
Normalen sončen dan 

nad Rokavom...



...in nad Italijo



Francija

Anglija

Dinamične 
sledi

Poizkusi za 
nadzor 

podnebja nad 
Rokavom



Anglija

Francija

Dinamične 
sledi



Dinamične 
sledi

In nad Italijo
(Sardegna)



Dinamične 
sledi



Dinamične 
sledi

Južna Italija
(Campania,

Puglia,Basilicata,
Calabria)



Kaj so dinamične sledi ? 

So prašne sledi iz

barija

aluminija

vendar tudi polimerov silicija  

Izpuščene na tisoče ton nad vsemi državami sveta z uporabo posebej 
prirejenih letal.



Naprave za izpust kemičnih substanc.



Letala pri spuščanju kemičnih sledi.



Drugi primeri …



Ker letijo v letalskih formacijah in tudi v nenavadnih linijah ne morejo biti redna 
linijska letala,



ki rišejo po nebu,

ali na čase ugasnejo in prižgejo 
motorje!



Vlade, kadar so bile povprašane po dogodkih iz strani državljanov ali 
njihovih institucij so:

ü najpogosteje ignorirale vprašanja (Italija, Francija)

ü kadar so podali odgovor pa so bili redkobesedni kot

  so del raziskave globalnega segrevanja (ZDA)

  so del raziskave pri preprečevanju terorizma   
(Nemčija)

V resnici pa so to raziskave namenjene upravljanju klimatskega 
podnebja po svoji volji.



Tukaj preprečujejo, 
da bi deževalo nad 

Jadranom



Tukaj poizkušajo 
usmeriti ciklon



Biti sposoben nadzorovati klimatske razmere-vreme je ekvivalentno imeti v 
lasti orožje za množično uničevanje, ki je veliko močnejše od poznanega 
jederskega orožja!

ü Jedrska orožja uničijo in kontaminirajo s svojim sevanjem vse kar 
je v njihovem dosegu: živa bitja, ozemlje ter dobrine (nafta, 
rudniki, itd)

ü Suše, poplave, viharji lahko uničijo “le” živa bitja in njihove 
dejavnosti, vendar pa dobrine ostanejo, ki so namenjene tistemu,
ki lahko upravlja s podnebjem

ü Uporablja se lahko brez soglasja javnega mnenja (učinek orožja 
je nemogoče ločiti od naravnega učinka in ga lahko pripišejo 
naravnim razmeram in še zdaleč ne tistemu, ki bi se rad okoristil 
z naravnimi dobrinami prizadetega območja



Malo za tem, ko so izpuščene 
v ozračje se iz tal vidi tako



Nato jih veter razprši...

in v nekaj urah (3 /4), 

... In ratajo umetni 
oblaki kateri 

zatemnijo sonce



Umetni oblaki so 
pogosto prelivajočih se 

barv prav zaradi prahu iz 
katerega so bili 

ustvarjeni





Imajo obliko in gostoto 
popolnoma drugačno od 

naravnih



Odvisno od primesi, ki so uporabili za jih 
ustvariti



In kakšno metodo so uporabili

Oblaki ob uporabi mikrovalovov

(projekt H.A.R.P.)









Oblaki z luknjami



Iz katerih nekaj 
pada?



Črte, ki ustvarjajo senco 
katero ne bi smele



Oblaki, ki tvorijo:

prave kote

krogle

???



Kemikalije za pripravo je možno prosto kupiti tudi preko spletnih trgovin



Lahko se dobii0 tudi specifični napotki



Seveda jasno pa je izpuščen prah v ozračje zelo škodljiv zdravju

ü VSE prinašajo respiratorne težave

ü Vlakna so polimeri silicija in pri vdihavanju povzročajo silikozo

ü Aluminijev prah
  V kratkem obdobju negativno učinkujejo na spomin in 

koncentracijo
  V dolgem obdobju povzročajo simptome podobne 

Alzhaimerjevi bolezni
ü Barijev prah povzroča
  Utrujenost
  Zavira imunski sistem / povečuje možnosti za bolezni



Za več informacij uporabi brskalnik za besedo “chemtrail”

Na strani www.youtube.com je dosti video povezav na to temo. Najde se tudi 
posnetek, ki nakazuje razlike med naravnimi ter kemičnimi črtami izpuščene v 
ozračje z letali, ob različnih podnebnih razmerah

Dobra začetna povezava za se poglobit v temo

Italijansko: www.sciechimiche.org/
Stran namenjena izključno kemičnim črtam na nebu

Angleško www.rense.com/politics6/chemdatapage.html
Vsebuje pestro zbirko linkov na to temo

Naproša se maksimalno ozaveščenost o situaciji!
Podaj naprej!


