2018 elején rossz dolgok történtek (meg majdnem)
2018. január 17. szerda, 21:28

2018.január 21: Hihetetlen, de dezinformációnak bizonyult az állítólagos Hawait támadó "izraeli
tengeralattjáró", éppenséggel nem volt semmiféle tengeralattjáró. De ugyanakkor a rakétariadó
se "véletlen hiba" folytán lett kiadva, hanem a hawaii polgári védelem félre lett tájékoztatava az
"érkezö rakétáról" - szándékosan!
Egy pszi-op volt az egész, hogy
kondicionálják az embereket, fokozzák a hangulatot a várható (nukleáris) háborúra Észak
Kóreával ill. az azt megelözö potenciális hamis zászlós támadásra.

----------------------------------

Eredeti cikk: 1. Hawai-on hamis zászlós ballisztikus rakétatámadás lett meghiúsítva (amit Ész
ak-Kóreára kentek volna
, és akár nukleáris Armagedonba is torkollhatott volna)

2. Trump pedig vírusokat vitetett december végén Izraelbe. 2018-at írunk, ami az 1918-as
spanyolnátha járvány századik évfordulója is. De nem kell megijedni: erröl is már túl sokan
tudnak ahhoz, hogy azokat a vírusokat tényleg ki is merjék majd engedni. Szerintem
legrosszabb esetben is csak valamilyen "pszi-op járvány" lehet, amivel többnyire csak a
médiumok fognak riogatni.

A forgatókönyv az év elején a következö lett volna:

1. Trump-ból "elmebeteget" csinálnak

Trump épelméjűségét vitatták, visszaszólt: „Stabil zseni vagyok!”
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https://mno.hu/kulfold/trump-epelmejuseget-vitattak-visszaszolt-stabil-zseni-vagyok-2438332

2. Hamis zászlós ballisztikus rakétatámadás Hawaii ellen (meghiúsult), a médiumok pedig
ezután elhazudták az egészet:

Egy új alkalmazott küldte ki véletlen a rakétariadót Hawaiin

http://www.origo.hu/nagyvilag/20180115-a-hamis-raketariado-utan"A szombati hamis riadó utáni vizsgálat kiderítette, hogy az alkalmazott véletlenül rossz
gombot nyomott meg."
3 Felrobbant volna pár atombomba, ami leple alatt omlasztották volna a pénzügyi rendszert
(meghiúsult)

3. Az "elmebeteg" Trumpot felelösségre vonták volna a háborúért, és "likvidálták" volna
(meghiúsult)

4. A "jófiú" Rand Paul beült volna az elnöki székbe (meghiúsult)

Nem is gondoltam volna, hogy újabb hamis zászlós rakéta-támadást egyáltalán még
megkísérelnek, annak ugyanis NULLA az esélye, hogy ez a mai müholdas
megfigyelörendszerek és rakétaelhárító-rendszerek mellett valaha is sikerülhet.
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Hacsaknem kikapcsolják a védelmi rendszereket (ami feltünö lenne, mert erröl a trükkröl is már
sokan tudnak az amerikai hadseregen belül is), az ilyen támadás kivitelezhetetlen.

A médiumok aztán mindenféle szánalmas fedösztorikkal etették a népet, például hogy egy
"alkalmazott rossz gombot nyomott meg"... azért volt rakétariadó Hawaii-on. Nem, a
rakétariadó egyáltalán nem volt téves.

Amúgy egy közönséges okostelefonon se lehet már csak úgy "rossz gombot megnyomni", már
ott is elöször viszakérdez a szoftver kritikusabb müveletek végrehajtása elött, hogy a
felhasználó tényleg végre akarja-e azokat hajtani.

Hawaiit egy (állítólag) izraeli tengeralattjáró közelítette meg, de az amerikai
haditengerészet azonnal detektálta a felszín közelében ólálkodó "ismeretlen objektumot",
majd amikor az kilötte a rakétáit, a rakétákkal együtt megsemmisítették.

Ha sikerült volna, Trumpék a rakétatámadást Észak-Kóreára kenték volna.

A forgatókönyvet minden bizonnyal folytatni fogják, de most már tényleg háború elöidézése
nélkül lesznek kénytelenek Trumpot kibuktatni az elnöki székböl.

De hogy atomháborút akartak volna csinálni, az most már egyértelmü, mivel Trump
"járványügyi(-fogyi) hivatala január 5-én, egy héttel a hawaii incidens elött, a következö
tájékoztatást adta ki:

Nukleáris háborúra felkészítő eligazítást tart az amerikai járványügyi hivatal
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https://index.hu/kulfold/2018/01/05/nuklearis_haborura_felkeszito_/
A CDC egyelőre nem adott választ a kérdésre, hogy a fokozódó észak-koreai feszültség miatt
időzítette-e most januárra ezt a témát.
Ez ugyanaz a "hivatal", melyböl korábban a vírusokat vitték Izraelbe december 18-án:

2017. 12.18:

Sötétbe borult a világ legforgalmasabb reptere

https://hirtv.hu/hirtvkulfold/sotetsegbe-borult-a-vilag-legforgalmasabb-reptere-2434586
Az atlantai reptér termináljai vasárnap elsötétültek, az utasok a világítás nélküli várókban
vesztegeltek, vagy azoknak a repülőgépeknek a fedélzetén, amelyekről az áramkimaradás
miatt nem tudták leszállítani az utasokat.
A repteret bár lezárták, de ugyanakkor az atlantai székhelyü "hivatalból" elindult egy rejtélyes
jármü-oszlop a reptér felé, speciális jármüvek genetikailag modifikált "vírus küldeményekkel"
felpakolva. A lezárt reptéren már várakozott az izraeli Cal Cargo légitársaság (amely a Mosszad
fedöszerve) egyik "speciális küldemények" szállítására alkalmas Boeing 747-es repülöje, mely
aztán a vírusokat Izraelbe repítette.

Ez a repülö volt az, se ablakok, se felirat nincs nagyon rajta:

https://www.flightradar24.com/data/aircraft/4x-icb
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