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A Chemtrails veszélyeinek megértése
Luc Vervliet, mérnök és molekuláris biológus
(Angolból fordította: Kincsesné Salca Mária)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetén keresztül az egész világ radikális változások programjába szorul, hogy elkerülje az éghajlati drámát.

Elemezzük alaposabban az ENSZ politikáját, hogy jobban megértsük, mi is
történik valójában, mert sok mindenről beszélünk, de soha nem részletesen.
A következő (francia) videó már mesterséges éghajlatra ad első pillantást:
https://www.youtube.com/watch?v=Z46ceSaWIpo
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Először fejtsük meg a CONTRAILS és a CHEMTRAILS kifejezések jelentését.
A contrails párakicsapódást jelent, a párakicsapódás vonalát.
Honnan ez a párakicsapódás?
A kerozin elégetéséből, a repülőgépek üzemanyagából. A kerozin egy szénhidrogén, kőolajszármazék. Ahogy a neve is utal rá: – a szénhidrogén szénatomok és
hidrogénatomok láncolata.
A kerozin 10-16 szénatomot és
22-34 hidrogénatomot tartalmaz, amelyek elégetése hőt és energiát termel a
repülőgépek mozgatásához.
A szénhidrogének elégetésekor CO2 és H2O keletkezik.
Az égés vagy robbanás gyors oxidációs folyamat. Erősebb vonzóerejével az
oxigénnek sikerül elválasztania a hidrogént a széntől, és egyrészt a közöttük lévő
szénatomokkal CO2-molekulákat képez, amelyek molekuláinak száma megegyezik a
szénhidrogén-molekulában lévő szénatomok számával, másrészt H2O, vagyis vízgőz
keletkezik.
A CO2 üvegházhatású gáz. Ugyanez vonatkozik a vízgőzre is, amiről a nagyközönség nem tud. Akárcsak a CO2, a levegőben lévő nedvesség is melegebbé teszi a
levegőt, azzal a különbséggel, hogy a vízgőz majdnem 20-szor nagyobb mennyiségben
van jelen a levegőben, mint a CO2. Emiatt a CO2 nem szerepel a légpszichometrikus
táblázatban, mivel a CO2 kalóriatartalmának nagyon kicsi a befolyása a vízgőzéhez
képest. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy ugyanazon 22°C hőmérsékleten a levegő
több hőt tartalmaz 55% relatív páratartalom, mint 40% relatív páratartalom esetén.
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Ugyanezen a hőmérsékleten (itt 22°C) a nedvesebb levegő több vízgőzt tartalmaz, amikor a relatív páratartalom emelkedik. A diagramon látjuk a 9 g/kg száraz
levegőt 22°C-on, 55% RH-t a 6,6 g/kg-os száraz levegővel szemben 22°C-on, 40% RH-t
(RH = relatív páratartalom). A g/kg száraz levegőben kifejezés a levegőben lévő abszolút páratartalmat jelenti.
Ismeretes, hogy a melegebb levegő könnyebb, mint a hidegebb, azonos abszolút gőztartalommal. Kevésbé ismert, hogy azonos hőmérsékleten a nedvesebb levegő könnyebb, mint a száraz levegő, ezért repülhet felettünk tonnányi víz – felhők
formájában.
De hogyan lehet, hogy a több vízgőzt tartalmazó levegő kisebb súlyú, mint a
száraz levegő?
A diagramon feltüntetett 9 g/kg-tól jobbra a 15-ös
szám is fel van tüntetve, ami ebben az esetben a gőznyomást jelzi. Ugyanez igaz a 6,6 g/kg-ra is, ahol 11-et olvashatunk. Ez azt jelenti, hogy a vízgőz olyan feszültséget (nyomást) hoz létre, amelyet mbar (millibár) vagy hPa(hecto
Pascal)-ban fejeznek ki, mint a barométeren.
Honnan ez a feszültség? A gőzmolekulák elkülönülnek a levegőtől, hogy leülepedjenek, és mivel a gőz (H2O)
sokkal kisebb, mint a levegő, ezért ez a térfogat kisebb, mint
a száraz levegőé.
Tehát nem csak a levegő hőmérséklete játszik szerepet a levegő súlyában.
A nyomáskülönbség hatására a levegő mozog, hogy egyensúlyba kerüljön.
Ha néhány percig gondosan figyeljük a felhők széleit a nem túl felhős égbolton, észrevehetjük, hogy a felhők szélei fokozatosan eltűnnek a szem elől. Ez azt jelenti, hogy a felhők környező levegővel érintkező kontúrja nagyon lassan feloldódik,
mivel egyensúly jön létre a vízgőzzel szinte telített levegő és a telítetlen levegő között.
A nedves levegő (felhő) és a száraz levegő közötti nyomáskülönbség miatt a
vízgőz belevegyül a száraz levegőbe. Látható, ahogy néhány perc alatt egy enyhe felhő eltűnik a szem elől.
Ugyanez a helyzet a „kondenzcsíkokkal” is. A levegőben közel 800 km/h sebességgel közlekedő sugárhajtóműves repülőgép sem hagyhat maga után annyira
sűrű felhőt, hogy az órákig ott tudna maradni, hanem csak olyan párakicsapódást,
amely gyorsan szétoszlik, egészen eltűnik a látómezőből.
A légköri viszonyoktól függően a repülőgép kondenzációs nyoma nem tart
tovább 7-30 másodpercnél, majd a kondenzáció nyomai eltűnnek a nyomáskülönbség
miatt, mert a vízgőzt elvegyül a szárazabb levegővel.
Az erőművek hűtőtornyai környékén is ellenőrizhető, ahol lényegesen több
vízgőz-kibocsátás történik, mint egy repülőgép-motorból, hogy soha nem fordul elő
állandó köd, – még nagyon esős légköri körülmények között sem.
Bár a tornyok több vízgőzt engednek ki, és mozdulatlanok, a levegőbe kibocsátott vízgőz egy bizonyos idő elteltével eltűnik, és ez ugyanazon fizikai törvény szerint történik: nyomáskülönbség = a levegő mozgása... és a vízgőzt felveszi a környező
légmennyiség, még nagyon hideg hőmérsékleten vagy nagyon felhős időben is.
Aby Luc Vervliet, mérnök és molekuláris biológus
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Alul, a bal felső sarokban lévő két, télen készült fotón alig látjuk a repülőgép
kondenzcsíkját. Kontrasztos, és -8°C volt. A többi fotó nyáron készült.
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Ekkor felmerül a következő kérdés:
Hogy lehet az, hogy a „csíkok az égen” most órákig ott maradnak és terjednek? – Úgy, hogy ez egy másik jelenség: a chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=CSPfMPAhbiA&feature=youtu.be
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a chemtrail részecskéi kisebbek, – és
ezért veszélyesebbek is, mint a kipufogógázok.

Mi ez a folyamat, amely létrehozza ezeket a hosszú fehér csíkokat, amelyek
szétszóródnak a repülőgépek mögött, és órákig lebegnek az égen, és lassan leereszkednek?
A levegőelemzések, de főleg az esővíz és a talajfelszíni elemzések azt mutatják, hogy egy adott folyamat zajlik. Furcsa, magas koncentrációban vannak alumínium, bárium, stroncium, kadmium és más anyagok.
Rosalind Peterson, a Mezőgazdasági Védelmi Koalíció elnöke elmagyarázta a
problémát az ENSZ-ben, 2007-ben.
https://www.youtube.com/watch?v=yIYdT-iP9os
A következő videóban Rosalind Peterson többet elmagyaráz
a geomérnökségről, a felhasznált mérgező termékekről és a Dvitamin csökkenéséről a fényhiány miatt, ami számos egészségügyi
problémát okoz.
https://www.youtube.com/watch?v=7Yg8FBnGXIk&feature=youtu.be
http://www.agriculturedefensecoalition.org/content/geoengineering-current-actions
Aztán megvan Dr. William (Bill) Deagle tanúvallomása is.
Tájékoztatásul: Dr. William Deagle szakterülete a tengeri bakteriológia, a
biokémia, és orvostudományi hátterük. Orvosi feladatai vannak: az SDI (Star Wars), az
Echelon és a World ID projekt, a Shriver AFB, a NORAD, az Egyesült
Államok Űrparancsnoksága, a Top Classified Quantum Computing
CRAY Five Gallium Arsenide titkos szolgálatainál, valamint a széles
körű mikrochipek gyártóinál, az ATMEL Corp Ferromagnetic (EMPvédett chip és fegyverek energiája a DNS-re irányítva), Project
Iridium Satellite.
Aby Luc Vervliet, mérnök és molekuláris biológus

27

Az 5G és a Chemtrails veszélyeinek megértése - 2019.2.22

Neves professzorként Dr. Deagle az AAEM, az Amerikai Környezeti Orvostudományi Akadémia szemináriumának Észak-Amerikára, Európára vonatkozó utasításai
alapján tanított orvosokat és amerikai biológiai fegyverekkel működő amerikai csapatokat. https://www.youtube.com/watch?v=N6z46ekOCqo
Az érdeklődők teljes beszédét láthatják a következő videón (több mint 4 órán
keresztül), ahol a katonai intézményekben és a hírszerző szolgálatokban talált eredmények alapján ismerteti az elit különböző gyakorlatait:
https://www.youtube.com/watch?v=R8RX61WA8Ow
Dr. William Deagle röviden elmagyarázza, hogy a chemtrails különböző fémeket, például alumíniumot, báriumot, kadmiumot és más, szintetikus, biológiai és
genetikailag módosított vegyületeket tartalmaz. Ez csak megerősíti Mrs. Rosalind
Peterson előadását. amit az Egyesült Nemzetek Szervezetének tartott.
Alumínium: (francia jelentés)
Az 1970-es évek óta tudjuk, hogy az alumínium mérgező hatású az idegsejtekre, és a kutatók azt próbálják kideríteni, hogy az alumínium elősegítheti-e számos
patológia kialakulását, mint például a szklerózis multiplex (1a) és különösen az Alzheimer-kór, amely több mint 400.000 embert érint Franciaországban, évente mintegy
100.000 új esettel. Ha még semmi sem bizonyított, több tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a betegség kialakulásának kockázata nő, ha a vízben a koncentrációja nagyobb 0,1 mg/liternél. (1) (2)
(1a) Exley C. Az alumínium és a vas vizelettel történő fokozott kiválasztása
szklerózis multiplex esetén. Szklerózis multiplex 2006; (12) 5: 533-540 (2006)
(1) Martyn CN, Barker DJ, Osmond C, Harris EC, Edwardson JA, Lacey RF:
Földrajzi kapcsolat az Alzheimer-kór és az alumínium tartalmú ivóvíz között. Lancet
1989 január 14.; 1 (8629): 59-62. Martyn CN: Az Alzheimer-kór epidemiológiája az
alumínium vonatkozásában. Ciba megtalálta Symp 1992; 169: 69-79; vita 79-86
(2) Mc Lachlan DR, Bergeron C, Smith JE, Boomer D, Rifat SL:
Neuropatológiailag megerősített az Alzheimer-kór súlyos kockázata a kommunális
ivóvízben maradó alumínium esetén – lakossági előzmények felhasználásával. Neurológia 1996. február; 46 (2): 401-5
A francia PAQUID tanulmány nyolc éven keresztül több mint 3700 önkéntest
követett. A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy azokban az emberekben,
akiknek ivóvize több mint 0,1 mg alumíniumot tartalmaz literenként, kétszer nagyobb
valószínűséggel alakul ki az Alzheimer-kór. Ez a tanulmány azt is mutatja, hogy ha a
szilícium-dioxid-koncentráció nagyobb, mint 11,25 mg/l, akkor a kockázat kiseb, mint
amikor a víz kevesebb szilícium-dioxidot tartalmaz, mivel ebben az esetben az Alzheimer-kór kockázata 27%-kal csökken. (3)
https://www.lanutrition.fr/bien-etre/ecologie-pratique/environnement-etpollution/laluminium-dans-leau-du-robinet
Kadmium: Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cadmium_poisoning
A kadmiummérgezés lehet akut vagy krónikus, főként tüdő-, csont- és vesekárosodással.
Aby Luc Vervliet, mérnök és molekuláris biológus
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A ló belsőségeinek (ló, szamár, kecske) átlagos kadmiumtartalma ("Cd" jelölés) körülbelül 10 μg/g kadmium. A kadmium átmenetileg tolerálható napi bevitelét
("TDTT") törvényileg legfeljebb 1 μg • kg-1 • d-1-re korlátozták, tilos a "későn levágott" lófélék belsőségének forgalmazása. Valóban, még ha ezek a belsőségek az
egyetlen étrendi kadmiumforrás is az emberek számára, ez a tilalom indokolt lenne,
mert a heti 100 gramm belsőség átlagos fogyasztása azt eredményezné, hogy a
fogyasztó heti 1000 μg-nak lenne kitéve, azaz 60 kg-os testsúlyú személyek esetében
a TDTT több mint kétszerese lenne, ami a napi 60 μg-nál kisebb Cd-bevitelre
korlátozza, azaz 420 μg/hétre.
Az EFSA 2,5 μg/testtömeg -kilogramm tűrhető heti bevitelét (DHT) határozta
meg a kadmiumra (150 μg/hét), ami 3-szor kisebb a Wikipédiában bejelentettnél!
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0488&from=NL
A kadmium mindenekelőtt a veséket károsítja. A hatás az életkor előre
haladtával nyilvánul meg. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) a kadmiumot
rákkeltő anyagnak minősítette.
A kadmiumnak nincs fiziológiai szerepe az emberi szervezetben. Maga a fém
és vegyületei rendkívül mérgezőek, még kis koncentrációban is, és hajlamosak felhalmozódni az élő szervezetekben és az ökoszisztémákban.
Bárium:
A bárium hevesen reagál a vízzel: bárium-hidroxid Ba(OH)2 vagy hidratált baryta keletkezik, ami nagyon mérgező.
https://en.wikipedia.org/wiki/Barium
Ezek a vegyületek kis mennyiségben légzési nehézségeket, vérnyomásemelkedést, szívritmus-zavart, gyomorirritációt, izomgyengeséget, idegreflexváltozásokat, agy- és májgyulladást, vese- és szívkárosodást okozhatnak. Ha ezek a
vegyületek jelentős mennyiségben felszívódnak, az bénulást és bizonyos esetekben
halált okozhat.
https://www.lenntech.fr/periodique/elements/ba.htm
Stroncium
https://en.wikipedia.org/wiki/Strontium
https://www.lenntech.fr/periodique/elements/sr.htm
Meg kell érteni, hogy ami a levegőben lebeg, az összegyűlik az esővízben,
továbbterjed a folyókban, patakokban, a földbe is beszivárog. Ha a fent említett elemek károsak az emberi szervezetre, akkor az állat- és növényvilág is káros lesz.
Európa-szerte, Belgiumban is, esővíz-elemzéseket végeztek független laboratóriumok, bátor polgárok kérésére, hasonló eredményekkel: szokatlanul magas az
alumínium, bárium, kadmium stb. jelenléte az esővízben.
Az esővíz elvileg nem tartalmazhat ilyen anyagokat, mert ez a víz elpárolgás
utáni kicsapódása. Az esővizet a levegőben lévő anyagok szennyezik.
Aby Luc Vervliet, mérnök és molekuláris biológus
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Svájcban valaki elemezte a teraszán található jakuzziban összegyűlt esővizet,
és az eredmények nagyon meglepőek. Általában azt várnánk, hogy a svájci hegyi levegő egészséges legyen, de a chemtrails miatt az ellenkezője igaz:
Alumínium: 38 mg/l, tehát 38.000 μg/l;
Baryum: 0,44 mg/, tehát 440 μg/ l és
Stroncium: 0260mg/l, tehát 260μg/l.
Kérdezze meg orvosát, mit gondol ezekről a koncentrációkról.
https://ordo-ab-chao.fr/chemtrails-en-suisse-tuent/

Vannak még más elemzések is, de már nem tagadhatjuk a mérgező anyagok
jelenlétét az esővízben. Meg kell érteni, hogy ezek az anyagok felhalmozódnak a talajban, és így idővel szennyezhetik a folyók vizét és a vízfelszínt... és a vizet, amit megiszunk. És ugyanaz, amit Rosalind Peterson elmagyarázott az ENSZ-nek: ezeknek a
koncentrációknak a növekedését látjuk mindenütt és egy időben.
Aby Luc Vervliet, mérnök és molekuláris biológus
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Az oligoscan méri a nyomelemek, vitaminok és fémek jelenlétét és mennyiségét a szervezetben. Egy szervezetnek több nyomelemre, fémre és bizonyos vitaminokra van szüksége. A mennyiségeknek minimum és maximum között kell lenniük,
hogy biztosítsák a szervezet megfelelő működését. Feltűnő, ezért meg kell jegyezni,
hogy mely fémeket jelzik folyamatosan túl soknak: ezek az alumínium, bárium, kadmium.

A vérvizsgálat az ellenőrzés egy másik módja.
Spanyolországban valakinél kiderült, hogy a szervezetében lévő alumínium mennyisége jóval meghaladja a megengedhető maximumot.
Meg kell érteni, hogy a
szervezet nem tud könnyen
megszabadulni a nehézfémektől, és a túl nagy koncentráció
súlyos egészségügyi problémákhoz vezet.

Aby Luc Vervliet, mérnök és molekuláris biológus
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Az Egyesült Államokban is végeztek vérvizsgálatokat, amelyek aggodalmat
keltettek a lakosság körében.

A szervezetben a magas fémkoncentráció az immunrendszer gyengülését
okozza, a magas alumíniumkoncentráció pedig savanyítja a talajt. A gyökerekben való
asszimiláció után a gyökerek nehezebben jutnak a fa növekedéséhez szükséges tápanyagokhoz és vízhez. A beteg erdők jelensége: sok ág és levél deformálódott, félig
elszáradt. A jelenség szinte mindenhol egyformán terjed.

Mivel a chemtrails lassan nagy területeken terjed, sok napfényt gátol. Az időjárási hírekben mindig felhős égről vagy fátyolos napról beszélnek. A kevesebb napfény eredményeként csökken a fotoszintézis.
Aby Luc Vervliet, mérnök és molekuláris biológus
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A fotoszintézis minden vegetáció természetes energiaforrása (klorofill).

Ugyanez vonatkozik az emberekre is, mert napenergiára van szükségünk a Dvitamin előállításához. A D-vitamin hiánya fáradtságot és depressziót okoz.
Az tény, hogy a chemtrails révén terjesztett anyagok nanometrikus nagyságrendűek, könnyen átjuthatnak a vér-agy gáton. Az agyunkban megnövekedett fémkoncentráció olyan betegségek kockázatát jelenti, mint az Alzheimer-kór, a Parkinsonkór, az autizmus... ami egyértelműen azonosítható kortárs civilizációnkban.
Ezek a nanorészecskék agglutinálódhatnak egymással, és néha pókhálónak
tűnő hálót vagy viszkózus tócsákat képeznek, amelyek néhány napig megmaradnak,
pl. kék kövön (Bluestone: építőanyag és márka), eső után, amikor az esővíz már rég
elpárolgott (lásd a fotót, amelyet 2014-ben Brüsszelben készítettem, a teraszomon).

Ezeket a megállapításokat különböző tanúvallomások erősítik meg, például
Skóciában: http://www.bbc.co.uk/scotland/outdoors/articles/jelly/
és az Egyesült Államokban:
http://globalskywatch.com/stories/Celeste,Montana.html#.XB_N-VVKi70
Aby Luc Vervliet, mérnök és molekuláris biológus
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A hivatalos hatóságok és a média mindig hajlamosak elhallgatni vagy kigúnyolni a polgárok bejelentéseit. Tehát mit gondoljunk Kristen Meghan tanúságtételéről, aki a katonaságnál felelős volt a higiéniáért és a közegészségügyért? Ő intézkedett
az anyagmegrendelések, valamint a katonai személyzetet és a nyilvánosságot fenyegető kockázatok és a következmények ügyében. A soktonnányi alumínium-oxid- és
szulfit-megrendelések nagyon homályosak voltak, és nem feleltek meg az előírásoknak. Amikor elkezdte visszautasítani ezeket a furcsa parancsokat, internálással fenyegették meg, és közölték vele, hogy gyermekét gyámság alá helyezik. Amint a szolgálata letelt a hadseregben, Kristen Meghan elkezdte leleplezni a történteket.
https://www.youtube.com/watch?v=FfJ5qbI3Ej8 és
https://www.youtube.com/watch?v=irt2AF3Cvk4
És mit gondoljunk Ted Gunderson, az FBI volt igazgatójának vallomásáról?
https://www.youtube.com/watch?v=RL4YFldAB8k
Alan Buckman biológus és volt katonai meteorológus vallomása:
https://www.youtube.com/watch?v=RE-SttQah9o
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Mark McCandlish, a Védelmi Minisztérium korábbi ipari technikusa vallomása: https://www.youtube.com/watch?v=TZuQ1Ee6yos
A chemtrails-en kívül vannak olyan kémiai bombák is, ahol anyagkoncentráció szabadul fel, hogy felhőkoncentrátumot hozzon létre, amitől szinte azonnal vihar
keletkezhet: https://www.youtube.com/watch?v=dMSRPem4n7s&feature=youtu.be
2014 nyarán, a kaliforniai Mount Shasta Council alatt számos tanúvallomás
hangzott el a chemtrails-ről. A repülőgép-pilóták, orvosok és tudósok sok mindent
lelepleztek, és egyértelműen megerősítették, hogy a chemtrails valóban létezik, káros
az egészségre, és ezt a lehető leghamarabb le kell állítanunk. A Shasta-hegy az egyetlen hely, ahol azóta tilos a chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=DPnWaBsMYnY
David Keith, – Ph.D. a "kísérleti fizika" szakon és a
"közpolitika" professzora, – magyarázza a Föld klímarendszerének nérnöki tervezését a tudomány fejlődéséről szóló konferencián, amelyet 2011 júniusában tartottak a kaliforniai San
Diegóban.
David Keith világosan kifejti, hogy az alumínium az
ideális elem a napsugarak visszaverésére. Az alumínium
chemtrail-ek révén történő terjesztésének kockázatával
kapcsolatban azonban elismeri, hogy még semmit sem ellenőriztek, és valami félelmetes dologgal találkozhatnak, amit még nem vettek
számításba, és hogy ez nem erkölcsi hazárdjáték, hanem inkább titokzatos haszonszerzés – unokáink káráta!!! Nézze meg a videót:
https://www.youtube.com/watch?v=S3aY-TenGJs&feature=youtu.be
Ez a videó részben Michael Murphy "Amit az égben permeteznek" című videójából származik, egy amerikai újságírótól, akivel már többször beszéltem:
https://www.youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA
A fenti videóban azt is megjegyezte, hogy a Monsanto kartellt hozott létre a
Sinochem és a Royal DSM társaságokkal, hogy versenyezni tudjon a kereskedelmi repülésben céljai elérése érdekében, azaz. mérgező permetezéssel elpusztítanak minden biológiai növényzetet, és szabadalmat követelnek a genetikailag manipulált növényzetre, és mindkettő szétzilálja a lakosság immunrendszerét a gyógyszeripar érdekében. Megérti, hogy hatalmas anyagi hasznot terveznek – a lakosság jóléte rovására.
Bill Gates, a Microsoft alapítója filantrópnak tekinti magát azzal, hogy
Monsanto-részvényeket vásárol a vetőmagpiac irányítása érdekében.
https://www.cncd.be/Bill-Gates-un-philanthrope-qui
Ugyanez a Bill Gates fizet a tudósoknak, hogy elősegítsék a napfény korlátozásának lehetőségeit, hogy megfékezzék a természetes növényzet fejlődését – a
genetikailag manipulált növényzet javára.
https://thefreethoughtproject.com/in-2019-scientists-funded-by-bill-gates-to-sprayparticles-into-the-sky-in-first-experiment-to-dim-thesun/?fbclid=IwAR3DMaMd356WkLYQiJSGEijVoLccoJd6P_EE2nanwPMMjZlE7tO6rAO9h4
Aby Luc Vervliet, mérnök és molekuláris biológus

36

Az 5G és a Chemtrails veszélyeinek megértése - 2019.2.22

Egy másik internetes oldal magyarázza a fent említett üzenet szándékát:
https://www.newswars.com/terraforming-has-begun-global-dimming-plot-toexterminate-humanityrevealed/?fbclid=IwAR2vgb3sp3Yj53kii8rxvuIBFuEjxo3BDxMHC3XwIhm6
A chemtrails azonban ennél sokkal több. Beszélünk az „okos porról”, az intelligens porról is. Ennek a pornak a segítségével a HAARP, a TTA-k, a műholdak és a
mikrohullámú tornyok könnyebben befolyásolhatják az emberek agyát, és abban
hanggal kísért holografikus képeket hozhatnak létre.
Dolgoznak az agyadon, és közben olyan képeket látsz, amelyek csak hangosnak is képzelt virtuális valóság, de igaznak érzékeled. Ez a Blue Beam projekt.
Amikor az embereket válságba taszítják, lehet az pénzügyi válság, éhínség,
kulturális/etnikai/vallási válság, általános egészségügyi válság, rendkívül rossz időjárás, földrengések, vulkánkitörések, – vagy akár mindezt együtt látva, az érzelmeiket
vagy a túlélés pillanatát – az emberek személyiségüktől függően vészelik át. Ha ehhez
hozzávesszük a virtuális valóságot, akkor az egész lakosságot nagyon veszélyes cselekvésekre kényszeríthetik, mert már nem ura saját akaratának.
Ezzel a technológiával teljesen elképzelhető, hogy létrehozzák Allah vagy
Krisztus hozzád beszélő képét, vagy olyan benyomást keltenek, mint az idegenek inváziója, stb. Az égbolt óriási képernyő lesz. Attól a pillanattól orruknál fogva vezetik az
embereket, hogy azt tegyék, amit ők akarnak. Tudd, hogy ha ezt a technológiát katonai fegyverként lehet használni, akkor arra is fogják használni, – hogy az egész népességet a teljes őrületbe kergessék. Az önuralom elvesztésével nem kizárt, hogy népirtásokat programoznak. – Ez tiszta hülyeség, – azt mondod? – Hadd emlékeztessek a
bolsevizmus, a náci rezsim, a vörös khmerek és mások által elkövetett kegyetlenségekre, amelyeket a történelemórák után olyan könnyen el lehet felejteni.
Íme, néhány érdekes referencia, amely áttekintést nyújt a rendelkezésre álló
technológiáról, az általa kínált lehetőségekről, és azok megvalósításáról (holografikus
technológiával felszerelt műholdak):
https://www.youtube.com/watch?v=bMg95m-oBPE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lHwzRR-KYc
https://www.youtube.com/watch?v=5CqUYBopWLs
https://www.youtube.com/watch?v=_0M_tVsGaGM
https://www.youtube.com/watch?v=ayOYEv_P67k
https://www.youtube.com/watch?v=ikuSPBZjkhw
furcsa hangok:
https://www.youtube.com/watch?v=LsgrRmHW8ro
https://www.youtube.com/watch?v=3LPF6extcP8
és természetellenes jelenségek:
https://www.youtube.com/watch?v=K8D4VCe_URc&fbclid=IwAR3Mby21V6JbZdCXPx
ivD0RhBk6O8ZnBm46qTOf9kKfBhdX_Y0ZI_aY4UkE
A felhők tartják a hőt a Földön. Télen az éjszaka kevésbé hideg, ha felhős az
ég. De ha fel akarjuk frissíteni a bolygót, akkor miért hozzunk létre mesterséges felhőket?
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Azt is megkérdezhetjük magunktól, hogy miért nincs senki, aki elítéli ezt az
ördögi programot, vagy miért nem nyitnak erről vitát? Egy korábbi CIA-ügynök elmagyarázza (felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem csak Edward Snowden hagyta el a CIAt, hogy leleplezze, valójában mi történik a színfalak mögött):
https://www.youtube.com/watch?v=_xQG5lLgXjM&feature=youtu.be
A teljes videó megtekinthető az alábbi címen:
https://www.youtube.com/watch?v=Nl5NW9KcMt0
2001. október 2-án Dennis Kucinich kongresszusi
képviselő elindította a HR2977 alkalmazást minden egzotikus fegyver betiltására.
Alább a kérelem másolata.
Ezt 2002-ben hagyták jóvá, miután már szinte
minden egzotikus fegyvert kivontak a használatból. Minden olyan fegyver illegális, amely elpusztítja a természetet és az ökológiát.
De a chemtrails terjesztése mégis folytatódik…

A továbbiakban megtalálható az 1966-ból származó hivatalos elnöki dokumentum, amelyben időjárás-módosító programról beszélnek (Lyndon B. Johnson
amerikai elnök korszakában).
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Már nem tagadhatjuk, hogy szándékunkban áll megváltoztatni az időjárást
szerte a világon, és katonai fegyverként használni. Az alábbi egy 1996-os hivatalos
dokumentum, címe: "Idő, mint erő-sokszorozó – birtoklási idő 2025-ben"

Feltűnő, hogy a 2005. december 8-i 109-202. Számú szenátusi jelentésben
megtaláljuk azon emberek nevét, akik megadják a lehetőséget, hogy folytassák a kutatást az időjárás megváltoztatása érdekében: John McCain, John D. Rockefeller IV (a
hírhedt Rockefeller család tagja), valamint John F. Kerry külügyi államtitkár, aki Barack
Obama volt elnökkel együtt lelkes harcosként áll ki a globális felmelegedés elleni intézkedésekért.
Aby Luc Vervliet, mérnök és molekuláris biológus
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Nem tehetünk fel magunknak kérdéseket a nyugati média és a politikusok
kétes szerepéről, és mit gondoljunk az alábbi videóról, ahol a hivatalos média elképzelhetőnek tartja, hogy Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnök bejelentette, hogy
Európa ellopja az esőt a Közel-Kelettől, különösen Irántól? – Vajon tényleg azt hiszi,
hogy Mahmúd Ahmadinezsád volt elnöknek elment az esze, hogy ilyen bejelentést
tett, – vagy valami másról van szó? – És mit gondoljunk Laurent Fabius úrról, szocialista politikusról, Franciaország európai és külügyminiszteréről, aki az ENSZ
Éghajlatváltozási Konferenciájának elnöke volt?
https://www.youtube.com/watch?v=KaaKNo_B1mo&feature=youtu.be
Egy iráni tábornok pedig kijelenti, hogy Izrael ellopja a felhőket Irántól…
https://www.youtube.com/watch?v=1qZORdDEc3Q
A következő videóban pedig Netanjahu izraeli elnök felajánlja szolgáltatásait,
hogy az iráni nép vízhez jusson. Ön szerint ezt hogyan értsük?
https://www.youtube.com/watch?v=1qZORdDEc3Q&fbclid=IwAR3Ytu9qYOTFUhOpu
4yu6mUeA1c1UyXPhencRCJJCalnNscqMwCdSCLStjU
Az ENSZ támogatásával a világ vezetői bejelentik, hogy az éghajlati helyzet
katasztrofális, a tudósok úgynevezett hosszú listájára hivatkozva, akik a hírek szerint
teljes éghajlati zűrzavart hirdetnek a CO2 miatt, és hogy drasztikus intézkedéseket
kell hozni, valamint súlyos adókat és bírságokat kell kiszabni ezek végrehajtása érdekében. Az általuk teljes mértékben irányított média segítségével a lakosságot arra
kényszerítik, hogy elfogadja a radikális változást, és teljesen abszurd megoldások felé
mozduljon el, – amelyeket később még elmagyarázok.
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Meg kell jegyezni, hogy az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, (röviden:
az IPCC) nem igazán képviseli azt a hivatalosan bejelentett hatóságot, hanem hogy ezt
a csoportot az árnyékban maradó hatóság vezeti. Ezenkívül a következő videóban
hallhatjuk, hogy az ezt a politikát támogató tudósok listája: hamis lista, hogy sok tudós megtagadta nevének említését, és e-mailek ezrei keringenek közöttük, amelyekben komoly kétségekről írnak a CO2 éghajlatra gyakorolt hatását illetően.
https://www.youtube.com/watch?v=os3RVAl0TP4&feature=youtu.be
A teljes videó: https://www.youtube.com/watch?v=oMmZF8gB7Gs
Elemezzük Al Gore volt alelnök kijelentéseit, hogy megismerjük a jellemét. A
következő videóban Mr. Al Gore-nak magyarázkodnia kell a Ház energia- és kereskedelmi albizottsága előtt, mert kiderült: – sok tudós nem ért egyet elképzeléseivel.
https://www.youtube.com/watch?v=BpQxIuBKmE8&feature=youtu.be
De van más is. Megengedtem magamnak, hogy elemezzem John Warner
szenátor jellemét, aki támogatja Al Gore urat, és néhány kijelentését, és vannak dolgok, amelyeket tisztázni kell. Először is, Al Gore úr kijelentései...
A vizsgálat során Al Gore úr kijelenti, hogy nincs kapcsolata a Goldman
Sachs-szal. Az interneten talált információk szerint Al Gore úr 2004-ben csatlakozott
David Blood-hoz, hogy létrehozza a Generation Investment Management LLC-t, hoszszú távú befektetések végrehajtására, amelynek ő az elnöke. David Blood 18 évig dolgozott a Goldman Sachs-nál.

https://www.algore.com/project/generation-investment-management
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A "World Resources Institute"-ban érdekes információkat találhatunk társáról, David Blood-ról. Ez utóbbi 1999 és 2003 között a Goldman Sachs Asset Management vezérigazgatója volt. Ezt megerősítik más források is, például a Bloomberg:
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=158570
1&privcapId=32584452
David Blood a TEDx-en: https://www.youtube.com/watch?v=E_auCY1Xu3s
David Blood és Al Gore együtt az „Ipar titánjai”-ban:
https://www.youtube.com/watch?v=QhMgpOZnxPk
Mr. Albert Gore ezen a vizsgálaton azt is kijelenti, hogy nincs különösebb
kapcsolata Kenneth Lay-vel az Enron-ból. Ha Albert Gore úrnak nem volt különösebb
kapcsolata Kenneth Lay-vel, élettársával, David Blood-dal, akkor lehet, hogy el kellett
(volna?) olvasnia az alábbi információkat.

Azok számára, akik kételkednek abban, hogy a magas szintű politikusok nem
érintkeznek a Goldman Sachs-szal, itt egy magyarázó videó, amelyet feliratoztam.
Ugyanebben a videóban bemutatjuk a Goldman Sachs munkamódszerét is. Vajon a
világ lakosságának érdekében dolgoznak? Eldöntheted:
https://www.youtube.com/watch?v=E18591AyNcw&feature=youtu.be
Most nézzük John Warner szenátort. – Ő milyen ember? – John Warner volt
az amerikai szenátus elnöke, – ez a legfontosabb tisztség az Egyesült Államok elnöki
posztja után. Ez az úriember támogatja a magán-milíciákat (zsoldosokat) is, mint például a Blackwater, a DynCorp, a TITAN és a C.I.C.A. multinacionális vállalatokat, hogy
a világ különböző országaiban kivethessék törvényeiket és biztosítsák hatalmukat.
https://www.youtube.com/watch?v=ffag0Rk0oJY&feature=youtu.be
Aby Luc Vervliet, mérnök és molekuláris biológus

42

Az 5G és a Chemtrails veszélyeinek megértése - 2019.2.22

Vizsgálja meg a multinacionális vállalatok által
alkalmazott magán-milíciákat, hogy megértse, mire
képesek. Íme, néhány példa:
https://www.youtube.com/watch?v=xm6hC2oW5P8
https://www.youtube.com/watch?v=6LaSD8oFBZE
https://www.youtube.com/watch?v=2lNsqv7DWFw
https://www.youtube.com/watch?v=Bdhdx_vVwpo
Guantanamói típusú „koncentrációs” táborokat tartanak fenn.
A multinacionális vállalatok igazgatói és vezérigazgatói kénytelenek bármi
áron hasznot produkálni, ellenkező esetben az adminisztrátorok és a részvényesek
bizalmának elvesztését kockáztatják. Másrészt a felső vezetőket olyan fejvadászok
választják ki, akik csak azokat a jelölteket célozzák meg, akik megfelelnek a kívánt profilnak, és akik közel állnak a pszichopata jellemzőihez: nyerjenek bármi áron, függetlenül a külvilágra gyakoroltkövetkezményektől.
Néhány példa, hogy mire képesek a bankok és a multinacionális vállalatok:
A Shell, Nigériában: https://www.youtube.com/watch?v=ejym4mKelhM
Bank of Santander Indonéziában (Borneo):
https://www.youtube.com/watch?v=58r1lNe1SNM
Olajcégek az Amazone-ban (Ecuador):
https://www.youtube.com/watch?v=_sRDxXWkCnM&feature=youtu.be
A Nestlé világszerte üríti a talajvíz-tárolókat: – Európában (Franciaország):
https://www.youtube.com/watch?v=6SABeQ8Sz1I&feature=youtu.be
Afrikában (Nigéria, Etiópia, Algéria, Dél-Afrika stb.):
https://www.youtube.com/watch?v=QeZntPmdUhs
és Amerikában: https://www.theguardian.com/global/2018/oct/04/ontariosix-nations-nestle-running-water
a Coca-Colával együtt Dél-Amerikában: https://www.globalresearch.ca/cocacola-and-nestle-to-acquire-private-ownership-of-the-largest-reserve-of-water-insouth -amerika-jelentés/5629994
A multinacionális vállalat és arany vezérigazgatója, Peter Brabeck számára az
ivóvíz kék arannyá vált, és habozás nélkül kijelenti: „Az ivóvíz nem mindenkinek elsődleges joga”. Ugyanebből a videóból értesülhet, hogy a Nestlé biztosítja a csecsemők
és kisgyermekek ételét. Ugyanaz a vezérigazgató bejelentette, hogy a bio nem a legjobb. A géntechnológiával módosított termények jobbak. Nem hiszed? Nézd meg:
https://www.youtube.com/watch?v=0GHpbscEPPM
Talán nem kell magyaráznom a Monsanto működését. De tudja-e, hogy a
multinacionális BAYER mintegy 66 milliárd dollárért vette át a Monsanto vállalatot?
https://www.rte.ie/news/business/2016/0914/816421-bayer-monsanto-deal/
Ki az a Bayer? A Bayer IG Farben néven a Bayer-Agfa Gevaert-Basf-HoechstHüls kartell része volt. Ki az IG Farben? http://www.constantinereport.com/ig-farbenhitler-fateful-chemistry-bloomberg-businessweek-august-13-2008/
A második világháború alatt a Bayer nőnként 170 Markért vásárolt nőket,
hogy kísérletezzen: https://www.lelibrepenseur.org/quand-bayer-achetait-des-lotsde-femmes-dans-les-camps-nazis/
Aby Luc Vervliet, mérnök és molekuláris biológus

43

Az 5G és a Chemtrails veszélyeinek megértése - 2019.2.22

Mit gondoljunk a multinacionális IBM-ről?
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_and_the_Holocaust
Ismerjee meg a következő vállalatok múltját:
https://www.unbelievable-facts.com/2017/09/nazi-brands.html
Bízhatunk-e a politikai vezetőkben?
https://www.youtube.com/watch?v=PTVhh92SS5Y
Mi van 2001. szeptember 11-ével?
2000-ben a Világbank (Edmond de Rothschild vezetésével) arra kényszerítette a bolíviai kormányt, hogy egyezzen bele az ivóvíz és az esővíz (ÉS AZ ESŐVÍZ!) privatizálásába a Bechtel (Aguas del Tunari néven) javára, – hogy jogosult legyen hitelre. A
víz ára úgy megemelkedett, hogy a havi fizetés egyharmada kevés volt ahhoz, hogy
elég vizet biztosítson az élethez. Ez polgárháborúvá fejlődött:
https://www.youtube.com/watch?v=hn9wujK0ho4
http://sos-crise.over-blog.com/article-scandale-30-de-la-terre-appartient-a-e-derothschild-maitre-du-monde-79679357.html
Ez csak egy példa, de van még sok más is.
De az igaz, hogy iskoláinkban nem érdemes történelmet tanulni, és jobb, ha
a fiatalokat teljes tudatlanságban tartjuk, hogy könnyebben kezeljék őket a média és
a helyi hatóságok, akik csak a multinacionális cégek szócsövei.
William Casey, a CIA igazgatója 1981-ben azt mondta: „Tudni fogjuk, hogy a
dezinformációs programunk mikor lesz teljes: – ha az amerikai közvélemény már
mindent hamisnak hisz.”

Azt mondta: "MINDENT", - így a visszaélést bejelentők üzeneteit is, amelyeket összeesküvés-elméletnek minősítenek.
Amikor a nyolcvanas évek elején azt hallottam, hogy csökkenteni kell a kazánok, autók stb. által kibocsátott gázok káros anyagait, lelkes környezetvédelmi harcos
voltam.
Néhány évvel később azt hallottam, hogy a hűtőközeg-gázok, ismertebb néven: "CFC-k" okozták az ózonlyukat. Kérdéseket tettem fel magamnak, mert hogyan
lehetséges, hogy a levegőnél 2-3-szor nagyobb súlyú gáz elérheti a 20 km-es magasságot, és elegendő mennyiségben láthat hozzá az ózonréteg megzavarásához?
Természetesen, akárcsak a kazánokat és más, szennyező gázokat kibocsátó
készülékeket, az összes hőszivattyút és hűtőberendezést is ki kellett cserélni. Gyönyörű üzlet... ha elkezdünk elmélkedni azon a több mint 2400 szabadtéri nukleáris robbantásról, amelyeknek mintha semmilyen hatása nem lett volna a környezetre…
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A globális felmelegedés hirdetésével sokkal magasabbra törekszenek: – példátlan globális zsarolásra.
Tudni kell, hogy a CO2 előnyös a Föld számára, mert a Föld minden növényzetének tápláléka. A CO2 a fotoszintézis során oxigénné és szénné alakul át, ami a
levelekben megy végbe, amikor a nap felkel. A szén a növények és fák alapanyaga, az
oxigén pedig a levegőbe kerül... És nit tesznek? – Az embereket adóztatják a széndioxid-termelésük után, és folytatódik teljes erdők kivágása? – Valójában ez történik.
Ezenkívül a naiv „ökológusok” minden tudás ellenében támogatják a földfelmelegedés vallásának politikáját, tömegesen demonstrálnak azzal az üzenettel,
hogy cselekednünk kell a közeljövőben, mielőtt túl késő lenne. A megtévesztés gépezete teljes sebességgel dübörög.
„Óvakodj a hamis prófétáktól! Birkabőrben jönnek hozzád, de belül ragadozó
farkasok. ”

A multinacionális vállalatokat és a gazdag családokat, akik mögéjük bújnak,
nem zavarja, hogy visszaélnek az emberek naivitásával, és már akkora hatalmat szereztek az emberek felett, hogy elkezdik azt gondolni, hogy istenek.
Értenünk kell, hogy ezeknek a gazdag embereknek természetesen van egy
sereg ügyvédjük, de van egy sereg pszichológusuk és pszichiáterük is, akik a lakosság
lelkivilágát hámozzák meg, hogy ezzel MAXIMÁLIS mértékben visszaéljenek.
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