
Eltitkolt Fukushima nukleáris katasztrófa  
Csernobil csak apró porszem volt ahoz amit most fognak látni! 
Titkolt filmek 1 – 6 percben 
 
Kérem nézzék el nekem a hibákat, húsz halálos veszélyből kerültem ki élve, négy napig voltam 
klinikai halál állapotában két és fél éve. 
Két országos kémia verseny győzelmem és húsz év gyógyszeripari tapasztalatom van. 
Amit most adok át Önöknek az az egész emberiség számára roppant fontos, s talán a 
legfontosabb. Tudom pontosan, hogy így van! Aki megnézte azonnal meggyőződik. 
(Azonkívül birtokában vagyok olyan technikáknak, melyekkel igen hosszú életkor élhető meg. 
De ezt most hagyjuk, ha lesz túlélés akkor lesz értelme ezekről beszélni.) 
 

2012. 11. 22. Most jutottam a felvételekhez, eddig titok volt számomra is, pedig 
több könyvnyi anyagot írtam az első naptól. És attól is sokkal többem rágtam át 
magam. 
______________________________________________________ 
sosjapan.blog.hu 
http://www.nemzetihirhalo.hu/forum/index.php?PHPSESSID=3021882971fff5a2e100166099b4c51
0&board=1.0 

Ezeket most hagyják, mert heteket venne igénybe! 
A felvételek nézettsége pár száz, pár ezer, tehát Önök is azon emberek közé 
számítanak akik elsőkként láthatták a Földön. 
Ezeket olvassák el, és mindig nézzék meg a videókat  

Fukushimáról mert eltitkolt dolgokat hatalmas robbanásokat láthatnak, s 
lehet, hogy Önök lesznek kevesen, akik az emberi faj utolsó példányaiból ezeket 
a dolgokat láthatták. Mert lehet, hogy bármelyik pillanatban, vagy csak lassan 
hónapok múltán kihal az emberiség! 
Valamint teljes gőzzel terjeszteni, hátha van esélye az emberi fajnak 
fennmaradni! 
MT Keshe Foundation lehet, hogy meg tudja menteni a Földet, rajtuk kívül 
senki más. Az emberiségnek teljes összefogást kell megcselekedni azonnal! A 
túlélés érdekében! 
 
Már reggel forr a víz a pihetetőben 2012. május 1 
http://www.youtube.com/watch?v=_USo5Cwgcq4&feature=relmfu 
  
A háromszögelésekkel egyértelmű, hogy 4-es blokktól D-K irányban 60 méterre álló több mint 
7000 fűtőköteget tartalmazó külön pihentető épület, mely 11 méter magas, gyulladt ki. Ebben már 
2012. január 2-án volt tűz és robbanás, azóta a teteje elszállt, szabad ég volt a pihentető medencék 
felett. 
Már reggel héttől a kamera vízködöt mutatott 500 méter távolságból. A pihentető medence vize 
felforrt és ez okozta a gőzködöt. 
Este 7 kor a medence víz szintje annyira lecsökkent, hogy a kiálló cirkónium rudak elizzottak. A 
Cirkónium 1200 fok körül elkezdi bontani a vizet hidrogénre az meggyulladva kétezer fok fölé 
emeli a fűtőrúd hőmérsékletét, majd 2200 fokon olvad. ekkor az olvadt cirkónium belepottyan az 
alatta lévő vízbe és ekkor olyan hevessé válik a reakció és hidrogén képződés, hogy a cirkónium 
magnéziumhoz hasonlóan szikrázva begyullad. Ez történ és minden bizonnyal a felvétel során a 
reggel 5-ig tartó égésnél az összes fűtőrúd cirkónium burkolata elégett ez adta azt az irdatlan 
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fényességet. 
Közben a vízgőz és a megolvadó és elgőzölgő MOX és hagyományos UO2 is részt vett a tűz során 
a köd és porfelhők képzésében. 
Tehát minden valószínűség szerint megtörtént a legrosszabb! 
 
Ellenszer:  
Napi legalább 15 gramm asztali só, 
sok szellőztetés, az amúgy a talajból feláramló radon csökkentése érdekében. 
Rendszeres étkezés, 
tiszta víz ivás (legalább kancsóban egy napig állni szellőzni hagyott víz a klór tartalom 
csökkentésére, (artézi víz sokkal jobb, mert a felszíni vizek is J, Sr, Cs tartalmúak),  
béres multivitamin 100 mikro- gramm jódot, az eurovit 150 mikro- gramm jódot tartalmaz. 
Azonkívül kétnapi egy kávéskanál extra-szűz olivaolaj - onkogén blokkoló,  
rendszeres jó alvás! 
  
Este 7-kor kigyullad és másnap 5-ig ég! 
http://www.youtube.com/watch?v=OQntnBnwx7A&feature=relmfu 
  
Rekviem Fukushima: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lTWMRxYydTY#t=1s 
  
A CNN tudósítása, 1.30 és 1:40 másodper között a kiégett pihentető épület mellett ment el az autó a 
filmfelvételen: 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=-6oQAyunXqk&NR=1 
  
Ehhez a felvételhez 2011. április 18-án töltötték fel, és valószínű a korábbi 4-es reaktor blokk épület 
robbanását mutatja, bár a környezet nem határolható jól be. A 4-es reaktor le volt állítva és ki volt 
véve, belőle a fűtőanyag, tehát a mellette tárolt frissen kivett fűtőanyag kazettákban lévő cirkónium 
és víz együttes hatását láttuk a felvételen: 
 http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=wtQddQO45oo&NR=1 
 
Több robbanás egy filmen. Először a tiszta hidrogén durranógáz színtelen robbanása az első 
robbanáskor az 1-es blokk tetejét vitte el teljesen e méteres betonfalakat porrá fújva. 
Majd a 3-as blokk MOX, vagyis plutóniummal kevert üzemanyaggal működött. A robbanás sárga 
felvillanása a hidrogénen kívül valami mást is jelzett. 
Aztán a hatalmas 4-es blokk robbanása, ami a kivett fűtőelemek miatt történhetett. Még Szendaiból 
filmezve is rettenetes légvonalban 100 km. A szendai felvételen úgy tűnik a robbanást követő 
néhány másodperc után a város fényei fokozatosan pár pillanat alatt kialszanak, ami nukleáris 
robbanásnál jellemző. 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=BvbCIT7W_M0&NR=1 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Amit a következő közel 6 percben örökítettek meg az az emberiség mementója kell legyen, ha 
túléljük ami 2011. márciusban, 2012, január 2-án, és 2012.05.01-2-án történt. 
Az összességében 17 800 tonna fűtőanyagot együttesen nem adták meg (úgy kell összeszedni) meg 
ami Fukushima Dai-Ichi erőmű 1-2-3-4 és pár szász méterrel távolabb 5-6 blokkjában együttesen 
jelen volt, és van minden bizonnyal. Nem tudni talán a leállított 5-6 blokkok pihentetőiből tudtak-e 
elvinni, de nem valószínű az igen erősen sugárzó fűtőkötegeket szállítás közben is hűteni kéne, 
tehát valószínű ez a 17 800 tonna mind ott van. Pontosabban láthattuk, hogy minden bizonnyal sok 
tonna fűtő radioaktív anyag szállt a levegőbe, beterítve hatalmas térségeket. 
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http://www.youtube.com/watch?v=WYHQuzmeM6M&NR=1 
 
És további 2011. július 26. és 27-ra virradólag eltitkolt tűzek: 
http://www.youtube.com/watch?v=uzasA9dQeWs&feature=endscreen&NR=1 
 
 
 
Tehát az atomenergiáról azt állították tiszta, és nem bocsát ki káros anyagokat! 
Most láttuk mennyire igaz az állítás. A világon jelenleg 1 millió tonna urán 
fűtőanyag van. Annak kevesebb mint 10%-a a bomló 235 tömegszámú izotóp. 
A 238 izotóp felezési ideje durván 4.5 milliárd év. Tehát annyi mint a Földön az 
elméleti időpont a Nap vörös óriássá való felfúvódásáig. 
Vagyis durván számolva az 1 milliárd tonna urán, fele akkor is meg lesz még. 
Ki fogja addig tárolni? És az mennyibe fog kerülni? 
Vagy ezek Fukushima után már nem is kérdések? 
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