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Americké lietadlo rozprašujúce prasaciu 
chrípku zostrelené v Číne
Dec 5 2009 

Správy, ktoré dnes kolujú v Kremli, uvádzajú, že americkou vládou 
najaté lietadlo, pilotované agentmi americkej CIA, prevážajúce náklad 
zmutovaného vírusu prasacej chrípky s cieľom jeho rozprášenia vo 
vzduchu, bol zostrelený na čínskom letisku Shanghai Pudong tímom 
sabotérov, ktorí tak chceli zabrániť americkému útoku na jednu z ich 

stredoázijských základní v Kirgizsku.

Podľa správ čínskej mediálnej propagandy bolo v tomto incidente zasiahnuté zimbabwianské 
lietadlo MD-11, vlastníctvo spoločnosti Avient Aviation, ktorá je napojená na CIA,  
prevádzkovaná bývalým britským vojenským dôstojníkom Andrew Smithom a registrovaná v 
Spojenom kráľovstve (UK). V lietadle zahynuli traja americkí agenti CIA a štyria ďalší ľudia 
boli zranení, údajne občania USA, Indonézie, Belgicka a Zimbabwe. 

 

Najzaujímavejšie na týchto správach o obetiach zo zostreleného lietadla je, že jeden z nich, 
Indonézan, ktorý sa momentálne lieči zo zranení, „doznal“ silám čínskej tajnej služby, že je 
zamestnancom amerického námorníctva ako technik na záhadnej americkej námornej 
lekárskej výskumnej jednotke č. 2 (NAMRU-2) v Indonézii, k uzatvorenie ktorej bol vyzýval 
indonézsky minister obrany Juwono Sudarsono, pretože jej operácie boli „príliš tajnostkárske 
a nezlučiteľné s indonézskymi bezpečnostnými záujmami“.
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Ešte zaujímavejšie je všimnúť si, že táto tajná základňa biologických zbraní amerického 
námorníctva v Indonézii (najpočetnejšej moslimskej krajine sveta) bola založená v spolupráci 
s Rockefellerovým Inštitútom, a bola hlavným centrom amerického Programu vírusových 
chorôb (VDP), ktorý popisujú ako „epidemiologický a laboratórny výskum vírusových 
hemoragických horúčok, chrípky, encefalitídy a riketsie“, a šéf tohto Inštitútu, David 
Rockefeller už dlho volá po masívnej redukcii svetovej populácie.

Ak by sme sa chceli bližšie pozrieť na agendu, ktorá je v súčasnosti rozbehnutá a týka sa 
radikálnej zmeny nášho sveta, prostredníctvom hromadného vymierania svetovej populácie, 
po vysvetlenie nemusíme chodiť ďaleko, postačia slová Davida Rockefellera, ktoré predniesol 
na tajnej schôdzke Trilaterálnej Komisie v júni 1991, keď povedal: „Sme vďační novinám 
Washington Post, New York Times, časopisu Times, a ďalším skvelým publikáciám, ktorých 
riaditelia navštevovali naše stretnutia a dodržali svoj sľub mlčania takmer 40 rokov. Ak by 
sme boli bývali vystavení jasným svetlám publicity, náš plán pre svet by sme neboli schopní 
rozvinúť. Ale dnes je už táto práca omnoho dokonalejšia a pripravená k vykročeniu smerom 
ku svetovej vláde. Nadnárodná zvrchovanosť intelektuálnej elity a svetových bankárov je 
určite vhodnejšia ako národné sebaurčenie praktizované v minulých storočiach.“

O tom ako USA využívajú lietadlá na rozprašovanie zmutovaného vírusu vtáčej chrípky po 
svete si viac prečítame opäť v čínskej tlači:

„26. júna bolo podozrivé lietadlo donútené pristáť. Lietadlo AN-124 pod americkou správou, 
zmenilo volací signál z civilného na vojenský, čo po pokuse vstúpiť do pakistanského 
vzdušného priestoru, vyvolalo reakciu IAF a lietadlo bolo prinútené k pristátiu v Mumbaji, 
zatiaľ čo druhé lietadlo bolo uzemnené nigérijskými stíhačkami a posádka bola zatknutá. 
Podľa správ, Čína (letectvo čínskej armády) kontaktovala indické a nigérijské rozviedky z 
dôvodu prítomnosti týchto ukrajinských lietadiel pod americkou vlajkou, v rastúcej obave, že 
Spojené štáty rozširujú „biologické látky“ do atmosféry Zeme, pričom niektorí čínski 
predstavitelia sú presvedčení, že tu ide o pokus o hromadnú genocídu rozprašovaním prasacej 
chrípky H1N1.

Zvláštne na týchto správach a zatknutiach, rovnako aj vynútených pristátiach lietadiel, je, že 
lietadlá boli vybavené systémami na „odvoz odpadu“, ktoré by vedeli rozprášiť až 45000 kg 
aerosólovej hmly dômyselnou sieťou nanorúrok, ktoré vyúsťovali cez odtokové hrany krídiel, 
a mohli by tak vypustiť formou hmly čokoľvek by sa nachádzalo v nádržiach.“
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Dočítame sa aj o amerických lietadlách nad Ukrajinou:

„Kyjevské úrady, na Ukrajine, popreli akékoľvek letecké rozprašovanie „aerosolových 
liekov“ nad mestom. Následne boli oznámené svedectvá o výskyte malých lietadiel nad 
zalesnenou oblasťou ako rozprašujú aerosólovú substanciu v boji proti H1N1 alebo prasacej 
chrípke.

Potvrdilo to 5 zdrojov a miestne Kyjevské noviny dostali stovky telefonátov od obyvateľov aj 
miestnych podnikateľov v oblasti, kde lietadlá rozstrekovali podozrivú látku. A nielen to, 
miestnym podnikateľom a predávajúcim miestne úrady „poradili “, aby ostali v ten deň doma.

A ako by to nestačilo, vládne autority tlačili na rádiové stanice v Kyjeve aby zapierali tieto 
oznámenia. Na online fórach, webstránkach a blogoch pribúdali výpovede očitých svedkov o 
celej udalosti. Bolo hlásené aj rozprašovanie z vrtuľníkov nad mestami: Kyjev, Ľvov, 
Ternopil a po celej Ukrajine.“

Čo však najviac znepokojuje, je ničivá daň, ako následok postreku vírusom prasacej chrípky, 
na obyvateľoch Ukrajiny. Ako čítame ďalej:

„Od včera sa na Ukrajine nakazilo takmer 40000 ľudí tým, čomu ešte stále hovoríme 
„Ukrajinská pliaga“, ale podľa nedávnych vyjadrení lekárov, tu ide o silnejšiu formu H1N1 
alebo prasacej chrípky, ktorá zmutovala a postihuje pľúca, ktoré ničí a napĺňa krvou.“
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Ale najstrašnejším dôsledkom tejto zmutovanej chrípky je súčasná správa Svetovej 
zdravotníckej organizácie, že vírus zabíja ľudí vo Francúzsku, Nórsku, Brazílii, Číne, 
Japonsku, Mexiku, Ukrajine a USA, keď si smrteľná daň tejto Globálnej pandémie už 
vyžiadala takmer 8000 obetí, a podľa najnovších správ z Číny, toto smrteľné ochorenie prešlo 
aj na psov.
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