Chemtrails: Vladimir Putin profundamente preocupado com
"ameaça monumental" para a saúde e vida da Terra
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Evidências limitadas impedem uma avaliação quantitativa abrangente da Gestão de
Radiação Solar (SRM) e seu impacto no sistema climático.
Se os SRM terminassem por qualquer motivo, existe uma elevada confiança de
que as temperaturas globais da superfície aumentariam muito rapidamente para valores
coerentes com o forçamento de gases de efeito estufa. Os métodos CDR e SRM têm
efeitos colaterais e consequências a longo prazo numa escala global. (IPCC AR5 SPM
21).

*

Na previsão do tempo da televisão estatal dinamarquesa, esta noite, vi o profeta do
aquecimento do superclima da minha aldeia natal mais uma vez. Ele está até presente na
equipa editorial do A5 do IPCC.
Há

alguns

anos,

correspondi

com

ele

e

referi-me

aos

chemtrails.

Ele respondeu que eu tinha perdido toda a credibilidade. Não haveria tal coisa. "Esta é a
teoria da conspiração". Referi o acima exposto no trabalho A5 do IPCC, pelo qual ele é
co-responsável - e escreveu que não precisava responder porque não podia dar uma
resposta verdadeira.
Anteriormente, eu tinha chamado o Instituto Meteorológico Dinamarquês em Copenhaga
e perguntei o que chemtrails continha. O meteorologista disse: "Só um momento." Depois
de cinco minutos, ele voltou e disse: "Eu consultei o meu chefe. Sim nós sabemos, mas
não tomamos nenhuma atitude.”
Uma coisa dolorosa para eles – mas agora é oficial:
CHEMTRAILS SÃO REAIS E PERIGOSOS!

Your Newswire 2 de março de 2017 ; Vladimir Putin colocou-se num curso de colisão
com os governos ocidentais, criticando as suas operações de pulverização
atmosférica. Segundo

Putin,

essas

operações

representam

uma "ameaça

monumental" para a biota da Terra e são " não apenas ofensivas, mas contra a
natureza.

Putin, que se opõe fundamentalmente aos programas de engenharia climática,
está "profundamente preocupado" com os "riscos não-instruídos" assumidos pelas
corporações ocidentais e sancionados pelos governos ocidentais, todos em busca do
controlo da população e do lucro.

Putin disse que "é um assalto sério".

" Como as pessoas podem exigir regulamentos e controlos nas operações se o governo
não admitir que essas operações existem? É insultar a inteligência das pessoas. "

Como a evidência emerge que a geoengenharia e manipulação do clima está a prejudicar
a camada de ozono, o medo é que a terra chegue a um ponto de crise e não será capaz
de recuperar. A terra envenenada, como um corpo incuravelmente doente, será deixada
a morrer".

Já escrevi muitas vezes escrito sobre o Chemtrails como um remédio postulado contra o
aquecimento global postulado pelo homem numerosas vezes. E de facto o homem está a
aquecer a atmosfera: com Chemtrails.

Em 25 de junho de 2015, eu escrevi uma pesquisa sobre chemtrailing - Quem está a
pulverizar e Por que eles estão

a pulverizar. O chemtrailing está a causar o

aquecimento da atmosfera.

Eu - e muitos comigo - pensamos que os chemtrails estão conectados com a Força Aérea
dos EUA "Owning the Weather 2025 " . Faz aparentemente parte de um projeto militar
chamado VTRPE / HAARP - necessário para a vigilância militar.
Chemtrailing é, portanto, mundial. Na Europa, a UE e os governos nacionais ficam para
trás, e é coordenado pela Royal Society of London.

No momento da minha pesquisa, em 25 de junho de 2015, o chemtrailing foi admitido
pelas seguintes instâncias oficiais:
Até agora, a atividade da Chemtrail (SRM) foi admitido por

1. The Royal Society of London,
2. O Governo Federal da Alemanha
3. O IPCC AR5 a partir de setembro (SPM21).
4. A Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica exigiu uma moratória
sobre as MRE - depois das experiências de fertilização dos oceanos terem falhado.
5. Bill Gates está experimentando com turvação, por pulverização de água para a
atmosfera (BBC 22 Maio 2010)
6. Na Rússia, eles também estão injetando SO2-injeção na atmosfera. Objetivo: Estar
como um santo do clima, enquanto aumenta a extração de petróleo no Arctis! ( The
Guardian 24 de setembro de 2013 ):
7 . John Holdren, conselheiro científico de Obama, vê a geo-engenharia como uma
maneira perfeitamente viável de resfriar a temperatura do planeta.
Num artigo do Conselho de Relações Exteriores, ele apoia plenamente o processo de
liberação de partículas de bário, magnésio, alumínio, nano-fibras, bacilo sangue esporos
e outros produtos químicos para refletir a luz solar longe da Terra. (Na década de 1970,

esse reducionista populacional afirmou que uma nova era glacial era iminente. Bacilo
esporos de sangue e outros produtos químicos para refletir a luz solar longe da
Terra. (Na década de 1970, esse reducionista populacional afirmou que uma nova era
glacial era iminente.

ESTAMOS ENVENENANDO POR RAZÕES MILITARES

Eles

estão

a

pulverizar

micropartículas

causando,

por

exemplo,

Síndrome

de Morgellons .
Eles também estão a pulverizar bactérias, bem como moldes, sangue dessecado, tório
radioativo, e estrôncio, SO2 etc.

É tudo um grande experimento realizado sobre nós.
Putin está certo.

