Nemecký technik inštaloval chemtrails
(české titulky k nemeckému dokumentu
„Erklärung & Unterlagen vom Chemtrails
Whistleblower - Montagsdemo Dresden“
zo dňa 12.5.2014)
Nemecký originál:
https://www.youtube.com/watch?v=_vEJF8D-ODI
s CZ titulkami:
https://www.youtube.com/watch?v=zyRCuoAMgiY
Dražďany (Dresden), 12.5.2014:
<Dobrý den. Je skvělé vidět tolik lidí tady shromážděných. Dovolte, abych něco řekl o míru.
My, kteří tady demonstrujeme pro mír, jsme ti, kteří používají mozek, myslíme sami za sebe,
zpracováváme informace a takto docházíme k závěrům.
Jsem přesvědčen, že toto je ten nejlepší důvod, proč my, jako mírové hnutí jsme
zdiskreditováváni. Protože to je to, co se nesmí stávat: abychom přemýšleli SAMI O SOBĚ.
Jsem inženýr letecké technologie. Jako takový jsem spravoval letadla, atd.
Dovolte, abych popsal, co jsem dělal.
Pracoval jsem na zvláštní vojensko-letecké základně v Oberpfaffenhofen, kde jsme instalovali
stříkačky (sprejovací zařízení) do letadel, pomocí kterých jsou jedovaté látky teď sprejovány
z oblohy.
Poté jsem šel za místním představitelem strany Zelených, s důkazem (o této činnosti) v ruce.
Řekl jsem: podívej se, toto jsou fakta a tady jsou důkazy a já jsem připraven svědčit před
vyšetřující komisí.
O tři dny později přišel za mnou domů šéf a řekl „lituji, ale musím tě vyhodit, protože je na
mne uplatňován silný nátlak shora, který nemůžu dále vydržet.“
V podstatě, nemohu teď najít žádnou práci v leteckém průmyslu. Pokud chcete vědět víc o
tom jak to všecko je, přijďte za mnou. já mám tady veškeré podklady.
Ale zpátky k instalačnímu procesu.
Vyklidili jsme z letadla všecko, co bylo uvnitř a namontovali jsme tam tanky (barely).
Nainstalovali jsme spojovací kabely a linky a taky stříkací zařízení. Já jsem byl jako civilní
pracovník, ale dohlížela na mne armáda.
Když jsme skončili, bylo nám řečeno, že toto byla zkouška, prováděná německými
organizacemi pro letectví a kosmické lety. To znamená, že toto letadlo se stříkacím zařízením poletí
jako první, zatímco druhé letadlo s měřícími přístroji poletí za ním a bude provádět měření. Něco
jako „my jen zkoušíme zjistit, jak se rozprašované částice budou chovat.“
Takže když jsme skončili instalaci, vojáci přišli a řekli nám abychom si navlékli ochranné
obleky a masky přes obličej (respirátory), protože teď měli plnit tanky. A že ty látky – jako síran
hlinitý (aluminum sulphide) nebo oxid barya (barium oxides) budou zajisté obsahovat vysoce
jedovaté nano-částice polymerů.
Takže to je všecko.
Chci jen dodat: blížíme se ekologické katastrofě a ti, kteří mně nevěří: prosím, přijďte sem a
já vám předložím všechny důkazy.
Jsem ochoten svědčit před jakoukoliv vyšetřovací komisí.>

