Globalisté dělají co mohou, aby zničili náš svět i s námi
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Jak říká Dane Wigington, vědci v NASA byli dříve toho názoru, že sopečná činnost vystřeluje
částečky popele do atmosféry a tyto odráží sluneční záření zpátky do vesmíru, čímž je planeta
ochlazována. Mysleli, že kdyby něco takového dokázali napodobit, že by tím mohli bojovat se
změnou klima. To, že pak musíme všechen popel vydýchat, jim zřejmě nevadilo.
A tak začali vypouštět do atmosféry kovové a jiné částice z letadel, prý za účelem ochlazení
země. Podle nich to mělo zeslabit sluneční záření a nastolit dlouhodobé ochlazení. Je pravda, že
s pomocí tak zvaného osévání mraků, neboli geoinženýrství, či chemtrails, docílili přesně to, co
dokážou sopky. Jenže skrze celosvětové postřikování to docílili mnohem rychleji a pak poznali,
že ten výsledek je naprosto opačný, než čekali.
Všichni přitom totiž zapomněli, že přílišná sopečná činnost vždycky vedla k hromadnému
vyhubení života na zemi. A to je přesně, k čemu spějeme i dnes a spějeme k tomu velice rychle.
Nová studie dokázala, že jejich teorie byly naprosto špatné. Sopečná činnost opravdu
způsobila dlouhodobé naplnění atmosféry částicemi popele a jiných splodin a tím způsobila
dočasné ochlazení, které ale bylo následováno podstatným a dlouhodobým oteplením. Co je ještě
horší, drobné částice ve vzduchu způsobily změnu atmosférické chemie a zničily ozonovou
vrstvu. Vliv něčeho takového byl rovněž značný na troposféru, což je nejnižší vrstva atmosféry,
která obsahuje vodní výpary a na stratosféru, která je většinou suchá a klidná.
A tak po asi dvou letech mírného ochlazení došlo pokaždé k neuvěřitelnému oteplení. Ozonová
vrstva byla přitom zmenšena o podstatnou část.
Sopečná činnost vystřeluje kysličník siřičitý do atmosféry, který je tam přetvořen na síranové
aerosolové částice, které odrážejí sluneční světlo a také absorbují infračervenou radiaci, která
horní atmosféru ohřívá. Oteplení této části atmosféry způsobuje, že se vodní výpary dostanou i
do suché stratosféry. Vodní výpary jsou ve skutečnosti skleníkové plyny, které vyzařují
infračervenou radiaci a zahřívají planetu. Při pokusech bylo naměřeno 10 000% zvýšení
stratosférických vodních výparů, které tam správně nemají co dělat.
Něco takového je možno pozorovat na Marsu a na Venuši, které mohly mít v dávné minulosti
oceány, ale dnes jsou naprosto bez vody a nevhodné pro život.
Většina klimatických odborníků stále dál tvrdí, že aerosolové částice, záměrně dodávané do
atmosféry nás chrání před tím, aby nás slunce neupeklo. Nic nemůže být dál od pravdy. Tyto
manipulace nejen že ničí ozonovou vrstvu, ale urychlují „roztavení“ naší planety, narušují
globální hydrologický cyklus, umožňují obrovské lesní požáry, sypou celou planetu jedovatými
látkami, které my pak denně vdechujeme, prostupují biosféru nesmírně škodlivými RF
mikrovlnnými paprsky a ve skutečnosti jsou válečná zbraň.
Když vezmeme v úvahu všecky škodlivé věci, které dnešní lidé páchají, automobily počínaje,
přes slévárny, cementárny, vyměšování dobytka a cokoliv jiného, to všecko je zanedbatelné ve
srovnání s tím, co napáchá toto ovlivňování počasí s pomocí chemtrails-geoinženýrství.

Je to válka, je to snaha zničit celou zemi i s námi.
Dane Wigington doporučuje navštívit jeho stránku https://www.geoengineeringwatch.org/ a
konsultovat „Activist Suggestion Page.“ (Na levé straně, níže)
Ovlivňování počasí bylo potvrzeno v Kongresu
Už v 1990. letech prohlásil Robert Fletcher, zástupce Milicí ze státu Montana před americkým
Kongresem, že má veškeré dokumenty, včetně čísel patentů, pomocí kterých může dokázat, že
vláda ovlivňuje záměrně počasí a sype na nás nebezpečné chemikálie.
Senátor Herbert Kohl se ho tehdy ptal: „řekl jste, při rozhovoru s novinami ‘Los Angeles Times,‘
že americká vláda vyvinula technologii na manipulaci počasí, aby mohl Nový světový řád
(NWO) vyhubit hladomorem miliony Američanů a kontrolovat ten zbytek.“
Na to pan Fletcher odpověděl, že je to naprostá pravda. Řekl, že už skutečnost, že se přižene 85
tornád a všecky zaráz do míst, kde je pěstována potrava pro lidi, to dokazuje. A dodal, že počasí
je ta nejlepší válečná zbraň, jaká kdy byla ve světě vytvořena.
Španělsko přiznává účast
V současné době byla omluvná historka pro postřikování naší země jedovatými látkami z letadel
poněkud pozměněna. Dnes je nám říkáno, že je to všecko boj proti Covidu-19, jak přiznali
Španělé. Je to tajný program OSN a WHO na potření této nemoci.
Španělská vláda vydala příkaz, který opravňoval armádu postřikovat celou zemi jedovatými
chemickými látkami, které byly pro ten účel navrženy jejich Ministerstvem zdravotnictví, pod
vedením OSN a WHO. Pod záminkou, že jde o desinfekční prostředky, je celé Španělsko pod
útokem chemických jedů od poloviny dubna 2020.
Ministr zdravotnictví Salvador Illa Roca rovněž obdržel oprávnění k vydávání příkazů armádě po
celé období této nouzové zdravotní situace. Může přikazovat vykonání všech služeb, které
spadají do jejich okruhu možností, které uzná za potřebné pro ochranu zdraví obyvatelstva, zboží
a území, ať už jsou to služby obvyklé, nebo neobvyklé.
Každá vojenská chemická, biologická, radiologická a nukleární (CBRN) ochranná složka armády
má k tomu účelu veškeré potřebné prostředky a zařízení, včetně výcviku, protože takové
záležitosti provádějí často, za účelem desinfekce.
Španělsko má poněkud neslavnou pověst co se týče postřikování země a svých lidí. Již v r. 2015
vznikl skandál, kdy postřikovali celou zemi kysličníkem olovnatým, jodidem stříbrným a
diatomitem (kamenný prášek). Ten důvod prý byl, aby zabránili dešťům a zvýšili teplotu, což
vytváří příjemné podnebí pro turisty a zároveň to pomáhá zemědělství.
Je těžké uvěřit, že taková hloupost někomu projde. Asi je školství na příšerném úpadku.
Zjevné následky soudobého šílenství
Nová studie v časopise „Nature“ (Příroda) snad jako první odhalila dosah následků našeho
současného nevědeckého a zhoubného počínání. Zjistili, že výskyt hmyzu klesl v některých

místech až o 50% a počet druhů hmyzu o 27%. Takže hmyzu je stále méně a některé druhy
dokonce vymírají. Podle vlastního pozorování mám za to, že jeden z vymírajících druhů jsou
včely a vosy, což znamená, že úroda nebude opylována a pak nám všem hrozí hlad.
„Nature“ připisuje tuto apokalypsu (jak sami píšou) klimatickým změnám a zemědělské chemii,
což je jen částečná pravda. Zemědělská chemie, umělá hnojiva a nejrůznější postřiky se opravdu
postarají o notnou část škody na hmyzu, na úrodné půdě a také na nás. Na příklad, mnohé
postřiky proti hmyzu jsou založeny na estrogenu, takže hmyz, který do sebe tyto jedy dostane, se
nemůže množit a vyhyne. Sedláci se mohou vymlouvat, že postřikují něčím takovým před
květem, ale to je planá výmluva, rostlina sama v sobě tyto látky podrží a pak škodí nejen včelám
a vosám, ale taky nám.
O tolik populárním Roundupu je skoro zbytečné psát, ten škodí naprosto všemu a všem. Nejen že
způsobuje neplodnost a narození zmrzačelých dětí, ale také rakoviny a jiné nemoci. To nejhorší
je, že ho všichni v sobě máme značné množství. Aby ne, vždyť i obilí je sklízeno s Roundupem.
Co dále neprospívá hmyzu je moderní způsob zemědělství, kdy kromě škodlivých chemických
postřiků a umělých hnojiv je pěstován omezený počet druhů rostlin a jsou držena příliš velká
stáda dobytka. Dřív, když se hnojilo pouze hnojem, tak sedláci přesně věděli, kolik dobytka musí
mít na velikost orné půdy, kterou potřebovali pohnojit. Dnes se kvůli umělým hnojivům tyto
zásady nedodržují a to způsobuje nevyrovnanost a příliš velké extrémy. Ta zásada, že buď
dobytek, anebo rostliny, spolu s umělým hnojením a vším ostatním, prostě nefunguje.
Další škodu hmyzu a i nám způsobují samozřejmě chemtrails, které obsahují přímo jedy. Je
v nich barium a aluminium, ale byly nalezeny i jiné látky, jiné jedy, ale i lidské krevní buňky se
změněným DNA, zárodky nemocí a mnoho dalšího, všecko velice škodlivé.
Také stožáry pro mobilní telefony si přidají svoje. V jejich blízkosti neprosperují ani lidé, ani
dobytek. Lidé jsou nemocní, dobytek hyne. Včely jsou touto energii přímo hubeny, protože
s těmito frekvencemi rezonují. I lesy podléhají zkáze, jak dokázala 25-letá německá studie, kdy
ta strana stromů, která byla přímo proti anténě, zjevně chátrala a odumírala.
Lidé, kteří tyto záležitosti studují říkají, že asi tři čtvrtiny naší úrody závisí na opylování. Bez
opylování nebude jídlo. O mnohém hmyzu ještě ani nevíme, k čemu je užitečný, takže ani
nedovedeme předvídat, ve kterém směru nás katastrofa postihne. A že nás postihne, když
budeme nadále pokračovat v těchto zhoubných praktikách, to je víc než zjevné.
Kdy se tak stane, není jisté. Není to předvídatelné. Nikdo nemůže odhadnout, kdy bude hmyzu
tak málo, že dojde k totálnímu ekologickému kolapsu. A ti, kteří to způsobují jsou ti stejní, co
udržují a podporují ekologii v přírodě svými planými řečmi a náramně se starají o změnu klima,
kterou svými činy způsobují.
Také oceány jsou zasaženy
Bylo zjištěno, že z Atlantického oceánu zcela vymizel plankton. Plankton je shluk miniaturních
mořských organismů a rostlin, který pokrývá vodní povrch, anebo je pod hladinou a je to
podstatný zdroj obživy pro některé mořské organismy, pro ryby a také pro velryby.

Plankton potřebuje ke své existenci určité podmínky, jedna z nichž je mírně zásaditá voda. Jenže
voda v oceánech je v současné době příliš kyselá. Všechen odpad, který se do moře dostane
skrze vodní toky a s vyvážkami odpadků, jako je plastik, léky, umělá hnojiva, nejrůznější
chemikálie a jiné, otravují mořské prostředí a dělají život pro mořské živočichy obtížný.
Námořní sonary přímo zabíjí ryby mikrovlnami.
Také lov ryb s pomocí sítí, které jsou taženy po mořském dnu si přidal své a zničil přirozené
prostředí, které mořští živočichové potřebují. Někde bylo dokonce mořské dno záměrně
shrabáváno a používáno jako hnojivo na pole. Dříve byly ke hnojení polí používány naše výkaly,
takže to, co jsme snědli, jsme v poněkud jiné formě vraceli zpátky. Dnes jsou výkaly mnohde
vylévány do moří, kde možná působí škodu, zatímco pole jsou hnojena velice limitovaným
počtem umělých chemikálií a naše strava tím pádem nemá potřebnou hodnotu.
A samozřejmě, když prší a déšť prostupuje oblaka chemtrails, která obsahují nejrůznější škodlivé
chemikálie, tyto všecky se dostanou nejen na naše pole ale i do řek a do moří.
Na příklad, jednou za týden, nebo za dva, to nevím přesně, vypluje z města New York loď,
naložená odpadem, ve městě posbíraným. Loď pluje do vzdálenějších vod a tam tento odpad
jednoduše vyklopí do moře. To samozřejmě není vůbec zodpovědné počínání.
Se zničením planktonu můžeme očekávat, že na zemi bude zvýšená vlhkost a veškeré klimatické
změny budou urychleny. Oblaka se nebudou tvořit, půda vyschne a větry se stanou zhoubnými.
Možná si někdo řekne, že to je Atlantik, ale ještě jsou jiné oceány a ty jsou v pořádku. To je ale
omyl. Lidská hloupost se už postarala v Pacifiku o Fukušimu a na severu, na americké straně
jsou značné potíže s jaderným odpadem, který byl zneškodněn tím, že byl naházen do moře.
Nacházejí se tam též jaderné hlavice, které postupně rezaví – to samozřejmě nikdo nečekal, že by
kovy mohly časem rezavět a hrozit vyproštěním radioaktivní nálože. Tak moc moudří jsme!
Co je v dalších oceánech nevíme, ale určitě to nebude daleko od toho, co bylo právě popsáno.
Všude jsou lidé, takže všude je škodlivý vliv, v důsledku jejich hloupých rozhodnutí.
Někteří k tomu záměrně přispívají
Někteří psychopati tuto situaci ještě zhoršují a vypouští ven, do přírody infikovaný hmyz.
Zřejmě jim dělá perverzní radost, když lidé a zvěř potom podléhají těžkým a neznámým
nemocem. Nedávno byli v Americe zjištěni komáři, kteří v sobě měli neobvyklé a smrtelné viry.
Ten, kdo jich miliony a miliony vypustil do volné přírody nebyl nikdo jiný než Bill Gates.
Byly zjištěny zárodky velice nebezpečných nemocí, jako na příklad zánětu mozku a mozkových
blan. Také byl zjištěn určitý druh encefalitidy, která má u lidí 30% úmrtnost. Některé nemoci,
které tito komáři přenášejí, nikdy v Americe ani nebyly a najednou ohrožují nejen populaci, ale i
chovná a divoká zvířata.
A zatím Gates je celým projektem tak nadšen, že dokonce nahrál reklamní video, kde se chlubí,
že „komáři jsou dnes pro člověka smrtelně nebezpeční“ a slibuje, že jich vypustí další miliony a
miliony. Jeho firma, nazvaná Oxitec, která se tímto výzkumem a vypouštěním geneticky
změněných komárů zabývá, stále dál produkuje houfy a houfy nebezpečného hmyzu.

Protože Gates si něco takového již vyzkoušel v Africe, tak můžeme očekávat, že se se svými
pokusy brzy dostane i do Evropy. Pokud ovšem už tam něco podobného není! Že je mu taková
vražedná, záškodnická činnost vůbec trpěna, tomu bychom se měli správně divit. Jak to, že si
tento netvor může něco takového dovolit? Jen proto, že má hodně peněz?
WEF se rádo přidává
Mudrcové ve „Světovém ekonomickém fóru“ (World Economic Forum, WEF) přispěchali
s jejich vlastními bláznivými nápady. Asi by měli raději psát romány, mají opravdu divokou
fantazii. Chtějí blokovat slunce a bojovat se změnou klima vytvářením obrovských bublin přímo
ve vesmíru. Tyto bubliny nebudou budovat lidé, ale roboti, kteří z nich vytvoří přikrývku,
velikosti Brazilie.
Možná tento nápad okopírovali z jedné episody kresleného seriálu „Simpsonovi,“ kde opravdu
jeden z charakterů zkoušel zabránit slunečnímu svitu.
A jako vždycky, WEF se nezajímá o to, jaké následky by něco takového mohlo mít na život na
zemi a na přírodu a už vůbec je nezajímají následky dlouhodobé. Slunce nutně potřebujeme pro
zdraví jak naše, tak naší země a přírody. Tady není vůbec žádná potřeba je blokovat, jak si tyto
nedospělé mozky myslí, ale je naprosto nutné přestat s činností, která odstraňuje zemskou
ochrannou vrstvu, která nás chrání před tou částí slunečních paprsků, které pro nás nejsou
prospěšné.

