
Zemětřesení v Turecku a v Syrii a co je způsobilo kdo je způsobil – 2. 

Jane Kaufman, 23. února 2023 

Turecko je skrz naskrz zasíťováno plynovody a ropovody. Ta snaha zřejmě byla tuto síť 

zničit. Jenže nějakých 10 vteřin před zemětřesením byla z nějakého důvodu všecka tato 

potrubí zastavena. A jako další, 24 hodin před zemětřesením odstranilo 10 zemí své 

diplomatické zástupce z Turecka. 5 dnů před zemětřesením vydalo rumunské Ministerstvo 

zahraničí varování pro rumunské občany, aby se vyvarovali Turecka, i když k tomu zjevně 

nebyl důvod. To stejné učinily i jiné země. 

Z toho vysvítá, že turecké zemětřesení bylo uměle vytvořeno. 

Motiv pro zločin 

Motiv pro tento zákeřný zločin proti lidstvu nemusí tvořit pouze současné události a třenice 

Turecka s NATO organizací. Motiv může pocházet i z dřívějších časů. Již v r. 2016 došlo 

v Turecku k pokusu o svržení vlády a nastolení islámského kazatele a amerického oblíbence 

jménem Fethullah Gülen. Gülen sice žije od r. 1999 v exilu, v Americe, ale přesto kolem sebe 

dokázal shromáždit skupinu bojechtivých charakterů, se kterými se pod vedením CIA údajně 

pokusil o puč v Turecku. 

Tisková agentura Reuters reprodukovala v únoru 2017 prohlášení Meliha Gokceka, starosty 

města Ankara, který řekl, že Gülen plánoval pomstít se za neúspěšný puč uměle způsobeným 

zemětřesením. To se určitě velmi zamlouvalo Západu a NATO, kteří byli více než ochotni 

spolupracovat. Spojené státy totiž také nesouhlasily se zvolením Erdogana, chtěli tam někoho 

poslušnějšího, což se Gülen zdál splňovat. 

Erdogan byl kdysi Gülenův spojenec, takže do jisté míry věděl, co mohl očekávat. Jenže 

zároveň si uvědomoval, že ani ne tak Gülen a jeho banda, jako spíš Spojené státy byly 

hlavním činitelem v této záležitosti. A v době puče vládl v Americe Barack Obama. 

Co všecko může způsobit zemětřesení 

Je velice podivné, že v době kdy došlo k zemětřesení, se na obloze nad Tureckem začalo 

blýskat. Je to možno vidět na videu, ve 14:56. Stejné záblesky byly vidět při zemětřesení 

v Mexico City, o rok a půl dříve. 

Internetová stránka Geologického průzkumu Spojených států přiznává, že takové záblesky 

bývají někdy při zemětřeseních vidět. Nejsou si jisti, jestli je to přirozený úkaz, anebo ne. 

Dělali důkladný výzkum všech zemětřesení v Americe za posledních 40 let a na základě jeho 

výsledků začali používat výraz „vyvolaná seismicita“ (induced seismicity). Což znamená, že 

podezřívají, že tato zemětřesení jsou někým uměle způsobena. 

Jedna z příčin pro zemětřesení je dobývání oleje a plynu způsobem, který se nazývá 

„frackování,“ neboli fracking. Další příčina může být vrtání podzemních tunelů. My o této 

aktivitě sice skoro nic nevíme, ale celá naše země je touto dobou prošpikována vrtanými 

tunely, kde v mnohých z nich jezdí rychlovlaky. Obrázky vrtacích strojů jsou níže. Zadejte do 

vyhledávače „tunnel boring machine“ a dostanete mnoho podobných ukázek. 

Jedná se o tajný vládní projekt, který pomalu vylézá na světlo. Hodně o něm věděl americký 

inženýr německého původu, Phil Schneider (jeho otec byl velitelem nacistické ponorky, 

https://www.trunews.com/stream/trending-in-turkey-turks-ask-did-nato-punish-turkey-with-induced-seismicity-attack


kterého si po válce v tichosti přivlastnili Američané), který na těchto tunelech pracoval. Podle 

jeho tvrzení se on a jeho spolupracovníci setkali někde v podzemí se skupinou útočných 

mimozemšťanů, se kterými svedli drsný boj. Všichni jeho druhové při tom zahynuli, on sám 

vyvázl, těžce zraněný. Dělal o svých zážitcích přednášky po celé Americe a stejně jako mnozí 

jiní, zemřel za podezřelých okolností. To jen tak na okraj. 

 

Je rozhodně divné, že některé domy se při zemětřesení v Turecku a v Syrii zřítily jako 

domečky z karet a jiné, hned vedle, zůstaly stát bez nejmenšího narušení. Byly podezřívány 

špatné stavební techniky, nebo záměrný čin majitelů domů, kteří nechtěli financovat opravy, 

což obojí jsou velice pochybné důvody. 

Nikola Tesla a jeho vynález 

Jsou uměle vytvořená zemětřesení vůbec možná? Zde nesmíme zapomínat na skutečnost, že 

již někdy v 1890. letech přišel americký vynálezce srbského původu, Nikola Tesla se 

zařízením, které dokázalo navodit zemětřesení. Tento nesmírně schopný vynálezce a 

mírumilovný člověk, který údajně objevil zdroj elektrické energie z vesmíru zdarma pro 

lidstvo, vůbec netušil, že něco takového může být zneužito k nekalým účelům. Tesla své 

zařízení, které se vešlo do kapsy od kabátu veřejně předvedl na jednom staveništi. Přiložil 

vynález na jeden z ocelových trámů (zřejmě budoucího mrakodrapu) a vibrace, které malá 

jednotka začala vydávat, roztřásly celou konstrukci. 

Výhrůžky a jejich děsivé následky 

Již začátkem letošního února daly Spojené státy Turecku najevo, že se něco chystá. Americká 

válečná loď USS Nitze, která se též zúčastnila války v Jemenu, přistála z ničeho nic u 

istanbulského pobřeží. Jerry Flake, americký vyslanec v Turecku byl povolán na palubu a 

jeho fotografie spolu s dalšími se pak objevila v novinách. Turečtí vojenští odborníci 

okamžitě prohlásili, že něco takového je výhrůžka pro Turecko. 

Je to pravděpodobné, v diplomatických kruzích stačí velice málo na to, aby to znamenalo 

mnoho. 

Válečná loď plula samozřejmě pod americkým praporem, ale kromě toho měla na stožáru 

ještě prapor turecký. A ten turecký prapor byl o hodně menší než americký. To zalarmovalo 

vojenské experty a vysloužilce rozvědky ještě víc a Generálporučík v penzi, Ismail Hakki 

Pekin okamžitě prohlásil, že něco takového je záměrné a spolu s americkým vyslancem na 

palubě je to výhrůžka Turecku. Turecký prapor, menší než americký, byl podle něho ukázka 

nadvlády, vyjádření moci. 

https://sputniknews.com/20230205/turkish-experts-interpret-photo-of-us-envoy-aboard-warship-as-threat-to-turkey-1106992815.html


Co víme celkem spolehlivě, že když Turecko oznámilo, že nepovolí Finsku a Švédsku vstup 

do NATO kvůli tomu, že přechovávají známé teroristy, NATO se na ně nesmírně rozzlobilo a 

začalo jim vyhrožovat. Amerika a Británie začaly varovat své lidi, aby nejezdili do Turecka, 

protože tam má co nevidět dojít k teroristickým útokům. Těsně před zemětřesením zavřely 

svá vyslanectví v Turecku státy jako Holandsko, Británie, Belgie, Německo a Francie. 

Turecké vedení nechápalo, odkud by mohly teroristické útoky přijít, nezdálo se, že by k nim 

byl důvod. Přitom dobře věděli, že když už by k něčemu takovému došlo, že by to byly 

záměrné útoky a že pachatelé by byli ti stejní, kteří zničili plynovod Nord Stream. 

Brooks Agnew, povoláním tomograf, vypráví ve videu (3:10) o použití radiové tomografie na 

hledání ropy a jiných látek v podzemí. Potřebuje k tomu pouhých 30 Wattů, které vystřeluje 

do země a podle kmitočtu, který tím vytváří, dokáže rozpoznat, jestli je tam plyn, ropa, nebo 

něco jiného. Našel tímto způsobem 26 ropných zdrojů v 9 amerických státech. 

Takže 30 Wattů pro tomografii a takový HAARP používá jednu miliardu Wattů. Když tento 

vystřelí vibrace takové síly do země, ty pak rozechvějí celé domy a opravdu, jsou schopny 

způsobit zemětřesení. A to stejné dokáže způsobit zrychlovač částic v CERNu, ve Švýcarsku. 

Zemětřesení jako nástroj vydírání 

Benjamin Fulford je zachycen na stejném videu, kde se přímo ptá bývalého Ministra financí 

Japonska, proč předalo Japonsko jejich finanční systém skupině amerických a evropských 

oligarchů. Ne všecko se dá Fulfordovi věřit, ale v tomto případě nejspíš mluvil pravdu. 

Japonský finančník mu odpověděl, že Japonsku bylo vyhrožováno zemětřesením. Bylo jim 

sděleno, že v případě neuposlechnutí bude město Niigata zasaženo zemětřesením. 

Niigata se nachází na ostrově, kde je v poměrně těsné blízkosti i největší japonský jaderný 

reaktor, Fukušima. O nějaký den poté, co bývalý japonský Ministr financí toto Fulfordovi 

řekl, se stala Fukušima epicentrem dvou zemětřesení o síle 6,8 na Richterově stupnici. Co 

následovalo potom, to všichni dobře víme. 

Jak se vytvoří patentované zemětřesení 

Je několik patentů na různé způsoby zemětřesení. Některé jsou uvedeny níže: 

-- Patent 4112776, září 1978 

-- Patent 11555287, 11543547, 11500118, 11402525, 11397275, 11303475, 11286765 a 

mnoho jiných, všecky na stránce. 

-- HAARP, Teslova technologie 

-- Celý dlouhý seznam HAARP patentů, osévání mraků a ovládání počasí. 

Způsob, jakým dokáže HAARP vytvořit zemětřesení je popisován tak, že toto zařízení 

vystřelí miliardu Wattů do ionosféry. Tím dokáže vytlačit ionosféru směrem nahoru a když 

tato padne zpátky dolů, tak způsobí zemětřesení. HAARP se též zaměří na elektrony, které se 

nacházejí v blízkosti světových magnetických polí a zrychlí jejich pohyb na rychlost světla. 

Tyto pak zformují vrstvu vysoce rozechvělých částic, které při pádu ionosféry dolů mohou 

blokovat celosvětovou komunikaci, anebo zničit letící letadla, či způsobit cokoliv jiného. 

Aby mohl být jejich vliv usměrněn na jedno místo, k tomu účelu musí HAARP vytvořit 

v ionosféře otvor asi 30 km v průměru tím, že celý prostor přehřeje až na plasma konsistenci, 

což je 4. stupeň hmoty. Cokoliv by do tohoto prostoru vlétlo, je okamžitě zničeno. Takový 
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otvor zabíjí také tím, že umožňuje slunečnímu záření, aby napadlo zemský povrch 

škodlivými paprsky. 

Přesně takový otvor se objevil nad Tureckem před zemětřesením, jak je možno vidět na 

videu, 3:21 – viz obrázek níže. Stejné video, 4:59 ukazuje hroutící se domy. 

Jak dobře víme, mikrovlny zahřívají vodu. Tímto 

způsobem je možno vytvořit tropické bouře a navádět 

je přesně na předem určená místa. Zahřátím vodních 

výparů na obloze je způsobeno jejich proudění, což 

vyústí v cyklony, hurikány a jiné, tak zvané 

„přírodní“ katastrofy. 

Zemětřesení, které bylo nedávno v Číně bylo 

vytvořeno tímto způsobem. Stejně tak cyklon, který 

zasáhl Myanmar (Burma), nebo tsunami, které zabilo 

mnoho mezinárodních turistů v Indonézii, to všecko bylo vytvořeno podobným způsobem. 

Americká vládní geologická stránka USGS uvádí, že mezi lety 1973-2008 bylo v Americe 

908 zemětřesení. V letech 2009-2022 jich bylo 4363. To je podstatný rozdíl. 

Fulford dále vypráví, že byl po čínském zemětřesení pozván členy kriminální rodiny Iandola, 

jejichž hlavní vedoucí je George Bush starší, aby shlédl demonstraci plasma zbraně. Tato 

zbraň byla umístěna na letadle a byla to vlastně koule extrémního plasmického tepla, 

způsobená mikrovlnami o výkonu jedné miliardy Wattů. To vytvořilo červené, modré a bílé 

světlo, které také často předchází zemětřesení. Ukázka je na videu, 8:08. 

Pálení Koránu a následky 

Když ve Švédsku pálili Korán pod policejním dozorem přímo před tureckým vyslanectvím ve 

Stockholmu, to byl zjevný akt provokace, se kterým i vedení země souhlasilo. Něco takového 

vytvořilo důvod pro protesty v mnohých muslimských zemích, jako je Jordán, Jemen, Irák. 

Turecko také protestovalo a President Erdogan byl na sto procent odhodlán zamezit vstupu 

Švédska do NATO. Švédové se obhajovali, že pálit islámskou svatou knihu je druh svobody 

projevu. Turecko odvětilo, že svoboda projevu nesmí jít za národní a náboženské požadavky. 

Proto bylo překvapivé, že jedni z prvních, kteří se po zemětřesení v Turecku objevili a 

pomáhali kde mohli, byli právě Švédové. Takže – bude President Erdogan dále trvat na 

zabránění vstupu Švédska do NATO? 

NATO je ve skutečnosti pověřeno zavedením Nového světového zřízení, neboli NWO (New 

World Order). Tato organizace postupuje podobně jako Mafie: když někdo není ochoten 

spolupracovat, dostane kulku do kolene, nebo něco horšího. Velice se na Turecko zlobí, 

protože jim kazí jednotnost a hatí jejich plány. Snad proto sehráli tuto tragikomedii, kdy 

napřed Turecko těžce zranili a pak, v úloze láskyplného a přátelského systému se postarali, 

aby už Turci nemohli otevřeně brojit proti Švédsku. Jsme přece jedna rodina! 

NATO tím zastírá svoji skutečnou povahu krvelačného zločince, který chce pouze ničit, 

zabíjet a krást. A takový je celý Nový světový řád, který mají snahu nastolit. Jen se 

podívejme na to, co páchají na Ukrajině – to je jejich pravá tvář. 
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