Disclosure wel met opzet, Medvedev lekte bewust (breaking! video)
Zaterdag, 08 december 2012 21:55

Overal wordt verteld dat Dimitri Medvedev niet in de gaten had dat de microfoon openstond
toen hij sprak over buitenaardsen.

Niets is minder waar. Medevedev wist haarfijn wat hij deed en hier is het bewijs......

Een doorgewinterde Russiche politicus als Medvedev maakt niet de door iedereen
gesuggereerde domme fouten. De reden dat gezegd wordt dat Medvedev niet in de gaten had
dat de microfoon openstond komt door de vertoonde video waarop Medvedev inderdaad niet in
beeld is (zie hier die film met NL subtitel. De door hem gesproken tekst is exact dezelfde als in
het fimpje hieronder).
Maar, hij was wel dégelijk in beeld met een verslaggeefster voor een draaiende camera:

Medvedev die pontificaal voor de draaiende camera verklaart dat er buitenaardsen op aarde
zijn is niets anders dan Disclosure. Onverwacht? Het is in dit geval waarschijnlijk het aloude
spel tussen Rusland en Amerika. De Russen weten dat er in de VS druk gespeculeerd en
gepland wordt wanneer Obama/NASA buitenaards leven gaat aankondigen. Dus, heeft Rusland
besloten dat zíj degenen zijn die de geschiedenisboeken ingaan als het land wat voor het eerst
buitenaards leven bekendmaakte.
Medvedev vertelt in niet mis te verstane bewoordingen dat de Russische president samen met
de map met nucleaire codes ook een speciale map ontvangt over de buitenaardsen op onze
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planeet. Deze files zijn afkomstig van de geheimedienst en bevatten instructies over de controle
van de buitenaardsen in Rusland. Op de vraag van de verslaggeefster hoeveel buitenaardsen
er dan precies onder ons zijn, antwoordt hij ontwijkend met de opmerking: “dat ga ik niet
vertellen want dan zou er paniek uitbreken”.
Verder verwijst hij naar de film “Men in Black” om een goed beeld te krijgen van de werkelijke
situatie.
Knal nu die champagneflessen maar open. Het is officiëel, buitenaards leven bestaat!
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