So planetarne spremembe glavni vzrok za chemtrailse?
Ruski geofizik Dr. Alexei Dimitriew je že v 90-tih letih izhajal iz predpostavke, da
je naš sončev sistem vstopil v ''s plazmo bogato področje vesolja'', kar vodi do
občutnih sprememb nam poznanih energijskih stanj v vesolju. Govorimo o
''galaktičnem super valu'', kateremu je izpostavljena Zemlja in vsi ostali planeti
v našem sončevem sistemu.
Morda je to tudi vzrok zaradi česar magnetno polje Zemlje postaja čedalje bolj
šibko (glej ARTE dokumentacijo ''Magnetni preobrat: poli so ponoreli'').
In ta gigantski proces spremembe, ki je bil seveda zamolčan vodilnim
svetovnim medijem, bi lahko bil glavni vzrok za pršenje chemtrailov:
Tako imenovana ''CO2 klimatska sprememba'' je čista laž. To seveda vedo tudi
tehnokrati. Konec koncev so tudi oni inscenirali to laž. Tako imenovana ''CO2
klimatska sprememba'' tako ne more biti vzrok za chemtrailse, posebno ker se
tako in tako v znanosti prepira o tem, če dodatni oblaki Zemljo ohlajajo ali jo
celo segrevajo, ker toplota ponoči več ne more neovirano izsevati v vesolje. In
da bi ''samo'' manipulirali vreme… je zato res potrebno s takim neverjetnim
fanatizmom skoraj dnevno in po vsem svetu pršiti orjaške chemtrailse? Ta cilj bi
verjetno dosegli tudi z manj chemtraili. In ''samo'', da bi nas zastrupljali oz.
''opremili'' naša telesa z vodljivimi nano delci, zato tehnokratom ne bi bilo
potrebno puščati za seboj tako ogromne sledi na nebu. Če bi bil to glavni vzrok,
bi se to lahko zgodilo nevidno in brez vsakršnih sledi, tako da to nihče ne bi
opazil.
Zastrupljanje človeka, okolja in živali in manipulacija vremena bi tako lahko bili
le stranski učinki, ki so za določene koncerne in skrite fonde seveda skrajno
dobičkonosni. Monsanto, Bayer&Co. se lahko zelo veselita, saj bodo na naših
tleh uspevale le še njihove rastline, ker naravna semena več ne bodo imela
možnosti rasti na tleh, onesnaženih z aluminijem in drugimi kovinami. Tudi
Wallstreet in celoten finančni trg se lahko enormno veselita nad tehnično in
tako vodljivo manipulacijo našega vremena, saj je preko 80 procentov
svetovnih surovin odvisnih od vremena. Vreme je velik posel. Toda ali vse to
lahko opraviči tako veliko količino sledi na nebu?
S strani tehnokratov s chemtraili in HAARP napravami ustvarjen umeten
plazemski ščit, ki se razteza okrog celotne Zemlje, je očitno potrebno dnevno
na novo nahraniti z aerosoli. Toda čemu služi ta plazemski ščit, ki ga o tem
seznanjeni (insiderji) imenujejo ''ščit''? Česa naj nas ubrani? Česa se bojijo
tehnokrati? Katero konkretno znanje jim je narekovalo, da so pričeli s tako
norim projektom – in to po vsem svetu? S projektom, katerega lahko vsak vidi
na nebu. S projektom s katerim se tehnično usmerjena oblastna elita sama

''izdaja'' pod geslom ''Ja poglejte, mi obstajamo! Usodo ne določajo parlamenti
in vlade, katere ste volili, temveč jo določamo mi''. Pri chemtrailingu na dan
prihajajoči fanatizem mora zato imeti nek izreden vzrok. Sicer tisti, ki skrivoma
krmilijo vse in raje delujejo skrito ne bi tvegali, da se sami izdajo.
In tako se lahko z domnevnimi planetarnimi spremembami in t.i. ''galaktičnim
super valom'' sklene krog. Zgodile so se ali nastajajo kozmične spremembe, ki
bi lahko pripeljale do tako velikih procesov sprememb, da bi na kapitalu in
tehniki zasnovano oblast tehnokratov resno lahko spravile v nevarnost.
Tehnokrati so tako pred dilemo, to pa naj bi nam običajnim ljudem ravno dalo
moč. Ker nas funkcijske elite pri temi chemtrails še naprej oskrbujejo z
neresnico, se bo tako še več ljudi prebudilo in dokončno izgubilo zaupanje v
naše ''elite'', to nezaupanje pa slej ko prej ne bo več mogoče popraviti.
Če pa nam bi povedali, da pršijo chemtrailse, potem bi seveda vsi spraševali:
''Zakaj počnete to?''
In če bi potem bili pošteni, bi nam morda morali povedati nekaj o gigantskih
procesih sprememb v našem vesolju. In kaj bi se lahko zgodilo potem? Bi
zavladala panika med ljudmi, kar bi tako skrajno krhkemu finančnemu sistemu,
ki ga živimo v turbo kapitalizmu, zagotovo zadalo dokončen udarec? To bi lahko
obrazložilo tudi dejstvo, zakaj investirajo milijardne vsote za oskrbovanje ljudi z
dezinformacijami pri temah kot so chemtrails, geo-inženiring in klimatske
spremembe.
Chemtrails so tako ključna tema našega časa. Morda si bodo tehnokrati na tej
temi razbili glavo; in to preden bo t.i. ''galaktični super val'' prebil chemtrailsščit, ki igra glavno vlogo tudi v Hollywoodskem filmu Highlander II ter dosegel
Zemljo.
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Če prav razumem kar pravi članek ''galaktični super val" vodi do občutnih
sprememb nam poznanih energijskih stanj v vesolju, kar bi elite želele
preprečiti, ker bi bil to za njih konec vladavine, naj bi pa nam običajnim ljudem
ravno dalo moč? Pogoje za Duhovni preporod torej?
Prevajalec članka pravi: Sonce in Zemlja imata zavest. Chris Thomas je napisal,
da je Zemlja poslala Soncu prošnjo za dodatne energije, ki bodo omogočile
sprejetje višjega jaza v fizično telo. Sonce ni naš sovražnik ampak je naš
rešitelj, za elito pa poraz in konec kontrole/vladavine.
Seveda zatorej smiselno, da vse več ljudi čuti vse večjo afiniteto do gledanja v
sonce, bosohodstva itd.

