Kontrola globalnega vremena je popolna
Vir: http://www.sauberer-himmel.de/
Strokovnjak za vreme Scott Stevens se že več let ukvarja z manipulacijo vremena s chemtraili
in HAARP-om in o tem informira na svoji spletni strani www.weatherwars.com
Na tej strani so podrobneje razloženi vremenski fenomeni, ki so posledica vpliva kemičnega in
elektromagnetnega delovanja. Ameriški televizijski meteorolog, ki dela za KPVI News Channel
5, je na podlagi svojih opazovanj vremena – posebno na podlagi ovrednotenja satelitskih
posnetkov novih oblik oblakov – prepričan da se na sedanje vremenske fenomene vpliva in jih
kontrolira in to na celotnem planetu!
V svoji kolumni piše Scott Stevens: ''Sem meteorolog na severozahodu ZDA (Idaho), ki
uporabljam ''podpise'' skalarnega orožja (HAARP) na oblakih zato, da izboljšam vremenske
napovedi.
Po podrobnem pregledu visoko zmogljivih satelitskih slik sem prepričan, da se preprečuje
viharje in jih vodi h končnemu cilju. O tem ni več nobenega dvoma.
Prišel sem tudi do zaključka, da se krmili celotno vreme na svetu. Ni več nobene
poplave, nobenega viharja, nobenega ciklona ali suše, kateri ni dovoljeno, da se zgodi.
Kontrola globalnega vremena je popolna!
Stevens na svoji spletni strani dokaže svojo sprva neverjetno izjavo z ustreznimi slikami
oblakov, katere se vidi tudi v Nemčiji od leta 2003 vse pogosteje in ki so po njegovem mnenju
povzročeni z vplivom umetno ustvarjenih skalarnih valov. Pri tem gre tudi za součinkovanje
chemtrailov. Scot Stevens meni, da to niso naravni oblaki.
Scott Stevens objavlja na svojem blogu tudi fotografije hologramov na nebu.
http://weatherwarsinfo.blogspot.com/

So to prvi poskusi zavajanja ljudi z eno svetovno religijo ali prikaza lažne invazije nezemljanov
z namenom kontrole in ubijanja ljudi s strani svetovne elite?
Bodite pozorni na nebo v prihodnje in ne nasedajte NLPjem ali všečnim ‘podobam’, vabilom s
tega sveta, kot rešiteljem pred popolnim uničenjem Zemlje (glej projekt Blue Beam).
Nibiru ne prihaja in ne obstaja v našem osončju.
Naš človeški načrt bomo ustvarili na Zemlji predvsem sami.
Glej prispevke: Razumeti spremembo, DNA - 2, 12 ali 13 snopov - in Naše življenje po 2015,
avtorja Chrisa Thomasa. Posnetki intervjujev Chrisa Thomasa so na YouTube.
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