Japanse mafia laat daklozen kreperen bij opruimen Fukushima
Vrijdag, 04 januari 2019 20:14

De ramp in Fukushima vond plaats op 11 maart 2011 of iets anders geschreven als
11-3-11. Dit geeft het getal: 11311.
Als je dit aantal dagen teruggaat in de tijd, dan kom je uit op de datum 22-3-1980 . En dat
was een bijzondere datum, want op die dag werden de beruchte
Georgia Guidestones
geplaatst.

Wanneer de natuur verantwoordelijk is voor een bepaalde gebeurtenis, dan kijkt het niet naar
symboliek of numerologie. Wanneer een satanische sekte verantwoordelijk is voor een
bepaalde gebeurtenis, dan kan je er zeker van zijn dat er bepaalde verbanden te ontdekken zijn
zoals bijvoorbeeld die die we hierboven beschreven.

De ramp met de kerncentrale was dan ook geen natuurlijke, maar werd veroorzaakt door een
aantal kernexplosies.

En zoals bij eigenlijk alle door mensen georkestreerde gebeurtenissen waarbij talloze doden
vallen, leiden de sporen vaak naar één land en dit keer is het niet anders. Dit keer is het niet
9/11,
maar 3/11.

Het verhaal begint als Japan in 2010 laat weten dat het verrijkt uranium voor Iran zal gaan
produceren. En dat bericht werd Japan fataal, zoals wij schreven in een eerder artikel.
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In maart 2010 verschijnen er berichten in ondermeer de Israëlische media waarin wordt
gezegd dat Japan heeft aangeboden om Uranium te verrijken voor Iran.
Als er iets is wat Israël absoluut niet wil dan is dat het verrijken van Uranium door of voor Iran
omdat ze ervan overtuigd zijn dat Iran hier kernwapens mee gaat maken.
In datzelfde jaar gebeurt er nog iets:
In 2010, ruim voor de ramp, kreeg de Israëlisch firma Magna BSP de opdracht tot het
beveiligen van de Fukushima kerncentrale. Zij installeerden grote, vreemd uitziende
beveiligingscamera’s die uiterlijk er ongeveer hetzelfde uit blijken te zien als wat ze noemen
“gun-type” nucleaire wapens.
Op het volgende plaatje zie je rechts de geïnstalleerde beveiligingscamera en links
schematisch hoe “gun type” nucleaire wapens eruit zien.
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