Chemtrails – prapodivné ničivé dění na obloze
V roce 1991 byl přihlášen patent badatelského týmu, který sliboval zpomalení
globálního oteplování, pokud se bude atmosféra celosvětově postřikovat účinnými
látkami, které mimo jiné odrážejí ultrafialové záření. Zároveň vyšla studie o oteplování
Země, pro niž se patent jevil jako optimální řešení.
Látky, které se podle patentu mají rozstřikovat, obsahují soli baria, které ve vyšších
vrstvách atmosféry oxidují a stává se z nich kysličník barnatý, jenž má tu vlastnost, že
na sebe váže kysličník uhličitý (na kysličník uhličitý se pohlíží jako na hlavní faktor
klimatické změny), a aluminiový prášek, který má zadržovat ultrafialové záření a spolu
s bariem dokáže vytvářet elektrické pole, které má za ozařování vlnami velmi nízké
frekvence vést k elektrostatickým výbojům, vytvářejícím ozón.
Neobvyklé povětrnostní fenomény posledních let svědčí o tom, že se tato metoda
používá: V posledních letech byla nápadná nejen mimořádná období sucha, dochází i ke
strategickému nasazení; během války v Kosovu v roce 1999 panovalo nad celou Evropou
převážně jasné počasí, zatímco zrovna nad Srbskem jakoby visela tvrdošíjná mračná
pokrývka. I severní Korea měla během posledních let vícero period sucha, přičemž touto
katastrofální povětrnostní situací nebyla postižena žádná ze sousedních zemí.
Welsbach-Patent se používá už několik let, a to sice nejen v USA, nýbrž celosvětově, také
v ČR. Chemtrailové látky se dávají letadlům, která je rozstřikují ve vysokých vrstvách
atmosféry.

Zdá se, že vojenská letadla – která mimo jiné v Německu smějí nekontrolovaně létat,
aniž by Němci měli jakékoliv právo se k tomu vyjádřit – pokrývají postřikem cíleně celé
oblasti a přitom kreslí na obloze zrádné klikyhákovité vzory, které může každý
pozorovat. Ale zdá se, že se na celosvětovém projektu podílejí i civilní letadla. Bylo
zřízeno zvláštní oddělení Světové zdravotnické organizace přímo pro provádění
globálního postřiku.

Zdravotní následky jsou znepokojivé. Samozřejmě lze stěží předvídat, jaké důsledky
budou mít, ale WHO odhaduje počet obětí „Shield-Projectu“ na 40 miliónů ročně, čili
miliardy mrtvých v příští desetiletích. Další studia odhalují značně víc obětí.
Přesto se na ně pohlíží jako na menší zlo ve srovnání s oběťmi globálního oteplení. Jaká
neuvěřitelná impertinence! Nikde se nikdo neptal žádné veřejnosti, jestli tato opatření
považuje za oprávněné. Mezinárodní dohody o ochraně se porušují.
Následky pro životní prostředí jsou nedozírné. Bezprostřední následky postřikových
akcí u lidí jsou však naprosto známé: bolesti hlavy a chronickou únavu zná jistě každý
z vlastních zkušeností. Dušnost, poruchy rovnováhy a ztráta krátkodobé paměti,
chřipkové vlny, zánět spojivek a astmatické případy jsou známé symptomy – o těch
neznámých ani nemluvě. A o tom, zda se v budoucnu nemohou přiměšovat i jiné
substance – např. ke zklidnění znepokojeného obyvatelstva a zlomení jeho vůle – se lze
dohadovat.

Je to fenomén, který probíhá zatím nepozorován většinou obyvatelstva. Ale každý, kdo o
něm ví, ho může pozorovat: postřikovací akce zanechávají na nebi zřetelné stopy, které
lze jednoznačně rozlišit od normálních kondenzačních pruhů. Kromě toho zůstávají ve
vzduchu dlouhou dobu, aniž by se rozplynuly. Nato většinou poklesne teplota, nebe se
zatáhne a na pár dní zůstává neobvykle zataženo, ale většinou bez deště. Bylo by tedy
záhodno upozornit, pokud možno co nejvíce lidí, na tuto neuvěřitelnou akci, aby si mohli
zvýšenou měrou takových akcí všímat, pořizovat fotografie a posílat dotazy sdělovacím
prostředkům a politikům. Jen veřejným tlakem by se mohlo ještě zkusit zastavit tento
fatální plán – pokud je to vůbec možné.
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