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CERN:in suuri hadronitörmäytin, hindujumala Shiva, Saatana ja luku 666
Tässä asiaa vakavasta ja ajankohtaisesta aiheesta jonka piiriin kuuluvat mm. langenneet enkelit, demonit, nefilit ja
tähtiportti. Ihminen yrittää ratkoa maailmankaikkeuden salaisuuksia Geneven alueella sijaitsevan maanalaisen
tunnelin kokeilulaitteen avulla joka tunnetaan nimellä suuri hadronitörmäytin. Tällä kokeilulla voi olla ennaltaarvaamattoman mittavat seuraukset aiheuttaen apokalyptisen tapahtuman. Vrt. helvetinkoneeseen. Artikkelin
suomensi: Samuel Korhonen
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CERN:in suuri hadronitörmäytin, hindujumala
Shiva, Saatana ja luku 666
The Cern Large Hadron Collider, Lord Shiva, Satan and the
number 666
by Steve Andrews

Tiede etsii Jumalaa

Ellette ole kuulleet, niin porukalla tiedemiehiä on valtava ja minä tarkoitan, että todella valtava,
kokeilulaite käynnissä tunnelissa maan alla Geneven alueella Sveitsin ja Ranskan välissä ja siitä
käytetään nimitystä suuri hadronitörmäytin (Large Hadron Collider).
Sen on rakentanut ja sitä käyttää Euroopan ydintutkimusneuvosto (engl. European Council for
Nuclear Research), joka tunnetaan ranskalaisen nimensä lyhenteestä CERN (Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire) ja se on maailman suurin hiukkasfysiikan laboratorio.

Big Bang (Iso Pamaus)

En tässä väitä ymmärtäväni paljonkaan hiukkasfysiikkaa, mutta ilmeisesti suuri hadronitörmäytin voi
luoda olosuhteet, jotka toteutuivat Big Bang'issa, johon monet tänä päivänä eivät missään
tapauksessa usko. Tutkijat törmäyttävät hiukkasia toivoen löytävänsä vahvistuksen teorioilleen ja
lisäksi maailmankaikkeuden salaisuuksille. He etsivät ns. Higgs'in bosonia, jota on kutsuttu myös
”jumala-hiukkaseksi”.
He eivät etsi vain ”jumala-hiukkasta”, vaan pohjimmiltaan nämä tiedemiehet jälleen leikkivät
Jumalaa valtavin kustannuksin, joiden on arvioitu olevan 5 miljardia puntaa ja samalla kun tietysti
väittävät sen olevan turvallista niin kysymys, jonka jokainen loogisesti ajatteleva esittää, on, että
mistä he tietävät sen olevan turvallista ja mitä sitten, jos se ei olekaan? Tänään on merkkipäivä, kun
he käynnistivät sen ja väittävät tehneensä ensimmäisen onnistuneen kokeensa.
CERN:in logo on selkeästi 666, Raamatun Ilmestyskirjan pedonluku!

CERN:in rakennuksen ulkopuolella on hindujumala Shivan patsas. Shiva edustaa tuhon jumalallista
voimaa. Voimme vain ihmetellä, miksi he valitsivat juuri tämän jumaluuden!
Monet salaliittoteoreetikot ovat hyvin huolissaan (conCERNed) koko projektista, eikä suotta! Jaan
heidän huolensa ja osaan ajatella paljon järkevämpiä kohteita, joihin tähän projektiin tuhlattu
uskomaton rahamäärä olisi voitu käyttää.
Michael Tsarion esittää ajatuksen, että Raamatun jättiläisinä (nefilim) mainitsemat olennot olivat
muukalaisia ja että heitä oli tavoiteltu täällä toisesta maailmankaikkeuden osasta ja vangittu
tähtiporttiin maan asettamiseksi karanteeniin. Michael uskoo, että nämä olennot menettivät
edistyneen teknologiansa, kun Atlantis tuhottiin ja että siitä saakka he ovat toimineet käyttäen
ihmisiä rakentamaan tarvitsemiaan koneita ja teknologiaa. Tsarion'in mukaan tarkoitus on lopulta
murtautua läpi tähtiportista, joka pitää heitä vankeina täällä. Voisiko tämä olla todellinen syy
suurelle hadronitörmäyttimelle? Toivon, että ei!
Suomentajan kommentti: En löytänyt netistä tämän parempaa kansantajuista kirjallista esitystä
suomennettavaksi tästä aiheesta. Tässä olisi haastetta Leo Mellerille tai itseään fundamentalistina
pitäville riittävän kielitaidon omaaville valistaa Suomen Siionia tässä tärkeässä, mutta vaikeatajuisessa
aiheessa. Kosmologi Stephen Hawking on kuulemma sanonut CERN:istä, että sillä olisi mahdollista
tuhota koko maailmankaikkeus!
Materiaalia löytyy netistä runsaasti etupäässä videoina. Tässä joitakin linkkejä:
CERN on demoninen työkalu, joka repii auki porttaalin alamaailmaan saaden langenneet enkelit ja
demonit jälleen vaeltamaan maan päällä.
http://pastorcharleslawson.org/cern-bottomless-pit-key (Useita puheita CERN:istä)
https://www.youtube.com/watch?v=q7fucdlxfYs (CERN:istä puhutaan alkaen kohdasta 25:52 noin
kohtaan 50:30)
Lähettänyt Olli-R klo 23.02

