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Engenheiro russo de foguetes Boris Chertok
Em 12 de dezembro de 2011, Boris Chertok, engenheiro de uma das primeiras
missões equipadas para o espaço para a União Soviética morreu aos 99 anos.
Os complexos de inteligência dos EUA e os complexos militares dos EUA esperam
que todas as testemunhas oculares do Programa Espacial Secreto morra antes Eles têm
que contar a Verdade.
As 25.000 assinaturas necessárias em 30 dias para a Solicitação de Divulgação II e
a Petição de Necessidade de saber são uma piada porque o número é muito alto.
Os criminosos de guerra da NSA e da CIA cometiram traição muitas vezes e
esperam que você simplesmente desista e se esqueça.
Afinal, os adolescentes de hoje nem se lembram do 911, então, se eles continuam
negados, eles podem encobrir seus crimes sob uma constituição suspensa e têm seu
caminho conosco, acabando por acabar com a democracia completamente?
Isso soa exagerado?
Pense de novo.
O Patriot Act já está em vigor há 10 anos.
Por que os americanos não exigem que a administração de Obama o revogue?
Iraq StarGate

Na década de 1920, o Iraque StarGate foi descoberto em Bagdá.
Este StarGate foi cercado pela "Zona Verde" durante a Guerra do Iraque e foi todo
o propósito da guerra.
Armas de destruição em massa (WMD's) eram uma desculpa.
Ter o controle do StarGate foi o objetivo do governo Bush e da Alemanha nazista.
Esta foi uma repetição quando Hitler e a Alemanha nazista foram ao Iraque para
lutar contra os britânicos, pois ambos queriam o controle do Iraque StarGate.
A Diretriz Führer nº 30 tratou da intervenção alemã em apoio a nacionalistas
árabes no Reino do Iraque.
Durante a década de 1930, representantes da Alemanha nazista e da Itália fascista
tentaram ganhar o favor de vários nacionalistas iraquianos e prometeu apoio contra os
britânicos.
Em 2 de maio de 1941, após as tensões montadas em ambos os lados, os
britânicos lançaram ataques de terra preventivos contra as forças iraquianas e a guerra
anglo-iraquiana começou.
Rashid Ali imediatamente solicitou que os alemães aproveitassem as promessas
anteriores de assistência.
A Zona Internacional (anteriormente conhecida como Zona Verde) é a área
diplomática / governante fortemente protegida de ruas fechadas no centro de Bagdá, onde
as autoridades de ocupação dos EUA vivem e trabalham.
A Zona Verde na cidade central inclui os principais palácios do ex-presidente
Saddam Hussein, onde o StarGate está localizado no porão do palácio principal.
A área abriga a autoridade governamental civil dirigida pelos americanos e
britânicos e os escritórios das principais empresas de consultoria dos EUA.
Prescott Bush havia fornecido armas à Alemanha nazista para armá-las para a
Segunda Guerra Mundial.

Rockefellers Chase Bank e Prescott Bush Fund Secret Space Program
De acordo com pesquisas realizadas nos últimos anos, os banqueiros de Wall
Street (entre outros) financiaram a ascensão de Hitler ao poder ao mesmo tempo em que
obtinham grandes lucros.
O economista dos EUA, Victor Thorn, observou que, embora um grande número de
outras empresas ajudassem os nazistas (como o Oil Standard e o Chase Bank de
Rockefeller, bem como os fabricantes de automóveis dos EUA), os interesses de Prescott
Bush eram muito mais profundos e sinistros.
Em seu livro, Tarpley e Chaitkin explicam que desta forma uma parte significativa
da base financeira da família Bush está relacionada ao apoio e à ajuda de Adolph Hitler.
Portanto, o presidente dos Estados Unidos, número 43, assim como seu pai
número 41 (ex-diretor, vice-presidente e presidente da CIA) atingiu o pico da hierarquia
política dos EUA graças a seu bisavô e avô e geralmente a toda a família, que ajudou
financeiramente e Encorajou os nazistas.
Hitler foi um contactado e viajou através do tempo Space Rifts
Hitler foi um contatado que fez negócios com os grupos Extraterrestres (ETs)
negativos.
Hitler e outros viajaram através do "Time-Space Rift" que Montauk e outros
programas como o Philadelphia Project criaram.
Eles também fizeram acordos com ET negativos para alcançar outros meios de
viagem.
A Alemanha nazista, a Rússia de Stalin e os Estados Unidos e a Inglaterra estavam
trabalhando com as Tecnologias Extraterrestres muito antes do acidente de 1947 em
Roswell.
Esse Crash foi causado pelos militares dos EUA que jogaram com sinais de radar
onde o Craft foi manchado, o que causou um problema nos computadores de navegação
Crafts, que não poderiam ser corrigidos antes de baterem.
Este Craft foi usado para reengenharia, assim como outros Craft e alguns dos que
foram derrubados pelo Exército dos EUA.
As guerras foram uma diversão e renda para o programa espacial Black Ops na
NSA.
As guerras foram todas criadas como uma diversão.
A execução de armas, o tráfico de drogas e os lucros de guerra tinham apenas um
objetivo e era executar o Programa do Espaço Secreto.
Temos instalações de fronteira como Fort Bliss em El Paso, Texas, usado para
Black Ops no México.
Colocamos nossas profundas instalações de espaço secreto nos laboratórios
subterrâneos Tunneled perto das reservas indianas no Novo México e no Arizona, então
nenhum cidadão dos Estados Unidos poderia ver os treinamentos do Black Ops sem
esforço.
A Agência de Segurança Nacional (NSA) está executando um Programa de Espaço
Secreto desde a sua criação.
Eles têm tecnologias que excedem o alcance da NASA.
O presidente Obama fechou o programa do ônibus espacial porque o NSA Craft é a
4ª / 5 ª geração além do ônibus espacial.

Quando assinamos as Petições, exigimos o Presidente Obama, os Complexos de
Inteligência e os militares nos informam sobre o que foi escondido.
Eles não estão tentando desacreditar ET, temem a raiva mundial por serem
enganados e a seguinte dissolução de todos os governos, pois os cidadãos aprendem
mais sobre todos os enganos que foram mantidos escondidos sob uma capa.
A CIA foi originalmente criada por ordem executiva sob o presidente Truman em
1947 e a NSA surgiu disso.
Desde então, a CIA tem executado o Orçamento Militar e Negro dos Estados
Unidos executando o Programa Espacial Secreto.
Em qualquer lugar, os Estados Unidos tinham uma necessidade de Intervenção
Militar, a CIA está lá com Black Ops executando o Exército.
Seria impossível auditar os militares dos Estados Unidos simplesmente porque os
orçamentos do Black Ops nunca foram anotados.
Os Documentos Majestic podem ser baixados e impressos on-line.
O Freedom of Information Act desclassificou vários documentos que UFO Experts
pesquisaram e publicaram online há anos.
Esta não é uma conspiração ou uma teoria.
NSA Landed on the Moon em 1961, NASA 1969.
O Sr. Chertok era eletricista aos 17 e, em 1930, estava trabalhando em uma fábrica
de aeronaves.
Graduou-se no Moscow Energy Institute em 1940.
Após a Segunda Guerra Mundial, ele foi membro de uma equipe de especialistas
enviados à Alemanha para os registros de minas do programa de rocketry alemão.
Outro membro dessa equipe foi o Sr. Korolev.
Eles trouxeram os planos do V-2 alemão, que se tornou a base para o míssil
soviético e programas espaciais.
Os sistemas do Sr. Chertok guiaram o foguete que levava o Sputnik 1, o primeiro
satélite artificial a orbitar a Terra, no espaço em 4 de outubro de 1957; E, em 12 de abril
de 1961, o foguete que levou o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin. (Menos de um
mês depois, Alan B. Shepard Jr. tornou-se o primeiro americano no espaço.)
Quando JFK fez o chamado para um voo espacial tripulado, ele sabia que a NSA
dos Estados Unidos já havia pousado na Lua em 1961.
Durante o Mundo Guerra II não havia inimigos reais.
Tudo foi fabricado para financiar a União Soviética, a Alemanha e os Estados
Unidos para entrar no Espaço.
Howard Hughes Voou Para Inner Earth Portal Opening.
Em 1938, quando Hitler foi nomeado Homem do Ano do Time Magazine, o piloto
americano Howard Hughes voou para o Círculo Polar Ártico, procurando os portais na
Terra Interna no Pólo Norte.
Ele encontrou.
Ele voou de Yakutsk Rússia sobre o Pólo para Fairbanks, no Alasca.
Ele foi financiado pelos mesmos banqueiros de Wall Street que financiaram o
Programa do Espaço Secreto.

Ele voou em um Lockheed Jet. Lockheed, BMW e outras empresas industriais
foram frentes para o desenvolvimento do espaço secreto.
Lockheed's Skunk Works é um alias para os Projetos de Desenvolvimento
Avançado Lockheed Martins.
No estado de Washington eles construíram as bombas que caímos no Iraque
financiando o Programa do Espaço Secreto.
Essa é uma boa maneira de lavar dinheiro e manter tudo quieto dos cidadãos dos
EUA.
A Guerra Fria foi uma diversão, não para esconder segredos espaciais dos russos,
mas para esconder a verdade do povo americano.
O comunismo era uma estratégia para que a Rússia obtivesse os fundos
necessários para executar seu Programa de Espaço Secreto.
Hitler fez o mesmo na Alemanha.
Havia vôos de ônibus para a Lua e Mars semanalmente durante a década de 1960
e Laura Magdalene Eisenhower fala sobre The Mars Colony e as coisas que ela aprendeu
de seu bisavô, o presidente Eisenhower.
A Estação Espacial Internacional utiliza cientistas ET e tecnologia avançada.
A Estação Espacial Internacional (ISS) é um satélite artificial habitável em baixa
órbita terrestre.
É a nona estação espacial a ser habitada.
A estação é operada por tripulações da expedição, e foi ocupada continuamente
por 11 anos e 46 dias após ter excedido o recorde anterior de 3.644 dias, detido pela Mir,
em 2010.
Isso é o que a palavra oficial é, de qualquer maneira.
O presidente Obama mantém contato com os astronautas dos mais de 15 países
que têm astronautas ISS.
De acordo com o Memorando de Entendimento original entre a NASA e a RSA, a
Estação Espacial Internacional (ISS) pretendia ser um laboratório, observatório e fábrica
no espaço.
Também foi planejado fornecer transporte, prestar serviços de manutenção e atuar
como base de preparação para possíveis futuras missões para a Lua, Marte e asteróides.
(É bom da NASA preparar uma saída para a decepção).
Na Política Espacial Nacional dos Estados Unidos de 2010, a ISS recebeu papéis
adicionais de atuação comercial, diplomática e educacional.
O presidente Obama está frequentemente em comunicação com esses astronautas
em telas planas, como um video Skype Call, apenas diferente.
Ele está trabalhando com os Altimários e outros Grupos Extraterrestres benignos
positivos, ajudando nossos astronautas com tecnologias avançadas como nanites.
Esses Extraterrestres que fazem parte da Federação Galáctica já estão
trabalhando para trazer novas tecnologias para a Terra e aguardam a auto-divulgação
entre nossos governos e seus cidadãos.
Eles fazem isso por compaixão pela necessidade de nossos Contratos Sociais
serem relatados violados por aqueles que escolhemos para nos representar.

Eles fazem isso em vez de um Contato Forçado Messier.
O senador Paul Wellstone foi retirado porque planejava contar a verdade sobre
alguns desses enganos.
Muitos foram ameaçados de morte para manter todos nós em completa negação.
Os Altimários referidos aqui são 12 cientistas do planeta Altimar que se ofereceram
para vir à Terra e ajudar com os esforços de remediação ambiental aqui.
Eles trazem tecnologia verde.
Aparentemente, chegaram à Terra em algum momento em janeiro de 2008.
Gabrielle Giffords, Deputada do Arizona e Membro da Subcomissão de Ciência da
Casa dos Estados Unidos sobre Espaço e Aeronáutica é casada com Mark Kelly.
Mark Kelly e seu irmão gêmeo Scott foram selecionados para serem pilotos da
NASA em 1996.
Scott serviu como comandante da Expedição 26.
Os astronautas da NASA Mark Kelly e Frederick Sturckow visitaram a ISS quatro
vezes, a maioria de qualquer outra NASA Astronautas.
Toda a tecnologia desenvolvida através do Programa do Espaço Secreto é utilizada
na ISS, bem como a tecnologia que nem sequer podemos imaginar.
A divulgação é longa, há muito atrasada.
Gabrielle viveu uma tentativa em sua vida, onde outras 6 pessoas morreram,
incluindo um juiz federal.
Gabrielle e Mark são ambos os Cavaleiros Brancos trabalhando para trazer a
Divulgação do jeito certo no momento certo.
Presidente Obama Joint Chiefs e Intel devem estar juntos na divulgação.
Quando tomamos a visão madura do problema, percebemos que não só o
presidente Obama, mas também a Intel, incluindo a CIA, FBI, DoD, DIA e NSA, entre
outros, a Velha Guarda no Pentágono e o Complexo Industrial Militar devem concordar É
hora de Divulgação.
Tudo está acontecendo em um momento em que o governo dos Estados Unidos
está se separando nas costuras.
Há um declínio disfuncional dos Estados Unidos como uma potência mundial, os
bancos estão quebrados e o Congresso tem o Patriot Act há 10 anos e se recusa a
acabar com a tortura de detidos no Gitmo.
Assinar as Petições é ação política no seu melhor e é a chance de Nós, as
pessoas, solicitar sua democracia e exigir uma mudança de política que torne a verdade
na escuridão.
O New York Times informa-nos com grande detalhe de um engenheiro de foguete
russo que desempenhou um papel central na concepção dos sistemas de navegação para
a nave espacial soviética durante a corrida para a lua na esperança de que vamos
esquecer e deixar tudo passar.
A mídia desempenhou um papel importante na manutenção da venda.
Você vai deixá-lo descansar?
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