
Időjárásmódosítás (HAARP, Chemtrail)
(dengizin, 2010.12.13 16:35) 

Éva, és mindenki!http://www.idokep.hu/hirek/a-haarp-project
http://threedeadwords.wordpress.com/2010/07/07/july-710-haarp-weather-as-a-weapon-haarp-as-
an-earthquake-inducing-warfare-technology/
http://postaimre.euroweb4you.eu/news.php?readmore=326
http://lmv.hu/node/5848 ...stb 

Válasz 

GYŐR BAROSS G.út 58.
(JELENKA ISTVÁN, 2010.12.12 12:17) 

Igaz lehet,ez a U.S.A.TITKOS FEGYVERE! 

Válasz 

Éva
(Szfvár, 2010.12.12 11:40) 

Dengizin! A HM-én én még olvastam a Hannibál ajánlotta linken található írást, ami lényegében 
arról szólt, hogy a honvédségnek vannak képességei az időjárás befolyásolására.
Már nincs fenn, úgy látszik érzékelik a hírek terjedését, ezért gyorsan levették. 

Válasz 

Akad
(Ecsed, 2010.12.11 20:10) 

Jegkorszak-sivatagosodas egyik sem kovetkezik be .
Eddig azt szajkoztak,hogy sivatagosodunk-kozben elrohad
mindenunk.
Ugy jatszanak a vilaggal,ahogy akarnak, csak neha
maguk sem tudjak a kovetkezmenyeket.

Válasz 

2 nap 
(anikogyorgyi, 2010.12.11 11:16) 

Hogy lehet, hogy két nap alatt duplájára nőtt a belvíz az országban ?

Válasz 

HM meteorológiai hadviselés
(dengizin, 2010.12.11 09:23) 

Hannibal, az általad ajálott link üres. Törölték?
Mikor olvatad? Hasonló dolgok találhatók Posta Imre honlapján is. 

Válasz 

Hideg lesz
(Törpapa, 2010.12.10 21:38) 

Amikor az alábbi hivatkozásokat feltettük, szép idő volt, és senki nem hitte volna, hogy a Golf 



áramlat problémákat fog okozni. Időközben (betudhatóan a mexikói öbölbe pumpált olajnak) az 
áramlat sebessége a felére csökkent, és már nem képes meggátolni az északi sark felől érkező 
hideg légáramlatokat.

Az állatok megfigyeléséből magyar szakemberek arra következtetnek, hogy nagyon hideg telünk 
lesz, januárra -20-25 fokkal. És ez még csak a kezdet.

http://europebusines.blogspot.com/2010/08/special-post-life-on-this-earth-just.html Ezen az oldalon 
egy külföldi szakember azt mondja, az idei tél (70%-os valószínűséggel) az elmúlt ezer év 
leghidegebb tele lesz.

Ez még csak a kezdet. Ha a Golf-áramlat teljesen megáll, lesz szerencsénk megélni, hogy mitől 
fagytak meg olyan hirtelen a mamutok, hogy a boglárka növény a szájukban maradt. 13 éve 
olvastam először, hogy éveken belül beköszönthet a jégkorszak, érdekes módon a sajtó mindig a 
felmelegedésről papolt, amit szikrányi bizonyíték sem támaszt alá. 

Válasz 

Hunia
(Hun, 2010.10.02 16:40) 

Megéltem néhány évtizedet.Valamivel többet a hetesnél.Ez nem nagy idö,de ha jól vissza 
gondolok,akkoriba nagyon divatos volt a románság körében a Persida nöi név.Becézve Sida.Innen 
is kitünik hogy az emberiségnek halvány göze nem volt erröl a szörnyü betegségröl mely válogatás 
nélkül szedte áldozatait,nem ritkán a hirességek köréböl is.Hire hamva nem volt az ebolának,a 
marha kergekornak, a baromfi gripának,meg a frász karikának.A gyanú megalapozottnak látszik 
hogy ezeket lelketlen gazemberek szabaditották az emberiségre.Most hogy 
gyogyszergyártók,világhoditók,stb.ne firtassuk.A lényeg az hogy az emberiség soraiban 
keresendök a bünözök.És akkor Hannibál feltevései a klimaváltózást illetöen nagyon is 
megalapozottak.A régmult idökben,amikor a demográfiai robbanásról hallani sem lehetett,nem 
voltak ritkák a háboruk.Söt,mai ésszel eltudnánk játszani a gondolattal,hogy a selejtes kvalitású 
egyedeket ilymodon ritkitották meg.Mintahogy ez a Nürnbergi per alkalmával ki is derült.Ma,amikor 
a tömegpusztitó fegyvereket olyan tökélyre fejlesztették,mint például a neutron,hidrogén stb.az 
emberiség ovatosabbá vált.Ennek köszönhetö hogy immár vészesen közelit az emberiség a hét 
milliárd lélekszámhoz.Fogy az ivóviz készlet,egyre szennyezettebb a levegö.Mindmegannyi 
nyomos ok hogy felfigyelyen az emberiség rá. Érdekes,hogy hány áldozata volt a cunámiknak,az 
Europában telyesen ismeretlen hurikánoknak,melyeket az oceánoknak tulajdonitottunk,és úgy 
tünik mégsem foglalkozik érdemben senki annak a felvetésével hogy keresse ezek okozóit. 

Válasz 

Ide is tartozik
(Törpapa, 2010.09.08 14:29) 

Elnézést, de nincs időm lefordítani. A lényege, aki nem ismerné a részleteket, hogy a BP-s 
olajszennyezés olyan folyamatokat indított el, ami - mostani információk szerint - egy nagyon 
gyorsan beköszöntő jégkorszakhoz vezet. Nyilván semmi sem biztos, de ha tudunk valamiről, jobb 
döntéseket tudunk hozni:
http://europebusines.blogspot.com/2010/08/special-post-life-on-this-earth-just.html 

Válasz 

Szfvár
(szkíta, 2010.09.05 11:32) 

Kedves Hannibál! Azt írod, hogy azt a kort már nem akarod megérni, amikor ez a hatalom 
valamilyen mániukus csoport kezébe kerül! Szerinted kinek a kezében van máris?????
Ennek ellenére akarj élni arra kérlek, és tedd azt, amit most is tettél, igyekezz terjeszteni 



nyilvánosan az ismereteidet, mert ez fog majd gátat vetni az agyament világbitorlóknak! 

Válasz 

Szfvár
(szkíta, 2010.09.05 11:31) 

Kedves Hannibál! Azt írod, hogy azt a kort már nem akarod megérni, amikor ez a hatalom 
valamilyen mániukus csoport kezébe kerül! Szerinted kinek a kezében van máris?????
Ennek ellenére akarj élni arra kérlek, és tedd azt, amit most is tettél, igyekezz terjeszteni 
nyilvánosan az ismereteidet, mert ez fog majd gátat vetni az agyament világbitorlóknak! 

Válasz 

alekszandros@t-online.hu
(gyulabácsi, 2010.09.05 08:38) 

At úgynevezett hatalommániás egyedeket ki kell irtani. 

Válasz 

abbesszinia
(abris m, 2010.09.04 16:32) 

A sehonnai gyuttment-ek a parazita korcsok kepessek mindenre . Nekik minden a pizz es a ma , a 
holnapra nem gondolnak mert nekik mindenkepp menniuk kell ugy is ha torik ha szakad magukkal 
akarnak rantani minket is a szakadekba. 

Válasz 
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