„Ex – vládny zamestnanec hovorí
o CHEMTRAILS“ (slovenské titulky k 5-dielnemu americkému
dokumentu
„Ex-Government Employee talks about chemtrails (1-5)“ z roku 2009)

1-5 Ex-Government Employee talks about chemtrails
www.youtube.com/watch?v=Dgf6lKDtz5Q
Témou rozhovoru bude úcel chemtrail aeorosolov.
A.C.Griffin, ktorý je spájaný s organizáciou pre národnú bezpecnost, vlastní top-tajné
kryptografické oprávnenie. V poslednom období bol spájaný s centrálnou informacnou
agentúrou(CIA).
Jeho žena bola právnicka a sudkynu. Jeho svokor bol hlavným riaditelom pre najvyšší
úrad spravodlivosti.
Dnes je tu s nami a chceme mu velmi podakovat za to, že sa s nami spojil, aby sme sa
rozprávali o úcele chemtrailsových aeorosolov.
Dakujem pane za to, že ste sa dnes zúcastnil vysielania Power Hour.
Dakujem, je mi skutocne potešením tu dnes s tebou byt.
Musím Ti povedat, že sa domnievam, že poslucháci dnes dostanú viac, ako
pravdepodobne predstavovali vzhladom na skutocnost, že máš isté informácie, ku ktorým
väcšina ludí nemá prístup. A informácie, ktoré by sme mohli zaradit do kategórie "neviem".
Avšak vedomost je sila.
Dakujeme, že ste sa s nami dnes spojili a tiež viem, že ste pocúvali našu šou PowerHour
v minulosti s velkou podporou, co do aktivity a informácií, ktoré ste nám ponúkol.
Povedali by ste nám nieco o svojej predošlej skúsenosti, pane?
Strávil som niekolko dní s robením si poznámok pre tento dialóg tak, aby som vytvoril
istú navigacnú mapu, pomocou ktorej by som Vám to celé odprezentoval.
Je to tak obrovská téma. Je velmi nárocne vôbec vediet, kde to uchopit a zacat o tom
rozprávat.
Pred niekolkými rokmi som absolvoval telefonát s Mike-om Blayer, stredobodom
pozornosti v novinách vo Washingtone s názvom Americká slobodná tlac.
Požiadali ma, aby som im pomohol spolupracovat na tom prípade, chcem povedat
bielych ciar, vychádzajúcich von z lietadiel. Cas od vtedy uplynul a mám pocit, že je už od
toho casu 9 rokov.
V skutocnosti sme sa dostali dovnútra programu. Boli sme v skutocnosti jedinými
ludmi, ktorí boli v programe.
Ked tvrdíte, že ste sa dostali do vnútra programu...
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Áno, dovnútra aerosolového programu, chemtrail programu.
Mienite tým informácie z vnútra tohto programu?
V skutocnosti rozprávam tu o informáciách týkajúcich sa programu z leteckej základne
"Right Paterson", z kadial sa tieto programy riadili.
Faktom bolo, že sme sa stretli s ludmi, ktorí...alebo ich úlohou bolo sa postarat o veci
v systéme a oni vyniesli množstvo informácií...o úcele programu a tak dalej. A to bol jediný
spôsob, akým sa dalo niekým prelomit tajomstvo tohto programu.
Vieme, že ludia zomierali pocas tohto programu.
Ludia boli vraždení, aby sa zaistila ich mlcanlivost. A vieme, že sa stali dalšie veci za
úcelom udržania týchto ludí v tomto programe.
Jedným z klúcových ludí, ktorí dizajnovali tieto aerosoly, koloidy so stopami bária, bol
nasadení ludmi pocas Reagnovej administratívy.
Teraz sa nachádzajú v americkej...
Stále za ním chodia, aby sa ho pýtali na otázky, ale teraz je už vo väzení.
To je trochu rozculujúce, však?
Celkom dozaista. A muž, ktorý nadizajnoval aerosoly s prvkom bária, sedí teraz vo
väzení. Dáva to istý druh zmyslu.
Skôr ako pôjdeme dalej, pokúste sa definovat, co je podla Vás problémom záležitosti aerosolov?
Co je tento aerosol?
Vieme, že vychádzajú von z lietadla a to predstavuje základnu programu, ktorý je
nastavený tak, aby nespôsoboval nic dobré tejto krajine, ale škodu.
Pamätám si, ako sme mali zopár ludí v poslednom case v rádiu, Vy ste ma následne
kontaktoval a povedal, že isté informácie boli presné a iné nepresné.
Avšak, co vieme, je to, že sa nieco nachádza na oblohe, co by tam nemalo byt. Biele
ciary nepochádzajú z motorov ale z aerosolov zásobníkov, ktoré sú v lietadle.
V zaciatkoch lietali lietadlá relatívne nízko 10 000 stôp do výšky a menej. A ich
prostredníctvom sa rozvíjal program. Jednalo sa hlavne o lietadla so zmluvným vztahom a
CIA lietadlá.
Teraz sa program rozšíril o komercné lietadlá. Komercné linky boli vybavené so
zásobníkmi aerosolov, ktoré sú kontrolované prostredníctom pocítacových systémov a
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satelitov tak, aby dodávali zmes báriových koloidov, ktoré nevychádzajú z motorov, ale
zásobníkov.
Skontrolovali sme informácie, ktoré zodpovedajú realite, a síce že názov projektu sa
vola Cloverleaf. V rámci leteckého priemyslu. Je to velmi tajná záležitost. Najtajnejšia vec, s
ktorou som sa kedy stretol.
Ludia zomierali pocas programu, ked o projekte rozprávali.
Pred niekolkými minútami som pocúval Vašich recníkov a hostov v rádiu, konkrétne
Generála "Vanson-a", ktorý sa zmienil, že je velmi patriotický a cíti sa byt vnútorne prinútený
íst s informáciami k verejnosti a to je presne spôsob, ako sa cítim sám.
Som velmi patriotický. Narodil som sa pred druhou svetovou vojnou a som dost starý
muž. Pochádzam z tej generácie, ktorá má ten hodnotový základ:
"Toto je moja krajina."
A práve vidím, ako sa moja krajina rozpadá. Moja krajina sa štiepi priamo pred mojimi
ocami. Ludom sa ubližuje a to sú hlavné dôvody, preco som súhlasil dnes sa zúcastnit na
programe Vášho rádia.
Som si vedomý toho, že ste ma sem volali viackrát a ja som bol odmietavý. Ale teraz je
už cas prehovorit a predniest tieto veci veréjnosti.
Áno, to je pravda, že som Vás žiadala viackrát, aby ste predstúpili do nášho programu.
A domnievam sa, že teraz to robíte so znacným rizikom voci Vášmu životu a zdraviu.
Áno, to je pravda.
Ciže boli ludia, ktorí stratili svoje životy a sedia teraz vo väzení z dôvodu uvolnovania
týchto informácií.
Vy ako tvrdíte ste bol velmi patriotický a dozaista aj ste. A tieto veci uskutocnujete z
patriotizmu a lásky voci svojej krajine.
Áno, to je pravda rovnako tak ako to robíte Vy.
To je pravda.
Vieš, Joyce, pobývam v oblasti Virginie práve niekolko míl od miesta, kde stál Patrick
Henry v roku 1775, kde sa rozprával s Thomasom Jeffersonom, Georgom Washingtonom,
Georgom Withom a inými, v kostole Svätého Jána.
Rozprávali sa toho casu o útlaku prichádzajúceho z Anglicka. Toho casu sa tam
rozhodoval o prejave, ktorým by dal smer. Došiel k záveru, že si nie je istý, aký smer si
vyberú ostatní, ale co sa týka jeho:
"Dajte mi slobodu inak smrt. "
A ja sa domnievam, že sa blížime k casu tomu podobnému. Súhlasíš?
Celkom urcite, bez pochyby.
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Už som Vám zmienila diskusiu, ktorú som mala s clovekom z armádnych radov, ktorý
mi potvrdil, že... ...najprv mi neveril, že je v platnosti takýto program, avšak som vedela, že sa
tam vyskytuju operácie tohto druhu.
Aerosolového zhustovania, alebo aerosolových vypúštaní. Nech už to voláme akokolvek.
Priviedla som ho k osobe, o ktorej som vedela, že bola toho casu v priamej
zodpovednosti za danú základnu. A táto osoba v skutocnosti potvrdila niektoré z informácií
vztahujúcich sa k tomuto programu.
Tento armádny dôstojník bol taký sklamaný, že sa rozhodol opustit služby armády.
Povedal mi: "Neveril som ti, ked si mi o tom vravela."
Ked zistil realitu o zamorovaní zálivu. Potom zistil, že doxycycline bol pravdou.
Nakoniec zistil realitu okolo sprejovania. Povedal:"Už viac nemôžem slúžit v armáde."
Podme sa teraz rozprávat o téme, co vlastne aerosolový program je?A ako ste boli
schopný nadobudnút tieto informácie?
Predovšetkým Joyce, ak by si mi to dovolila, daj mi možnost Ti ponúknut casové
zaradenie. Možno sa bude zdat, že sa to k tomu nevztahuje, ale budeš vidiet, že sa to vztahuje.
Dovol mi sa vrátit k zavraždeniu Kennedyho.
Pamätáš sa na Jima Barresona v New Orleans tam dole? 27 ludí bolo súcastou komplotu
týkajúceho sa zavraždenia prezidenta.
Carlos Marcello bol hlavný drogový díler v New Orleans. Jeho ludia boli v tom celom
zaradení.
A jeden clovek, ktorý sa k tomu vztahoval, sa volal Berry Seals. Bol drogový díler a
neskôr tajný agent CIA.
Report od FBI týkajúci sa Carlosa Marcellu, velkého drogového dílera, tvrdí, že
k peniazom prichádzal predávaním paradajok a realít. A to bolo ohodnotenie FBI drogového
dílera c.1.
Teraz spomente si na Barryho Sealsa.
Vrátme sa v case k vlámaniu sa do Watergetu v roku 1972.
Ja som bol pri Watergate.
CIA tam uskutocnovala velku medzinárodnú operáciu pod korporátnym menom, kedže
preto nemali inú základnu.
Mimochodom vedeli ste, že Katolícka cirkev vystavala Watergate komplex ako
nehnutelný majetok?
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Mimochodom vedeli ste, že Katolícka cirkev vystavala Watergate komplex ako
nehnutelný majetok?
Toho casu umiestnili vodnú nádrž cez rieku. Co predstavovalo vodnú+bránu (v
angličtine water-gate).
V rámci Watergate sa nachádzali kancelárie, byty v troch sekciách. Vo vnútri týchto
sekcií sa nachádzal Národný Demokratický Výbor.
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FBI našlo prepojenie medzi NDV a Bielym domom a "call-girls" prostitútkami, ktoré
boli všade pozdlž Watergate.
Myslím, že sa jednalo o Plazu. Nie som si istý, to si nepamätám. Ale bolo to presne cez
cestu pri Holliday Inn.
FBI chcela vstúpit NDV a zistit, co vedeli. CIA bola taktiež velmi zaujatá bezpecnostou,
ktorá bola medzi prostitútkami a Bielym Domom.
To je spôsob, akým E.Haward Hunt a Gordon Leady boli povalaní do Výboru. Nazývali
sa diplomatmi.
Ciže tu máme CIA, FBI, ktoré sa o to snažia.
Klúcový muž John Dean.
Prídeme sem spät opät po prestávke.
Náš dnešný host je pán A.C.Griffin a uvidíme, kde to celé vedie s týmto kriminálnym
aerosolovým programom, ktorý vlastní americká vláda a ktorý už zabil ludí.
Vítajte priatelia spät v pondelkovej verzii Power-Hour. Priatelia ešte si udržujte
pozornost.
Viete, že tam von bolo množstvo ludí, ktorí rozprávali o problémoch spojených s
chemtrails a contrails. Snád pocas posledných 10,12 rokov prinajmenšom. A práve teraz
zacíname dostávat isté skutocné informácie, ktoré vychádzajú napovrch.
Vítajte v Power-Hour. Toto je Dave.
Náš dnešný host je A.C.Griffin ako som Vám už povedala, mal najvyššie oprávnenia.
Angažoval sa v CIA. Robí to, co verí, že musí byt uskutocnené touto dobou. A to tak, že
vypovedá pravdu o týchto aerosoloch, alebo nech už to nazvete akokolvek.
Co je touto aerosolovou zmesou? A preco? To je samozrejme tá velká otázka.
Nadobudol tiež top-kryptografické oprávnenie. Dnes sa s ním stretávame z Virginie.
Dakujeme opät pánovi A.C.Griffinovi za to, že sa s nami stretol.
Prepájate Watergate a to, co sa deje dnes, to znie ako velmi zaujímavá operácia.
Rád by som podal súvislosti o ludoch v pozadí a to, coho sú schopní a ako to celé
funguje.
Ak sa pozriete na výsledný prejav problému, chápete len výsledný prejav. Ale ak máte
poznanie o povahe problému a o tom, ako tieto veci spolocne súvisia, ako agentúry fungujú,
to je niečo, o com nemá väcšina ludí najmenšieho ponatia. A neverili by, že je to možné.
Dovolte sa mi vrátit spät, lebo nám dochádza cas.
Ciže Watergate prípad bol o prostitútkach a prepojeniach na Biely Dom. A prepojenie s
Bielym Domom bolo cez Johna Deana. Bol poradcom prezidenta. Bol prezidentov právnik.
John Dean chodil s jednou z dievcat, ktorá sa volala Maryne..., s ktorou sa neskôr
oženil. A jej meno je Maryne...Dean.
John Dean z Bielého Domu, ju chcel ochránit. Ciže sa obrátil proti Gordonovi Liddy,
E.Howardovi Huntovi a ostatným. Neobrátil sa proti prezidentovi.
Oni naraficili jeho svedeckú výpoved proti prezidentovi. A v tejto zjednodušenej kocke
samozrejme, bol Nixon uvedený.
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Nixon nastúpil o 3 dni neskôr a pravdepodobne mal s tým velmi málo spolocného s
touto manipuláciou. Bol do toho sám zmanipulovaný a CIA, FBI v tom boli zaradení.
Teraz sa rýchlo presuňme vopred, ked sa hovorilo "iránskej kontre".
Pocet mrtvych za Clintona na letisku Mina v Arcansase, bol okolo 75 ludí, ktorí boli
zavraždení. CIA riadila celú tu akciu na tomto letisku Mina.
Dosadili tam leteckú spolocnost s CIA celným postavením a dovážali tam lietadlá z
celého sveta za úcelom znovuzriadenia.
Barry Seals sa tu znova objavuje. Pamätáte si na Barryho so záležitostou okolo Clintona
a drogového dílera Carla Marcella.
Barry Seal mal pripravené lietadlo-KC1 23 zo základne Peterson, zatialco niesli zbrane
do Južnej Ameriky a drogy naspät.
Predávali stovky ton drog. Bolo to tak vela drog, že to vyzeralo, akoby boli naložené
vlaky s drogami. A ludia, ktorí boli zrazu v ceste, boli odstránení, vrátane Denisa Fostera a
iných ludí.
Zaujímavou vecou je, že admirál J.Border, ktorý bol šéfom námorných síl, bol
židovského pôvodu. Natúpil do vojenskej služby, ked mal 70 rokov a zostal v službe 6 rokov.
Potom nadobudol hodnosti a stal sa dôstojníkom č.1 pre námorné sily Spojených štátov.
Neocakávane sa jednej noci rozhodol spáchat samovraždu vo svojom dome. Rozhodol
sa postrelit 2xkrát brokovnicou do hrudníka.
To je dost zvláštne.
Áno, to je. A bol šéfom pre námorné operácie a bol proti projektom spojených s
chemtrails.
A následne sa projekt chemtrails odštartoval, ked nastúpil admirál Border. Bol to
oddaný muž, úprimný muž.
Ciže vidíte rámec ako tieto veci fungujú. CIA sponzoruje projekty za pomoci penazí,
ktoré sú zarobené niekde inde. Peniaze, ktoré smerujú do CIA, nepochádzajú nevyhnutne z
kongresom pridelených financných prostriedkov.
A môžem Vám povedat, že Kongres ako taký ako celok je úplne lahostajný voci
projektu chemtrails. Boja sa spýtat sa.
Mal som stretnutie s pracovníkom kongresu, ktorý cestoval dole do Richmondu z
Kongresu, aby sa so mnou stretol.
Strávili sme vzájomne asi jednu hodinu, kde som mu podal kompletnú prezentáciu.
Pozrel sa na mna, vstal a spýtal sa:
"Co odo mna ocakávate, Cliff, aby som spravil?"
To mi napovedá, že Kongres je mimo a nie je zasvätený v celej veci.
Máme 3 minútovú prestávku. Dnes pocúvate pána A.C.Griffina a téma je o
chemtrailsových aerosoloch. Budeme spät o 3 minúty.
A.C. Griffin uskutocnil dlhorocný výskum na túto tému.
Podme sa rozprávat o chemtrailsových aerosoloch, pretože Vy ste uskutocnil podstatný
výskum tak, že ste sa dostal do vnútra samotného programu.
Ciže, co ste zistil?
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Je to velmi komplikovaná záležitost, Joyce. Musíte poznat ludí, ich operácie a ich
úmysly.
Musíte si uvedomit, že sa jedná o ludí bez "tváre", neviete, kým sú, neviete, co vkladajú
do tých lietadiel. Bezpecnost v tomto ohlade je velmi nízka, nech ktokolvek naloží do lietadla
cokolvek, bude to z lietadla vychádzat.
To je skutocné znepokojenie
Úrady spojené s enviromentálnou ochranou boli oboznámené s tým, aby držali svoj nos
od toho dalej. A na štátnej úrovni, rôzne štátne úrady pre meranie enviromentálnej kvality boli
oboznámení vysokopostavenými ludmi, aby to nechali na pokoji a nepozerali sa na to.
"Nepozerajte sa na kvalitu vzduchu, ked príde na aerosoly."
"Hovorte o úrovniach ozónu a veci tomu podobných."
Zmienil ste sa o tom, že ste sa rozprával s jedným kongresmanom a potom ste sa
zmienil...
Áno, on predstavil HR2799-zákon.
Bol zavolaný nabok a bolo mu povedané, aby to odstránil. Aj tak spravil.
Nemôžem Vám to povedat, je to velmi nebezpecná záležitost. Je to velmi nebezpecné sa
o tomto rozprávat.
Pokial sa ludia rozprávajú o normálnych témach na internete, je to v poriadku.
Samotné agentúry mali rozkaz to nechat na pokoji.
Tak ako vo Watergate, tak aj ostatné projekty, ktoré som zmienil, všetci, kto sa v tom
angažovali, to robili z istých dôvodov. Nevedeli, o com to je. Všetci smerovali odlišnými
smermi.
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Nevedeli o com to je. Všetci smerovali odlišnými smermi. A rovnaké je to
pravdepodobne aj tu pri aerosolových programoch.
Piloti nevedeli, co robili. Letecký personál, ktorý to tam nakladal, nevedel, na co to
slúži.
My sme verili v to, že to slúžilo ako vládny spôsob, ako zastavit globálne oteplovanie.
V to sme verili, ale o tom to nebolo.
O tomto to bolo!
Bolo to o vytváraní sub-programu v rámci vojenského programu s názvom "Variable
terrain radio parabolic equation" VTRPE.
O tom to celé je. O tom to celé je.
Mali ste možnost pocut všetky možné druhy objasnení za posledných 7 rokov.
Avšak ide o VTRPE.
A je súcastou rádio-frekvencného plánu. Je to systém, pocítacový systém.
RFMP
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A programy VTRPE su sub-programami v rámci týchto programov.
Najprv boli uložené na palubu lietadiel s úcelom fotenia vojenského územia. Systém
nefungoval ponad krajinu adekvátne a presne. Spôsoboval narúšanie rádiového vlnenia ponad
terénom krajiny.
Využívali zmes báriových solí pri realizácii. A to umožnuje celému systému fungovat.
Je to systém, ktorý využívajú Spojené štáty americké v Afganistane, v Iraku. A
pravdepodobne budú využívat v Iráne aj iné aplikácie.
A to je tým, o com to je.
Je to o VTRPE.
Mám pocit, že sa nám mína cas a je tam ešte zopár vecí, ktoré Vám musím zmienit.
V rámci námorného programu, DARPA. Administrácia obranného výskumu projektovej
agentúry.
Oni sa zaujímajú o biológiu.
To je oblast, kde Ben Clifford žiari. Jemu sa podarilo identifikovat množstvo
nebezpecných a škodlivých biologických zložiek pochádzajúcich z aerosolí.
Rozprávame sa tu o Clifford-ovi Crinicom.
Áno.
A jedná sa o stránku crinicom.com
Uchovávam si k Cliffordovi tú najväcšiu úctu a obdiv. A k Scottovi Wheatherman, tiež.
Scott Stevens je tiež mužom so sebadôverou a nevyvrátitelným názorom.
Ciže DARPA sa tu angažuje. A DARPA sa zaoberá pri sprejovaní miest. Prichytili sme
ich, ako sprejovali severnú Carolínu pred niekolkými rokmi.
So substanciou volajúcou sa DCTP, vyvinutou v spolupráci s Univerzitou v Michigane.
A jedná sa o anti-antrax. Ciže to bola jedna z prvých vychádzajúcich von z lietadiel.
Naložili ju do lietadla a sprejovali mesto.
Je to zvláštne, Art Bell žijúci v severnej Carolíne o tom rozprával v rádiu, hoci tomu
plne nerozumel.
Tu sa nachádza zabiják, skutocná prícina.
Prednedávnom sme prišli na dalšie nebezpecenstvo v atmosfére na otvorenom
priestranstve, ktoré nemá nevyhnutne nic spolocného s námornými VTRTE aeorosolmi.
Jedná sa o atak na severoamerické pocasie.
Pocasie je ovplyvnované z miesta mimo krajiny.
Hurikán v New Orleans tam bol navádzaný. Takisto to bolo s hurikánom
"Rida","Gaystone" a niektoré dalšie.
Veríme, že ruské systémy boli vyvíjané od neskorých 50 alebo 60 rokov v Rusku ako
najhoršia zbran, proti ktorej sme nemali žiadnu obranu.
Volá sa skalár (scalar). Moderný názov pre skalárne zbrane.
Existujú tri divízie skalárnych zbraní nasmerovaných proti Amerike.
Jedná sa nazýva energetika. Iná bioenergetika. A posledná psycho-energetika.
Funkcia psycho-energetiky dokáže ovplyvnovat rozumové myšlienky, osobnost a
spôsobit to, že astronaut Lysa nosil plienky pri cestovaní krajinou (tak sa vystrašil).
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Skutocne?
Tento typ vecí, áno.
Nedávno sa tam ocitol admirál na palube lietadla, ktorý vstal a povedal všetkým v
lietadle, ktorí mali kiahne, že ich zabije. Donútili ho vystúpit z lietadla. Bol to medicínsky
lekár.
Jednalo sa o psycho-energetiku. Jedná sa o funkciu nad myslou a funkcie mysle. V
skutocnosti môžete tak vsunút inú osobnost do osobnosti.
Bio-energetika je nasmerovaná proti žijúcim tvorom.
Jedná sa o biochémiu.
A energetika je nasmerovaná proti Challangerovi, Columbii ponorkám, kde 129 mužov
zomrelo. A to boli, veríme, že sa jednalo o ataky zo strany Rusov a ich skalárnych zbraní.
Sú to v skutocnosti interferometrické prenášace využité spolu s dvomi zachytávajúcimi
vysielacmi ponad Amerikou.
Mohli by ste objasnit, pre tých, co nerozumejú, co je skalár a skalárne zbrane sú?
Je to velmi komplikované. Keby som Vám precítal definíciu, stále by ste nevedeli, o co
ide.
Na webovej stránke s názvom mysteriousbooms nájdete odkaz na Toma Birdena, ktorý
to identifikoval a vypovedá o tom celý príbeh.
Tom Birden bol po mnoho rokov Tesla-guru, vysokorešpektovaný, briliantný clovek a
velký American. Ktorý o tom tiež rozpráva.
Alebo robil tak v minulosti. Už nerozpráva dnes.
Budeme sa o tom rozprávat mimo rádiový prenos, lebo nechcem, aby som ublížil
ludom. Je to velmi nebezpecná záležitost, ked sa o tom rozpráva. To nemôžem dostatocne
zdôraznit.
Skalárne transmitery v Rusku sú ovládané federálnou bezpecnostou službou. Má to
skratku FSB. Znamená to však v skuocnosti Federálna bezpecnostná služba. Predošlá KGB.
A nie je nevyhnutne pod prianou kontrolu ruskej vlády.
Je to celý príbeh ohladom tejto záležitosti.
Woodpackerov vysielac, ktorý sa používal 25-30 rokov ponad Severnou Amerikou, je
súcastou zbranového systému nasmerovaného proti Amerike.
Zažívame to a pocujeme od ludí všade v krajine, že zažívajú stavy so závratmi. A
následne padajú dopredu a dolava.
Som si tým istý, že množstvo vašich posluchácov práve teraz si vraví, "omôjbože to sa
mi stalo". To sa deje všade v krajine a jedná sa o použitie skalárneho zbrojného systému.
Mesto v Kansase bol znicené dôsledkom navádzanej a vytvorenej búrky. To bude
eskalovat ku koncu tohto roka.
Hurikány boli potlacené posledným rokom. Avšak dúfajme, že americká vedecká
komunita ich bude schopná potlacit opät. To je skutocnou hrozbou práve teraz.
Je to Rusko. Iné krajiny majú tieto zbranové systémy tiež.
My tu meškáme a nemáme adekvátne obranne systémy proti tejto technológii.
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Môžem Vám povedat, že Izrael sa postavil medzi Rusko a Ameriku so svojimi
obrannými systémami. Izrael ochranoval Spojené štáty v niekolkých prípadoch. Bolo tam
obdobie, kedy sa to odohrávalo.
A ludia celkom nemajúci ponatia o tom, co sa deje.
Opät, sme si istí, že Challanger bol zostrelený a iné komercné lietadlá zo západného
pobrežia Alijašky a prepravenej spolocnosti mali množstvo problémov, ked vstúpili do týchto
skalárnych polí.
Avšak nikto o tom nevie.
Ked som mal 19 rokov a nastúpil som do vojenskej služby v ... .
V rámci agentúry sme vstúpili do cínskeho vzdušného priestoru na dennodennom
základe za úcelom sledovania ich reakcie. Pocúvali sme ich komunikáciu a ich armádu. A
nieco sme sa dozvedeli o ich obrane.
Rusi nám robia celkom tú istú vec práve teraz.
A my neodpovedáme. Je to tým, že nemáme žiadnu potuchu o tom, co sa deje. A každý
raz, co sa to stane, stávajú sa tak viac istí.
Ked pojdeme do Iránu, Boh vie, co sa stane. Avšak ak nepojdeme do Iránu, len Boh vie,
co sa stane. Ciže vidím isté velmi zúfalé obdobie pred nami.
Taktiež vieme zo štúdia týchto záležitostí, tak ako som Ti zmienil skôr.
Ked sme to zacali skúmat tak sme našli jedny dvere, zrazu naraz sme videli 2, 4, 8 dverí
a 16, 32 dverí na preskúmanie.
A to je dôvod, preco si to vyžiadalo tolko vela rokov uskutocnit nieco také.
Vieme, že atómové zariadenia boli predpripravené v amerických mestách. Vieme, že
Izrael predpripravil atómové zariadenia v ruských mestách.
Ciže je tu istý postoj proti, avšak nachádzame sa v zúfalom období a ludia sa o to
nezaujímajú.
Obávam sa, že v tej casti s nezáujmom ludí máte pravdu, pretože ludia nemôžu uverit,
že by ich vláda nieco také spravila, pretože fasáda je: "Staráme sa o vašu slobodu a staráme sa
o Vás a chceme Vám poskytnút najsilnejšiu armádu za úcelom Vašej ochrany." A všetky tieto
smiešne veci, ktorými sme boli krmení.
Existuje dokument, ktorý bol vytvorený, a to velmi ocenujem Tézy od Mathiu Doget-a,
ktoré ako to chápem ja, nie sú dostupné na internete.
O dokumentácii, o ktorej tu práve rozprávate v ohlade na tento projekt.
Chcem len poznamenat dámy a páni, že sa jedná o štúdiu zameranú na atmosférická
citlivost VTRPE modele, o ktorej sa práve zmienil A.C.Griffin.
Mohli by ste nám pomôct pochopit...

4-5 Ex-Government Employee talks about chemtrails
http://youtube.com/embed/ofyVz7QSexQ
Pomohli by ste nám práve objasnit štúdiu o platnosti atmosférickej citlivosti VTRPE?
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Co je pane, a prepácte, že sa pýtam, co je VTRPE?
Je to subprogram v rámci pocítacového programu rádio frekvencného plánu.
Predstavuje klúc k pozemným vojenským operáciám. Je klúcom, bez neho nedokážeme
bojovat vo vojnách.
Pocas 2.svetovej vojny ste poslali muža so zbranou a dali ste mu povel, strielaj.
Dnešná armáda vykonáva svoje operácie prostredníctvom satelitu a pozemného radaru.
Ciže tento systém sa vztahuje k satelitnému a pozemnému radaru.
VTRPE dokáže projektovat 3D bojové zobrazenie cez zemský povrch prostredníctvom
lode 200 míl vzdialenej v Atlantickom ci Pacifickom oceáne.
Ciže tvrdíte, že pôvodne bol navrhnutý tak, aby zabezpecoval 3 dimenzionálne snímanie
bojového prostredia pre bojové lode a bojové polia. Ako sa to dá preložit, co do negativity vo
vztahu k nášmu zdraviu? Využitie báriových solí a ostatných DARPA aerosolí.
Primárne sa používajú zmesi báriových solí, ktoré sú nasadzované na zemské povrchy.
Adekvátne a presne. Spôsobujú samozrejme seriózne zdravotné problémy pri použití bária a
tieto informácie sa nachádzaju na cronocon.com .
Co ešte vidíte ako problém...tvrdíte, že to bol údajne niekoho nacistický program za
úcelom vytvárania snímania bojového územia.
To je spôsob, akým to zacalo.
Potom sa do toho zapojili DARPA a ostatné agentúry. Len Boh vie teraz, kde sa veci
nachádzajú a co z tých plánov je realitou.
Pochopte, snažím sa tu zobrazit stav situácie "krajiny Irán", co bola operácia CIA.
A toto je do velkej casti tiež CIA a námornou operáciou.
Zaoberáme sa tu s ludmi, o ktorých nevieme, kým sú, nie sú nikomu zodpovední, sú
schopní otrasných vecí.
Americania sú celkom mimo obraz stavu veci. Ich realita je založená na ich životných
skúsenostiach. Chápate? Spôsob akým posudzujete veci a spôsob akým postupujete veci,
Vaše názory sú založené na Vašich životných skúsenostiach.
Väcšina ludí nemá tieto typy skúseností.
Sedel som pri stole v kuchyni asi pred rokom s osobou na dôchodku, ktorá pracovala
pre CIA. Povedala mi:"Robia nám nieco zlé, musíme im spravit nieco dvojnásobne tak zlé.
Robia nieco 3x tak zlé, potom my musíme 4x horšie ako oni".
"Za úcelom prežitia a za úcelom udržania krajiny a ludi nažive a týmto sa z nás stali
skutocní bastardi pri uskutocnovaní téjto politiky".
Americania si neuvedomujú, že toto je realitou prežívania tejto krajiny.
A sú velmi kritickí.
Neexistuje tam celkom bielá ani celkom cierna, sú tam tisíce otienov šedej pomedzi.
A trúfam si povedat, že keby niektorí ludia z nás Ty alebo ja, sme boli prezidentom
Spojených štátov a zodpovední za životy 300 miliónov ludí, robili by sme pravdepodobne
rovnakú vec a boli by sme kritizovaní práve tak, ako je naša vláda.
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Neexistuje tam žiadna lahká cesta, armáda je nadizajnovaná tak, aby zabíjala a
rozbíjala. Nie je nadizajnovaná tak, aby bola politicky korektná.
Vstupujeme do tažkých casov, naša krajina je nám odoberaná a ludia to dovolujú z
dôvodu politickej korektnosti.
Chcel som Joyce zmienit...
Máme 3 minúty a vrátime sa spät a budeme sa o tom rozprávat. Len mi povedzte názov
témy.
Mysteriózne vzostupy.

5-5 Ex-Government Employee talks about chemtrails
http://youtube.com/embed/LsiNBblJ20k
ENGLISH
Preložiť!

begging america to take upto blinders
understand that you've been lied to and
manipulated
we like to think of this program is a
daily exercise in passing out bring
brushes so you could stick them in your
gear scrub vigorously and removed years
of
propaganda
this is what you call a real no spin
zone folks hahaha
was that that somebody said it's a a bus
ticket for a of
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t-shirt design with a pitcher bill
o'reilly says we distorts you comply
well this is a viable option injuries
right i think that bilal lightly
that's what i like about anybody welcome
back to power how r
we've been having a very powerful our
with our guest today ec graphic now be
that the initials again if you want to
go to the internet checkout yourself if
you want to do some research is to be
t_r_ p
the article b_f_ at dump power our new
section thank you wanna forgetting that
up there we've been talking about the
purpose of aerosol crimes
i have more respect than you can imagine
haiti reference for your work your
research and for your coming forward
this is something that we need inspire
other people to do and we do appreciate
the articles in the brown manila
envelopes the documents in the brown
panelli envelopes that come to the power
so we can bring to you what we know to
be the that most truthful of any
information out there
and i just have to add
what can we do sir what gives their out
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there to overcome this to defeat this to
expose this
do you believe that a military coup is
going to be the answer sir
person rewrote but may request your
honor uh...
some minutes ago
to oversimplify potato understanding the
general category a scaler
wave scaler weapon
produces something that you can proceed
like a gravitational wave it's not a
normal twenty-page gravitational waves
if anything cook for the sake of
understanding there's nothing that we
can do to to prevented us from occurring
israel has protectiveness for several
years cup last century
they have put their their existence on
the line with their weapon systems and
their there quite a few stories that
that uh... will make your hair curl
as we make it through each day we should
get thanks to god that we played it
another day
there are no guarantees uh... most of
the conversation right here on the
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internet naga radios foolishness
uh... what i told you was true if you've
noticed i'm not selling anything in fact
i didn't want to do this for years and
years and here i am because each time
time to speak out time to be doing
things
and through through choicers patients in
the end
and uh... tolerance of major i a m today
everything i've said to his true
i have not distorted or live about
anything that we've discussed here
the mysterious phone keep up
it can bring cities found they can bring
our cities down anytime they want to
of course uh... they will be taken out
also and that's the only to terror
okay only twitter famous old systems
aren't dismissal protection systems are
not as they have been presented to you
know they are hafla don't over sentence
over territories
it is part of the taylor o systems that
support protection from incoming
missiles it is not shooting on the
follow-up
god only knows what all the money went
through that was put into
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into making the american people believe
the rule building there
uh... missiles to go up and shoot and
i'm going to be muscles
wildest most nights
where decrepit gary powers back in the
early sixties taken down
by a variation of the assistant of
russia but she secretly thank you very
much program if you will end at least
questions
from the others that we didn't have a
chance to do that you can read at least
elite youth and keep working on a power
today
thank god
no brigades insult frequencies and did
you know that's also requests fourth is
good
did you know that there's something
inside stall to give the absolutely
unbelievably satisfied your body talks
are definite next hour on the
himalayan salt
it's sound more interestingly commitment
and we'll be right back to remember
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