.80 = Abaq, zoals in Ex.9:9
(poeder), en Shachaq: als dun stof op de weegschaal, en 6083 Aphar als
grond-stof, dat is materie, Gen.2:7, 3:19; Ps.103:14.

16

De Nucleaire Holocaust

No. 628

Wij mensen zijn uit de stof, de aphar, gemaakt, en IN ons voltrekt zich
een stofwisseling, in onze ingewanden, want wij worden via het eten
gevoed uit en van de aarde, klei, stof.
Van de miljarden mineralen die wij tijdens ons leven door ons lichaam
laten gaan komen er velen in onze bloedsomloop, waaruit het lichaam
zélf wordt opgebouwd en onderhouden. Wij zijn van vlees en bloed,
materie.
Nachash (de ‘slang’ in het Paradijs) kreeg de vloek om in het stof te
bijten, dat is puur materie, zonder hoop op nieuwe bezieling, geen
metamorfose! De mens wél, en moet daartoe tot de stof (aarde wormen) terugkeren. De aarde, het graf, is als de spons die onze
lichamen in zich opzuigt, en als de Schepper eenmaal de spons uitknijpt
moet de aarde onze atomen weer prijsgeven, zodat zij omgevormd
zullen worden tot iets nieuws.
In energie zijn twee soorten te
onderscheiden:
Kinetische = werkkracht van beweging
Potentiële = werkkracht van plaats.
Alle levende organismen en cellen
gebruiken tijdens hun leven energie
(werkkracht). Organismen en cellen
bevatten in hun eiwitten vetten en
koolhydraten die grote hoeveelheden
chemische energie bevatten. Dat proces
noemen wij spijsvertering of stofwisseling, Een Vuurgodin met een
en dat kan omgezet worden in warmte en sterrenpoort
beweging, dat is nodig voor de
instandhouding van alle leven. Energie is het omzetten van (zon) licht in
materie, d.m.v. afkoeling, en opwekken van energie geschiedt
omgekeerd, waarbij warmte vrijkomt. Er zijn twee manieren in energieopwekking:
1e. de positieve .... die leidt tot het licht terug via een kringloop.
2e. de negatieve ..... deze leidt naar de duisternis, vernietiging.
Johannes 1 geeft hier de mooiste beschrijving van, als hij zegt dat het
Licht in de duisternis schijnt, maar de duisternis het niet kon uitblussen
(begrijpen). Hierin ligt het mysterie der eeuwen.
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De grote kringloop aller dingen is als volgt: Uit het Licht komt de
materie voort als afgekoeld Licht, en de materie werd weer begeesterd,
en richt zich terug naar het Licht, opdat God eenmaal zij Alles en in
Allen. Dit is de Hemelse perfectie, het pleroma = lichtvolheid, als
mensen van vlees en bloed kinderen des lichts worden.
Hier roepen wij in verwondering met Job uit (38:19) waar is de weg
waar het Licht woont, en de
weg waar het licht verdeeld
wordt?
De Boze heeft dit Licht (en in
IHVH worden wij kinderen des
Lichts) niet kunnen uitblussen
(er staat katalambano, dat is
seize, possess, overtake). Dus
heeft de Boze met diens duisternis niet het licht kunnen
overnemen, er géén beslag op Bommen met uranium
kunnen leggen. IHVH blijft koning. De diefstal van hét Licht des levens
is onmogelijk.
Lucifer heeft via zijn aardse nazaten (denk aan Amelek) wel zijn hand
willen leggen op de (licht) troon van IHVH, lees Ex.17:14-16, maar dat
is niet gelukt. Hiermee is de kern blootgelegd achter het atoomtijdperk!
Lucifer zal genocide en zelfvernietiging als loon op zijn arbeid
ontvangen.
Uranium is een wit zilverglanzend metaal met grote rekbaarheid. Wit
bevat álle kleuren, en dit metaal is oer-materie. Atomos = ondeelbaar,
dat is het allerkleinste deel van een enkelvoudige stof hetwelk nog de
eigenschappen van die stof heeft. Vele stoffen op aarde zijn
samengesteld uit een beperkt aantal enkelvoudige stoffen/elementen.
Dit zijn er ongeveer negentig, plus 10 tot 20 kunstmatige.
Element 110; men is er bijna!
De atoomkern is het centrale deeltje van elk atoom en heeft een
positieve electrische lading die voor elk scheikundig element
kenmerkend is. De grootte van deze electrische lading wordt bepaald
door het aantal in de atoomkern aanwezige protonen, en dit aantal
noemt men het atoomnummer.
Elke stof heeft scheikundig een verschillend atoomnummer.
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De zwaarste atoomkern is die van bismuth, no.83 (heeft 83 protonen en
126 neutronen). Bóven dit atoomnummer zijn de atoomkernen allen
instabiel, waarvan sommigen wel een lange levensduur kunnen hebben.
Het is de moderne atoomgeleerden gelukt om het atoomnummer 110 te
synthetiseren. Men is dus bijna tot het 'Goddelijk' volmaakte 111
(Palmoni) gekomen. Palmoni in het Hebreeuws betekent: de Heilige
komt, en heeft een getalswaarde van 111. Palmoni betekent ...... hét
nummer van álle goddelijke geheimen! Dit getal is het wonderlijkste
getal dat bestaat, zie onze brochure hierover, Babylon 666. Men wil
zelf Schepper spelen.
Het zal hen niet gelukken, want de stad van
IHVH, het Nieuwe Jeruzalem of de 10e planeet
..... bevat alléén het geheim van 111, het Lichtmetaal dat glasachtig als amber is. Die stad ziet
er uit als een parel, goud-doorzichtig.Openb.20
Dáár bevindt zich de troon van IHVH, absoluut
veilig!
In een atoom zijn de deeltjes electrisch geladen, en elk element kan
soms uiterst ingewikkelde lichtsoorten uitzenden.
Elk atoom heeft een uiterst kleine kern, en tussen die deeltjes van de
atoomkern werken aantrekkingskrachten (gravitatie) waardoor zij bij
elkaar worden gehouden. Elohim heeft deze bij elkaar gevoegd, en dat
scheide de mens niet! Gaat men deze krachten scheiden, splitsen, dan
komt er bindings-energie vrij, en dat veroorzaakt grote warmte, en deze
warmte kan men weer effectief maken door water tot stoom te maken,
en daarop turbines te laten draaien.
Ter ilustratie nog de doos van Pandora: (uit de mythologie)
Jupiter vergaderde alle goden van de Olympus, en beval dat zij Pandora
met geschenken zouden vereren. PAN-dora is de dochter van PAN, dat
is Baphomet, de bok-god. Pandora betekent: aller goden geschenk.
Toen de goden samenvergaderd waren en haar met geschenken vereerd
hadden, gaf Jupiter haar een doos. Dit is de doos van het noodlot, en
zond haar toen de wereld in. In die doos zaten álle kwalen en ellenden,
alléén bleef de godin Hoop nog op de grond zitten!
Ook voor ons is dit hét teken, na al deze dingen te zien en te hebben
geweten, dat er slechts één hoop is, van JHWH, Die gezegd heeft:
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Ziet, Ik maak alle dingen nieuw! Openb.21:5.
De troon van JHWH
Wat is het grote geheim van deze troon? Wel, dat ligt in de oerkracht!
Vandaar dat de Nachash-nakomelingen daar hun hand op willen leggen,
d.w.z. zij willen die oerkracht in bezit nemen, Ex.17:16.
Zoals wij hebben gezien in het voorafgaande zijn zij in hun boze
praktijken daarin héél ver gevorderd, en hebben zij een georganiseerd
atomair priesterschap.
In Openb.2:13 lezen wij: Ik weet waar gij woont, n.l. waar de
satan(isten) zijn troon heeft. Let daar goed op wat met die troon wordt
bedoeld, n.l. de heerschappij via de oerkracht!
Thronos, thrao in het Grieks betekent ... zitten, kracht, heerschappij.
Kissay in het Hebreeuws betekent .... stoel, overdekt als met een sluier.
Zo is de Troon van IHVH gehuld in een wolk en donkerheid. Ook
Nachash moet zijn troon hullen in een sfeer van geheimen, en met dikke
bet onnen/ l oden
muren omhullen.
Alleenheerschapp
ij is slechts
mogelijk door het
bezitten van de
Troon,
de
oerkracht, of
Uranos (uranium).
Op of voor de
Troon van IHVH
zijn zeven ogen,
zeven geesten.
Satans troon heeft
er blijkbaar dertien (zie USA grootzegel).
In Job 26:9 lezen wij van het 'vlakke Zijns Troons, met een wolk en
sluier'. Lucifer/Nachash heeft de Maan als symbool. Hij is de lichtende
die zijn licht van de zon moet krijgen. JHWH is het Licht Zelve.
Baphomet, Pan of Lucifer zweert bij de maansikkels, en belijdt daarmee
vast te zitten aan de stof, zoals in Gen.3 blijkt.
Zijn systeem is uitgedrukt in het aardse hoogst bereikbare n.l. 666.
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Een maan-eclips-cyclus heet saros, is 19 jaar + elf dagen, en heeft een
numerieke waarde van 666.
De maan is het Nachash-symbool en staat voor het Babylonische
geldstelsel, de aanwas en of afname. De maan gaat 13,32x per jaar rond
de aarde, en om de 7x7 = 49 + 1 is het een Jubeljaar. 50 x 13,32 = 666!
De Illuminati willen de aarde via een quantumsprong uit haar baan
brengen en naar saturnus zenden, om los te komen van de stofgebondenheid 666, en men wil in de volmaakt bovennatuurlijke baan
komen van 13 .. 13 .. 13, zodat er een 13e maand ontstaat en een jaar
van 390 dagen. Vandaar dat in het USA grootzegel overal het getal 13
voorkomt. Lucifer telt bij zijn aardse volmaaktheid (?) no.666 het
Hemelse volmaakte 777, en dan komt hij op 13 13 13.
De Troon van IHVH is vuurvonken, lichtuitstraling van de allerhoogste
soort, en via allerlei technieken probeert Lucifer daar de hand op te
leggen. In Jes.14:12 lezen wij de vermetele poging, om zijn troon boven
de sterren van Elohim te verhogen, en zich te zetten op de Berg der
Samenkomst (de 10e planeet) aan de zijden van het Noorden (wanneer
de 10e planeet er weer is, en in het Noorden boven Nederland tot
stilstand zal komen). Hij wil de Allerhoogste gelijkworden! Die Troon
is veilig, en Lucifer zal er niet aan kunnen komen, Ps. 103:19, 45:7.
De Hemelse strijd om de Troon
In 1Tim.6:16 lezen wij van het ontoegankelijke licht. Dit Licht is het
centrum van het gebundelde
onbegrensde Licht, hetwelk een grootse
tentoonspreiding is van warmtestraling
en energie.
Als bewaker van deze Troon werd
daarover een overschaduwende Cherub
aangesteld, Ez.28. Lucifer heette deze
Cherub. Hij had het gemunt op déze
troon.
Dit werd hem noodlottig, en hij werd
verwijderd, maar ..... zijn aspiraties om Hiram Abiff knielt voor 2 cherubs
zijn hand ooit nog eens te kunnen leggen
op de Troon van IHVH zijn nimmer van hem geweken.
Hij zal via zijn nazaten en collega's trachten beslag te leggen op de
Troon van IHVH als deze tot ons afdaalt in de 10e planeet, het Nieuwe

21

De Nucleaire Holocaust

No. 628

Jeruzalem. Daartoe is Apollo (= Verderver) aangesteld, Openb.9:1,11;
18:8,16. en deze moet dat karwei zien te klaren. Apollo is een
afstammeling van de Nephilim, en is de Vliegende Griffioen, terwijl
zijn broer Atlas de vliegende slang Quetzalquotal is. Dit zijn de hemelbestormers bij uitstek. Wij zien deze 'geesten' bezig via de moderne
ruimtevaartprojecten van ESA en NASA om een laatste aanval te doen
op de stad Gods als deze er aan komt! Ook te CERN en in Fermilab is
men druk doende het zogenaamde ‘God-deelte’ op te sporen.
De krachtbron van de stad Gods is de Troon, en de overschaduwer was
Lucifer, de gezalfde Cherub, Ez.28. Deze dacht de leiding over te
nemen, maar is vanwege zijn 'koophandel' op de aarde gesmeten.
Lucifer is vuuraansteker. Nachash = de schijnende. Seraf = de
brandende, van lagere orden. Cherubim zijn geen engelen, maar
troondragers. Engelen kunnen als mannen verschijnen, zoals bij
Abraham en Manoach.
Cherubim zijn de vier dieren uit
Ez.1:10 en Openb.4. Op hen is de
gedaante van de heerlijkheid van
IHVH, het beeld van IHVH, dus de
glans van het atomaire vuur. Zij
tabernakelen aan de oostkant van
Eden en bewaken de weg tot de Boom
des levens.

Apollo is de Verderver, en kreeg van zijn volgelingen de naam Lucyan,
Jes.14:12, of Lucifer, de lichtdrager en vuuraansteker. Wij zouden
zeggen dat hij de atomaire code wist om de kettingreactie op gang te
brengen.
Van hem hebben de Illuminati hun wijsheid en atomaire inzichten.
Wanneer wij illuminatus omdraaien komt er sutan immulli te staan, en
dat betekent in het Hebreeuws 'Schijnende Draak'.
Eden, het Paradijs uit Ez.28 kende negen steensoorten, hoewel de
Septuagint er twaalf heeft, hetwelk met Openb.21 overeenkomt.
De overdekkende Cherub was de overschaduwer van de Troon, de
bewaker. Deze Troon zag er uit als saffiersteen, en de troondragers
waren de Cherubim. Er heeft iets plaatsgehad wat niet geheel duidelijk
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is, een cosmische strijd, waarbij Lucifer de 10e planeet wilde veroveren,
en of door een begeleid-planeet op een bijna botsing afstuurde, zodat hij
de Troon in bezit zou kunnen nemen.
De Opper-cherub had een bijzonder hoge functie, een dienende functie.
Hiervan wilde hij af, om een overheersende functie te bekomen.
Wanneer hij kon wandelde hij rond als een handelaar en liet zich
bewonderen; hij was immers die 'volmaakte' schoonheid, en bewaakte
als éénling de Troon. Hij wandelde tussen de vurige stenen, en wilde
van bewaker ... bezitter worden, en dat kon niet, dat was JHWH Zelf
Sinds de val van de Opper-cherub staan er Serafijnen om de Troon te
overschaduwen, Jes.6:2. In Openb.20 lezen wij de afloop van het
eeuwendurende conflict tussen het vrouwenzaad en slangenzaad. De
aarde zal totaal gereinigd worden van alle nucleaire troep, en dat door
vuur.
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Wereldcatastrofe
De wereld staat momenteel vanwege de nucleaire ramp in Japan
(Fukushima) op een cruciaal kruispunt. De nucleaire straling die daar
vrijkomt en nog vrij kan komen bedreigt alle leven op onze planeet
aarde. De aarde zou nog wel zonder ons mensen kunnen bestaan, maar
wij kunnen niet zonder de aarde bestaan. Wanneer de Fukushimacentrale nummer 4 nogmaals een aardbeving treft van 7.0 Richter of
meer, zullen de splijtstofbaden instorten en moeten álle mensen Japan
terstond verlaten willen zij overleven. Dan moeten ook de mensen aan
de Westkust van Amerika en Canada hun ramen
sluiten en een tijdlang binnenblijven, aldus bouwers
van deze splijtstofbaden als dr. Gundersen. Japanse
en Amerikaanse meteorologen hebben voorspeld dat
zo’n aardbeving mogelijk dit jaar (2012) er aan zit te
komen. afgelopen week (eind april 2012 waren er 2
aardbevingen in Japan van 5.0 en 5.6. Sinds 11-032011 de tsunami vonden er 731 aardbevingen plaats
in Japan). Het opslagbad van reactor 4 heeft 1535
Een Irakeese baby
brandstofstaven, wat gelijk staat aan 460 ton
nucleaire brandstof. Als deze staven gaan smelten zal dat ruim 50 jaar
lang zoveel straling geven dat er niemand in staat is nog tot deze reactor
te Fukushima te naderen om daar wat aan te doen. Zulk een dreigende
catastrofe heeft de mensheid nog nooit meegemaakt. Dat komt neer op
85 maal méér cesium-137 straling dan te Chernobyl.
Het lot van Japan én van de mensheid is afhankelijk van het
splijtstavenbad van reactor 4, aldus de meest betrouwbare
deskundigen op dat gebied. Professor Michel Chossudovsky schreef er
een boek over: Een nucleaire oorlog zónder een oorlog. De japanner
Haruki Murakami schreef dat er ditmaal geen atoombom op Japan werd
geworpen, maar dat nu Japan zelf verantwoordelijk is dat er een nieuwe
nucleaire ramp kon plaatsvinden. Er staan momenteel 450 kerncentrales
op aarde, waarvan NB de grootste in Japan staat te Kashiwazaki, 8200
MW. Van de 55 kerncentrales in Japan is er momenteel niet één meer in
gebruik.. In Amerika staan 24 kerncentrales van hetzelfde bouwsel als
die te Fukushima, die kritiek eraan toe zijn, en 96 kernreactoren met een
hoger risico dan eerder gedacht, aldus Kevin Kamps van de Nucleaire
Waakhond..

24

De Nucleaire Holocaust

No. 628

Hiroshima gaf in 1945 70.000 doden door een atoombom (Little Boy)
van 64 kg uranium. Op Nagasaki werd een bom geworpen met 8kg
plutonium. Tijdens de oorlog in Irak is er 1.820.000 kg verarmd
uranium gebruikt. Er zijn ongeveer 1 miljoen Irakezen gedood, en velen
ziek en verminkt.
Er zijn ongeveer 21.000 geallieerden gedood
vanwege de uraniumvergiftiging, en erna zijn er ongeveer 73.000
gestorven, en zijn velen voor hun leven verminkt en ziek.
Zie: http://libertyforlife.com/military-war
Tokio is ‘s werelds grootste stad met 34,3 miljoen inwoners, terwijl de
kernreactoren te Fukushima er slechts 238km vanaf liggen. Tokio-Japan
is de 3e wereldeconomie, en bij een eventuele evacuatie van de
Japanners naar Rusland of Siberië zal deze economie geheel in elkaar
storten. Dat zal Europa tot de grootste macht ter wereld maken. Is dat
soms het geheime plan achter deze nucleaire catastrofe?
Duidelijk is dat nucleaire bommen voortbrengselen zijn van zeer
verdorven geesten, van demonisch bezeten psychopaten, aldus Joan en
Mary Henschel in hun boek ‘De Gouden Eeuw’.
Het zijn duistere machten die in en achter het christendom zich
verschuilen, en anderen de kastanjes uit het vuur laten halen.
In deel 2 zullen wij deze studie voortzetten.

Beschadigde Reactor no.4 te
Fukushima

