ИСТИНАТА ЗА КОНСПИРАЦИЯТА - 
ексклузивно интервю на Христо Цанков 

web: www.illuminati-bg.bg

Last updated: 04.01.2016

Забележка:

Следното интервю бе дадено в края на 2012 г. за в. "Шоу", но така и не се появи в него. В съкратен вариант се появи на сайта blitz.bg

Към днешна дата са настъпили някои промени в посочените в статията данни за мен, по-конкретно във връзка с моя фейсбук-профил и цитираните от мен фейсбук-групи, а именно: в края на 2014 г. моят профил във Фейсбук бе изтрит заедно с всички мои постове и документи от моите групи. След подадена от мен жалба в Прокуратурата, бе образувано досъдебно производство за извършеното срещу мен престъпление. За съжаление Прокуратурата в лицето на наблюдаващия прокурор Бойко Калфин от Кюстендилска окръжна прокуратура (КОП) извърши незаконосъобразни действия и напрактика блокира разследването. Този факт дава основание да се смята, че български служби и агенти са замесени в изтриването на моя профил. 

В статията нееднократно споменавам термина "Илюминати". Читателят следва да разбира, че имам предвид "Черните Илюминати". Те считат себе си за божествено "Просветени" (което е значението на термина), но тъй като черпят своето просвещение от тъмната сила на Сатана, правилно е да бъдат наричани черни илюминати.


- Г-н Цанков, първо моля да се представите с няколко думи.

- Казвам се Христо Цанков и понастоящем живея в гр. Русе. Догодина ставам точно на 40. Накратко, моята житейска история е следната. Три години от средното си образование учих в английска спецшкола (еквивалент на българската гимназия) в Москва, където работеха майка ми и баща ми. Поради неочаквания обрат на политическата арена през 1989 г., когато соц. строй се пропука, взех решение да се върна в България и да завърша средното си образование в родината. После кандидатствах за висше образование и бях приет във Великотърновския университет в специалност "Руски и гръцки език". За съжаление, поради финансови затруднения се наложи да напусна преждевременно университета, макар че бях отличник по гръцки, и да започна работа в София като рекламен агент. Впоследствие основах моя собствена рекламна агенция, която издаваше тримесечното автомобилно списание "Автобизнес". Нещата потръгнаха, но напрегнатият живот в София не ми допадна, и след три години работа реших да закрия фирмата и да се прибера в своя роден град Русе. Това се случи през паметната 2000 година. Оттогава досега животът ми е бил низ от много преживявания и опитности в търсене на точното място, което Господ ми е отредил в Своя велик план. Мисля че в последните години наистина го открих, според както казва поговорката: "камъкът си тежи на мястото". Считам, че думите "народен просветител" и "народен будител" най-точно характеризират мисията, която Господ ми е възложил на този етап от моя живот, като последните три години бяха най-ползотворни. Преведох и разпространих в интернет редица важни док. филми и основах в социалната мрежа Фейсбук две значими групи - "Аерозолни престъпления" и "Божието Слово срещу измамите на окултизма". В последната има качени вече близо 180 важни теми и огромно количество информация. Отделно от моята работа в тези групи поддържам е-мейл листа от близо 12 000 е-мейл контакти на българи, на които изпращам регулярно информация. В тази листа влизат е-мейлите на всички български депутати и министри, повечето кметове, на премиера, президента и т.н., така че никой от отговорните държавници и политици да не остане в тъмнина по отношение на предстоящите събития. Целта ми е да увелича моята листа на 50 000 е-мейла, което ще бъде наистина един уникален резултат.

- Какво ви провокира да уведомявате обществото по темите, за които получавах съобщения и инфо и аз на пощата си? За голяма част от хората те са или фантасмагории, или теми-табу. Болшинството хора не разбират или не искат да повярват в световния заговор. Всъщност, може ли да се говори за заговор срещу българите, по-конкретно и в какво се изразява той - какво цели?

- Моите мотиви да започна да уведомявам обществото във връзка с определени въпроси и събития са били вероятно същите, които са движели народния просветител Паисий Хилендарски. Това са наистина теми, за които на народа се поднася фалшива и изопачена информация. Това се прави целенасочено и явно преследва определени користни цели. Вярно е, че болшинството хора днес не разбират и не искат да повярват в световния заговор, но трябва да се отбележи все пак, че благодарение на усилената работа на редица изследователи немалко хора се просветиха и разбраха истината за конспирацията. Най-голямата работа обаче тепърва предстои.

Другата основна причина за моята активна дейност е, че в скоро време ще станем свидетели на много страшни събития. Те вече се случват, а хората имат нужда да бъдат предупредени и ясно да разбират пътя на спасението. Тук е необходимо да припомня, че светът се намира в състояние на 3-та Световна война, която започна на 11.09.2001 г., когато Илюминати инсценирано взривиха 3-те кули на СТЦ в Ню Йорк. Цитирайки думите на бившия американски президент Джордж Буш-младши, масон и член на тайното сатанинско общество "Череп и кости", това е "войната срещу злото и тероризма". Оттогава до днес военните конфликти по света постоянно се разрастват, а лошото тепърва предстои. Предстои една последна глобална криза, която ще вземе милиони жертви. Съгласно Свещеното Писание, тази криза ще приключи с Апокалипсиса и Второто пришествие на Христа. Така че нищо добро не очаква човечеството. Твърдението на разни астролози, ясновидци, медиуми, магове и прочие окултисти, че предстои преход към едно по-висше състояние на човека, някои го наричат "квантов преход", че предстои нова ера на мир, любов и разбирателство между хората, е една от мощните измами, запленили съвременния свят. А относно Апокалипсиса, той няма да настъпи на 21.12.2012 г., според фалшивата кампания на Илюминати и т. нар. „календар на маите“. Целта на тази кампания бе да се заблудят големи множества, тъй като учението за Апокалипсиса е основно учение на Библията. Всъщност, един истински християнин не може да бъде такъв, ако не вярва и проповядва това важно библейско учение. Но вижте какво се получава напрактика. Още преди да е дошла прокобната дата 21.12.2012 хората вече се шегуват и подиграват с края на света. Чух го с ушите си в едно от последните предавания на шоуто „Биг Брадър“. Но ако масите биха проумели истината по въпроса, всички усмивки и подигравки биха моментално замръзнали. Защото истината е, че живеем в последните години на човешката история и още малко време ни дели от пророкувания в Божието Слово свършек на света и от Второто пришествие на Господ Исус. 

Но сега нека поговорим малко за същността на конспирацията, тъй като това е очевидно въпрос, който мнозина разбират погрешно и непълно. Моето просветление по темите за конспирацията на тайните общества започна чрез книгите на българския емигрант в САЩ, Никола Николов. Те започнаха да се разпространяват у нас в началото на 1990-те, веднага след падането на соц. диктатура, и са добре известни на изследователите у нас, затова няма да ги цитирам поименно. Бих си позволил да отбележа само, че тези книги са подходящи за начинаещи изследователи. Те съдържат много обективна информация, факти и доказателства, но не разкриват пълната истина. Аз дълбоко оценявам труда на Никола Николов. За времето, в което е живял, и според светлината, която е имал, мога уверено да заявя, че е извършил голям подвиг за страната си. Но ако трябва да бъда съвсем точен, моето просветление започна още по-рано. Това се случи в Москва, когато за първи път си купих Библия. Тогава бях едва на 15 години, а годината бе 1988-а. По това време Библии и друга религиозна литература можеха да се купят в Москва само от амбулантни търговци, които се събираха на определени места около Червения площад. Спомням си, че за моята първа Библия платих 40 рубли, което беше изключително голяма цена. След това започнах редовно да я чета и може би тогава бе посято семето на моята вяра в Твореца.

Тук е важно да отбележа, че ако иска някой да разбере в дълбочина конспирацията, неминуемо трябва да познава много добре ученията на Библията. Фатална грешка допускат мнозина съвременни изследователи, които твърдят, че всички религии са измислени, за да държат човека в робството на предразсъдъци и религиозни догми. Съвсем наскоро говорих по скайпа с един млад човек, който бе точно на това мнение. В същото време бе приел редица окултни заблуди на един от най-популярните съвременни учители на движението "Нова Епоха", става въпрос за Дейвид Айк. Фактът, че съществуват множество фалшиви религии, не означава, че няма истинска религия! Точно обратното. Фалшиво копие се прави на нещо истинско. Фалшивите банкноти съществуват, защото съществуват истински банкноти. Ето защо, всички изследователи на конспирацията трябва да знаят, че нейното естество е преди всичко духовно. А това е така поради простия факт, че хората не са единствените жители на нашата планета и защото Илюминати са ръководени от „духовните сили на нечестието“, както казва ап.Павел в Ефесяни 6:12. Съществува духовен, невидим за очите на хората свят на земята, в който действат две велики противоположни сили - силите на доброто и силите на злото, а последиците ги усещаме осезаемо в нашия реален живот. Този духовен невидим свят е разкрит единствено в Свещеното Писание, сиреч Божието Слово и Откровение. Това е светът на Твореца и Неговия велик противник Луцифер (Сатана); светът на ангелите и демоните. Всички останали религиозни книги като Корана, Ведите и т.н., също дават информация за духовния свят на невидимите същества, но тя е неточна, изопачена и измамна. Ето защо, ако трябва да дам най-кратко и точно определение на думата "конспирация", това е "великият заговор срещу Христос" или "великият заговор срещу Божието Слово", тъй като Христос е Божието Слово (Евангелие на Йоан 1 глава). Върху този въпрос може да се напишат цели томове с факти и доказателства, но за да приключа изясняването на термина "конспирация", трябва да добавя само и факта, че е невъзможно конспирацията да бъде разбрана, ако не се проследи нейното историческо развитие. А за да направи това, всеки сериозен изследовател ще трябва да се върне назад назад в историята, дори в самото начало.

Първата стъпка в разгадаването тайните на конспирацията е въпросът за сътворението и човешкото битие, а именно как са се появили вселената, нашата планета и животът на нея. И ето тук, веднага стигаме до същността на конспирацията. Защото Божието Слово, сиреч Библията, е единствената Книга, която дава най-точното, логическо, разумно и научно-обосновано обяснение за произхода на вселената и човека. Може да изследвате религиозните писания на всички фалшиви религии като мюсюлманството, масонството, хиндуизма, будизма, множеството древни и съвременни езически религии, и ще установите, че всички те дават абсурдни, нелогични, противоречащи на разума и, най-вече, научно-необосновани доклади за произхода на вселената и човека. Повечето от тях са толкова фантастични, че спокойно се квалифицират като митове и легенди, плод на човешката фантазия. Не е така с Библията обаче. Нека дам един чудесен пример. Още първата глава на първата книга Битие ни запознава с доклада за сътворението на земята и човека. Без да навлизам в големи подробности, ще цитирам Битие 1:11:

Бит. 1:11 И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.

Обърнете внимание на израза "според вида си". Бог създава както растенията, така и животните според техния вид. Това е едно строго научно изявление, което днес е доказано от науката. Защото последните научни открития в генетиката и биохимията наистина доказаха, че видът на всяко растение и животно е абсолютно устойчив, като не е възможно преминаването на един вид в друг вид, според както еволюционистите се опитват да ни убедят вече 150 години. Ето къде е основата на конспирацията. Тя е срещу Божието Слово. Днес се знае от научните кръгове, че еволюционната теория е пълна измама, но въпреки това тази измама продължава да се преподава на учениците в целия свят. Учени с високи титли и постове знаят прекрасно, че еволюцията е невъзможен процес и въпреки това срамно мълчат. Имам предвид конкретно учените от БАН. Това не е ли конспирация? Разбира се, че е, защото ако истината бъде казана на народа, тогава погледите ще бъдат насочени отново към Божието Слово, а вярата отново ще бъде закотвена в истинския Бог и Творец. Но един просветен човек трудно може да бъде манипулиран, лъган и мамен. Затова управляващите кръгове целенасочено продължават да поддържат тази долна измама за еволюцията, защото ако един човек не е наясно с правилния отговор на най-фундаметалния въпрос на човешкото битие, тогава той става лесна плячка на стотиците древни и модерни окултни фалшиви учения, които се надявам да дискутираме в някое следващо интервю. Затова мозъците на българските ученици и студенти продължават да бъдат промивани, а медиите на Илюминати (окултния елит, който управлява света) продължават да бълват новини за еволюцията. В същото време десетки, дори стотици научно-популярни филми, направени от водещи съвременни учени като д-р Карл Бау, д-р Робърт Джентри и мн. др., доказващи библейския доклад за сътворението, се разпространяват единствено в интернет и никога не намират място в ефира на популярните телевизии. Ако някой читател на в. "Шоу" желае да получи повече информация за тези уникални филми, нека се свърже с мен на посочените координати.

Накратко, това е същността на конспирация. Тя винаги е била и ще бъде срещу Божието Слово. Защото единствено Библията разкрива кой е истинският Бог, кои са извънземните същества, как се е появила вселената и човекът, как злото и смъртта са се появили, защо има страдания и разруха; единствено Библията дава верния отговор за бъдещото на човечеството чрез своите уникални пророчества. Пак единствено тя посочва верния път за спасението на човека. Чудно ли е тогава, че през цялата човешка история Библията е била най-преследваната, най-отричана и най-забранявана книга? Чудно ли е, че милиони вярващи в нейните божествените учения, са пожертвали живота си за нея? Чудно ли е, че Илюминати са положили неимоверни усилия да залеят света с десетки изопачени преводи на Библията? Чудно ли е, че все повече хора днес твърдят, че оригиналът на Библията е изгубен, че са били отнети важни текстове от нея, за прераждането например, или пък че са били добавени други текстове. За съжаление, немалко изследователи на конспирацията са попаднали в примките на тези фатални измами, така че в крайна сметка не могат да достигнат до нейната същност. Така изгубват от поглед единствения верен път за спасение и се обричат на гибел. И тук стигаме до главната цел на конспирацията - да скрие от човека пътя на спасението и да му отнеме вечния живот, който Творецът и Спасителят Исус Христос е обещал на всички Свои деца. Но тази тема е много дълбока и се надявам в някои от следващите ми интервюта да я доразвия.

Приключвайки въпроса за еволюцията, трябва само бегло да спомена, че на другия полюс на измамата за човешкото битие, е модерното днес окултно учение за това, че хората са експеримент на извънземни. За съжаление, мнозина днес, особено от младите хора, са приели това измамно учение, а първопричината се корени отново във "великия заговор срещу Божието Слово". Изтъкнат проповедник у нас на фалшивите учения за извънземните е не кой да е, а астрофизикът от БАН, Лъчезар Филипов - син на партийния кадър Гриша Филипов. А негов "съперник" в тази измама е известният със своите множество телевизионни изяви масон Еленко Ангелов, който упорито насажда идеята за т. нар. "рептили". (Бел. Х. Ц. 04.01.2016 - Еленко Ангелов промени съществено в последните няколко години своето поведение, което ми дава основание да смятам, че е разбрал доста свои грешки. Дано Всемогъщият го избави от измамните пътища на окултизма!)

А сега нека се спра върху въпроса за заговора срещу българите и дали има такъв. Разбира се, че има. Но заговорът е глобален. Той не е само и специално срещу българите. Той е срещу всички свободни хора по целия свят. Срещу всички миролюбиви граждани и България не прави изключение. Необходимо е просто да добавя, че Илюминати имат специфичен план за действие за всеки континент и всяка нация поотделно. В този смисъл заговорът срещу България има определени особености. В следващите редове ще засегна накратко някои от тях.

Безспорно, една от най-важните точки в конспирацията срещу българите, е подмяната на нашата история. По тази тема започнаха да пишат напоследък все повече историци и изследователи, макар и без видима промяна в официалните учебници по история. Но вече твърдо се знае, че България не е била основана през 681 г., а много по-рано. Според проф. Божидар Димитров, годината на основаването на България е 632 г., а неин основател е Кубрат. Проблемът е, че името „България“ и „българи“ се споменава в исторически източници много преди тази година. Така че българските историци и политици имат в момента една тържествена отговорност - да преразгледат основно и коригират фалшивата история, която се преподава днес в българските учебни заведения. Тук е важно да се отбележи, че българските масони имат съществен дял в налагането на подправената българска история след Освобождението. Конкретно бих споменал имената на масоните Иван Шишманов и Васил Златарски. Лидерът на националистите, Волен Сидеров, наскоро издаде една чудесна книжка, озаглавена "Основи на българизма", в която представя редица факти и доказателства за целенасочената подмяна на родната ни история. Не съм съгласен с всичко написано в нея, има много неточни и преувеличени моменти, но като цяло я одобрявам, защото е един опит да се осветли българската общественост по този толкова важен въпрос. Той е част от конспирацията срещу България и българите. Защото, ако един народ не знае своята истинска история, тогава той ще бъде лесно измамен и манипулиран по други важни въпроси, касаещи неговото благополучие. Такъв народ лесно се поробва и управлява. По тази именно причина Паисий Хилендарски започва да пише своята "История славянобългарска" през 1760 г., за да върне гражданското и духовно самосъзнание на поробения български народ. Интересното е, че има съществени разминавания между историческите сведения за българите, описани от Паисий, и официалната българска история днес. Затова препоръчвам на всеки българин-патриот да отдели време и да прочете тази малка книжка.  

И защо това е необходимо? Като си дадем сметка, че българите са били един от най-великите народи в Европа и като се замислим в какво унизено и нещастно положение се намира в момента този някога велик народ - на дъното в Европейската общност, можем да разберем кой и защо има интерес да не си знаем истинската история. А това че сме на дъното в Европа като нация, е също част от пъкления план на Илюминати – план на повторно заробване и отнемане националното самосъзнание. Те не могат да си позволят да има на Балканите Велика България, каквато е била държавата ни по времето на Аспарух, Тервел, Симеон и други велики български владетели. Ето защо, веднага след промените през 1989 г. бе задействан планът за заробване на нацията ни, така че към днешна дата ние вече сме изцяло зависими от структурите на Новия световен ред - Европейския Съюз, НАТО, ООН, Световната банка, МВФ и др. Но планът на Илюминати включваше също тотално разграбване националните ресурси и спестявания на българския народ, който с цената на огромни усилия и саможертва изгради една просперираща държава по времето на социализма. Всъщност, източването започна малко по-рано чрез т. нар. външнотърговски фирми и задгранични дружества. Днес се знае, че милиони долари са потънали във външнотърговски сметки, чиито следи се губят, и които облагодетелстваха и създадоха една скрита олигархия. Но най-трагичното е, че грабежът на нацията ни чрез т. нар. "приватизация" бе проведен с активното участие на родните масони, които след падането на соц. диктатура излязоха на светло и се активизираха. Андрей Луканов, например, бе висш масон от 33 степен. В интервю за популярен бг сайт, масонът Григорий Вазов открито заявява: "Луканов нареждаше какво и колко да се краде". Може би не случайно Луканов, една от главните фигури на тихата революция у нас, бе ликвидиран, защото е трябвало да се прекъснат важни следи, сочещи към определени лица и престъпления от особено голям размер. И фактът си е факт. След 22 години непрестанен грабеж българите не са собственици на своята държава. И тук аз задавам въпроса: как можаха българите да създадат една просперираща икономика и земеделско стопанство в продължение на 45 години, да владеят, управляват и експлоатират добре родните ресурси и производствени мощности, а изведнъж след 1989 г. станаха неспособни и некадърни?! Аз не мисля, че българите са такива. Истината е, че това унищожение на нацията ни бе планирано и продължава методично да се изпълнява чрез дясната ръка на Илюминати - родното масонство. Това си е чиста конспирация.

Вижте само къде е цветът на нашата нация! Огромен брой учени, специалисти и професионалисти, съставляващи родната ни интелигенция, работят в чужбина и обогатяват със своя опит и знания чуждестранни компании и организации. Новините по медиите непрестанно тръбят, че у нас не достигат квалифицирани кадри, които да наследят старото отиващо си поколение. А средният редови българин скита немил-недраг по света, безжалостно експлоатиран от чуждестранни капиталисти. Ето защо мога със сигурност да заявя, че заговорът срещу българите е съвсем реален, че той се изпълнява пред нашите очи и човек трябва наистина да е сляп, за да не разбира този факт. В публичното пространство този заговор е известен още като "планът Ран-Ът". Но, ако трябва да бъда съвсем точен, господата Ран и Ът са били пионки на Илюминати, които са изпълнявали техните поръчения.

Понастоящем Илюминати полагат огромни усилия да превърнат България в мултиетническа държава и в това отношение масонството играе ключова роля. Това е още един важен елемент от заговора срещу страната ни. Неотдавна БТВ излъчи репортаж във връзка с честването на Курбан байрама, в който обяви, че в България има 1100 джамии и близо 1,5 милиона мюсюлмани. Не знам дали някой управляващ си дава трезво сметка какво означава това, особено предвид на факта, че армията ни наред с искономиката и селското стопанство, беше също тотално съсипана. Невероятната експанзия на исляма у нас през последните 22 години, на тази фалшива религия, отговорна за страшния геноцид на народа ни в продължение на 5 века, е отговорност и безумие на всички управляващи партии, сменили се през тези години и управлявани от масоните. Това е в буквалния смисъл на думата престъпление от най-висша степен! А фактът, че българските телевизии заливат ефира с турски сапунки, че се излъчват новини на турски език, е просто отвратителен! За съжаление, това, което се случва в България, едва ли може да се случи в някоя друга държава по света. Тук е необходимо всеки българин да проумее важната истина, че всички партии в България от времето на прехода и досега се управляват от една-единствена „партия“ - масонството, така че която и партия или коалиция да поеме управлението на страната, властта ще бъде отново в ръцете на поклонниците на Великия архитект на вселената, сиреч Луцифер.

Отново подчертавам, че антибългарската политика у нас се провежда благодарение на юдо-тюрко-масоните в България, чиято окултна доктрина е интернационална и в ущърб на националните интереси. Те са истинските национални предатели и макар че техните предци в лицето на революционерите-масони се бориха за свободна от ислям България, виждаме, че днес ислямът е на почит, виждаме, че неговите привърженици все повече се увеличават, а Парламентът дори отказа да заклейми изказването на тюрко-масона Ахмед Доган за новия прочит на българската история. Всичко това ще има катастрофални последици за нацията. Запомнете тези думи! Всемогъщият Бог и Творец Исус Христос е много оскърбен и оттегля Своята закрила от българите. Като вземем под внимание и факта, че националната религия на страната ни, т. нар. "православие", е една богохулна религиозна система, каквато е Римската църква, мога уверено да заявя, че нищо добро не очаква българите. Знам със сигурност, че тези думи няма да се харесат на мнозина читатели, но аз съм длъжен да говоря истината. Самият аз в началото на своя духовен път бях православен християнин, но след като установих колко много се разминават ученията на православието с тези на Библията, не се поколебах да скъсам кръщелното си свидетелство и да изхвърля всички кръстове, икони, молитвеници и т.н. Но тук отново опираме до познаване ученията на Библията и до конспирацията срещу Божието Слово. Все пак, нека оставим тази тема за по-нататък.

Завършвайки коментара си върху третия елемент на заговора срещу българската нация - тихата ислямизация, мога само да добавя, че това е една бомба със закъснител, която не се знае кога ще гръмне, но чиито последици ще бъдат катастрофални. Във всеки случай бъдете сигурни, че Илюминати знаят много добре какво правят. Защото няма нищо случайно. Явно те виждат в българската нация голяма заплаха и мисля, че точно такъв е случаят. Има сериозно основание да смятам, че Всемогъщият е отредил специално място на нашата малка държава в последните заключителни събития от Неговия велик изкупителен план и може би затова Илюминати правят всичко възможно, за да предизвикат оттеглянето на Божията закрила от българите. Много скоро ще разберем какъв е резултатът.

- Имате ли сведения за аерозолни престъпления у нас и как е възникнала групата във Фейсбук?

Създадох групата "Аерозолни престъпления" във  Фейсбук след като преведох едноименния док. филм на американския научен изследовател Клифърд Карником. Понастоящем този изследовател има собствен сайт в интернет за аерозолните престъпления, на който са представени огромен брой научни изследвания и доказателства. Една част от тях са отразени във филма, който препоръчвам на всички читатели на в. "Шоу". Но неговият филм далеч не е единственият. В последните няколко години излязоха десетки док. филми във връзка с един от най-жестоките геноциди, провеждани тайно в продължение вече на няколко десетилетия. Жалко, че все още има мнозина, които се съмняват, но следните няколко прости факта биха накарали и най-големия скептик да се замисли.

Първо, аерозолните или химически следи са част от развитието на т. нар. "програма за биологическо оръжие", изпълнявана съвместно от организации като Пентагона, ЦРУ и НАТО. Тази програма започва усилено да се развива и разработва веднага след края на Втората световна война. Тогава редица нацистки учени биват тайно изведени в Русия и САЩ, където полагат основата на новата организация ЦРУ. Документацията, свързана с разработването на биологическо оръжие чрез разпръсване по въздуха на вируси, бактерии, гъбични спори, високотоксични хим. съединения, метали, полимери и т.н., е наистина впечатляваща. Стига човек да има желание да се просвети по въпроса, ще намери в интернет тонове информация и видеоматериал. Част от тази програма за биологично оръжие са също държавно промотираните кампании за ваксиниране. Но специално за ваксините ще говорим отделно. А като доказателство за аерозолните престъпления ще цитирам няколко примера, които са изключително красноречиви.

В последните няколко години излезе шокираща информация чрез публикуването на разсекретени военни архиви на САЩ и Великобритания, от които стана ясно, че военните на тези две страни са провеждали в продължение на години секретни експерименти над нищо неподозиращи граждани, чрез разпръсването на химически и биологически агенти. Конкретно, нека цитирам акцията на военните във Великобритания, продължила в периода 1953 - 1964 г. Това са цели 11 години! През този период над различни селища и градове в Обединеното Кралство са били разпръснати чрез самолети тонове от високотоксичното съединение цинк-кадмиев-сулфид. Но изглежда и това не е било достатъчно. Защото в някои британски селища разпръсването по въздуха е било съпроводено и от наземно разпръсване чрез специализирани камионетки. Официалната версия на британските военни застъпва и до ден-днешен тезата за експериментиране "в полза и за защита на нацията". Проблемът е, че не много време след проведените аерозолни пръскания жителите на засегнатите райони започват да развиват РАК! Всичко това е документирано. Един док. филм на британската Би Би Си, например, специално разказва за тези нечовешки експерименти. Пред камерата застават и разказват своите истории потърпевшите граждани, развили тежката диагноза "рак". Най-очевидното доказателство е, че до времето на разпръсването на хим. агенти не е имало нито един случай на рак в съответните райони, а после изведнъж – бум!

Нека да спомена и войната във Виетнам, когато чрез самолети американските военни разпръсват на виетнамска територия хиляди тонове от високотоксичното вещество "Агент Оуриндж" (Agent Orange). Последиците са катастрофални. По ирония на съдбата производител на това убийствено вещество е печално известният днес хим. гигант "Монсанто", който наложи в последните години ГМО-семена и продукти в повечето страни по света. Хиляди виетнамци загиват от отравяне, а още по-страшен е резултатът върху поколенията. И до днес във Виетнам продължават да се раждат бебета с ужасни малформации. Така че, ако някой ви каже, че историята за аерозолните пръскания и престъпления е измислица на група фанатизирани теоретици на конспирацията, просто му кажете истината в очите - че е крайно невеж човек, с когото изобщо не си заслужава да се разговаря. И наистина, ако някой иска да се просвети по въпроса, наличната информация надминава всяко въображение.

(Следва продължение)


