Še ena mračna domneva o Chemtrailih
Prijatelji upokojenega vladnega znanstvenika v ZDA, ki so še zaposleni ali so bili
zaposleni v vodilnih vladnih agencijah so izdali nekaj podatkov v zvezi z operacijo
pršenja neba s kemičnimi snovmi (Chemtrails).
Gre za ljudi srednjega sloja, znanstvenike in analitike, zaposlene na visokih pozicijah,
ki lahko vidijo vsakodnevne aktivnosti, ter so seznanjeni kdo je zadolžen za njihovo
izvrševanje.
Vsaka kontaktna oseba je podala del sestavljanke, katero je upokojeni znanstvenik
lahko povezal v celoto. Zadeva je strašljiva. Človek se nima kam skriti ali potožiti,
pisati članom kongresa bi bila lastna obsodba.
Celotna zadeva je povezana z načrtom zmanjšanja svetovne populacije na okrog
450-500 milijonov – z začetkom v ZDA. Zakaj? Ljudje v ZDA imajo najmanj možnosti
ustaviti zadevo, tudi če bi vedeli za depopulacijo. Zato bodo ZDA prve na vrsti.
Morate vedeti, da so svetovni eliti ZDA zatočišče zaradi velike geografske
raznolikosti in bi zato želele to državo vrniti v stanje, ki je obstajalo predno je Columb
postavil nogo na tla ZDA, vendar tokrat brez domorodskih američanov.
Morda ste že slišali, kako je že nekaj narodnih parkov v ZDA bilo označenih kot
svetovna biosfera – to je načrt za celotno severno Ameriko, gigantski narodni park in
''igrišče'', ki bo brez nadležnih človeških bitij. Ljudje, ki so dejansko udeleženi pri
pršenju kakor tudi tisti, ki bodo sodelovali pri preostalem delu načrta so bili nalagani,
da jim bo prizaneseno, ter da bodo lahko ostali na kontinentu, kot podpora in varuhi
tega obsežnega naravnega rezervata.
Razumljivo je, da bo okrog 150-200 tisoč ljudi potrebno za vzdrževanje. Vendar je
povsem mogoče, da to ne bodo Američani. Tisti, ki vlečejo poteze nebi tvegali niti
najmanjše možnosti kakršnega upora. Tako bodo delavci najverjetneje pripeljani iz
Evrope ali Azije.
Obstajajo govorice po spletu, da so Chemtraili del skrivnega vladnega programa, ki
ga vlada izvaja za zašito ZDA pred biološkimi napadi v prihodnosti. Nič od tega ni
resnično. Njihov načrt je napraviti populacijo občutljivo in pripravljeno za izbris z
influenco tipa A.
Vsako leto je ameriška vlada preučevala, katero zmes je najbolje uporabiti za
pršenje. Kot je videti so vedno izbrali pravo zmes. Zadnjo sezono gripe je vlada
zaščitila ljudi s trivalentnim cepivom, ki je vsebovalo A/Peking/262/95- podoben
(H1N1), A/Sidni/5/97-podoben (H3N2) in tudi B/Peking/184/93-podoben hemaglutinin
antigen. Za tiste, ki niste seznanjeni z virologijo, se H in N nanašata na proteina na
ovojnici virusa, hemaglutinin in neuraminidazo, ki sta potrebna virusu, da se pritrdi na
celico in potem vdre v njo. Javnost je bila zelo zadovoljna z uspešnimi cepivi do
sedaj. Toda to se bo spremenilo v prihodnosti.
Raziskovalci pri ameriškem vojaške raziskovalnem inštitutu za infekcijske bolezni
(USAMRIID) v Fort Detricku-u, Frederic MD so rekonstruirali in modificirali virus
španske gripe H1N1 in ga napravili mnogo bolj smrtnega, od tistega, ki je bil
odgovoren za pandemijo 1918-1919, ki je ubila preko 20 milijonov ljudi po vsem
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svetu in preko 500.000 v ZDA. Če bi v tistem času že bilo možno potovanje z letali na
reakcijski pogon, tako kot danes, ko se lahko potuje v petih urah iz New Yorka v Los
Angeles, bi se virus še bolje razširil in bil usoden za večino prebivalstva že takrat.
Cepivo proti gripi vsebuje mrtev virus in dobro zaščiti telo pred določenimi virusi ne
deluje pa na viruse, ki niso v cepivu. Enkrat pa bo cepivo verjetno vsebovalo bolj
smrtonosno modifikacijo virusa 1918 H1N1 v živi obliki. Večina ljudi, ki se vsako leto
cepi s tem cepivom bo enostavno vsako leto obnovila svoje cepivo. Vendar bo v tem
cepivu živ virus H1N1. Predhodno cepljenje bo sicer upočasnilo bolezen, tako bodo
ljudje postajali počasneje bolni, vendar bodo zagotovo umrli v nekaj tednih. V tem
času pa bodo nosilci smrtonosnega virusa in ga prenesli na vsakogar s katerim bodo
imeli kontakt.
In ker bodo ljudje izvedeli, da drugi zbolevajo za smrtno gripo bodo vsi hiteli po
cepivo za gripo. In celotna populacija bo dovzetna za infekcijo.
Spomnimo se 1968 in 1969 Hong-Kong-ške gripe, šlo je za influenco A tip H3N2, ki
je samo v ZDA ubila 30.000 ljudi. Šlo je za poskus in hkrati potrditev, kako je z gripo
možno odlično izbrisati prebivalstvo, hkrati pa izpostavilo potrebo po predhodni
pripravi populacije, tako da bodo tudi sicer proti gripi odporni ljudje ''dobro'' izbrisani.
Zato razvoj programa cepljenja in zračnega pršenja za pripravo prebivalstva.
Namen Chemtrailov je torej, da se virus lažje ugnezdi v pljučne celice ter zagotovi
lažje prodiranje in infekcijo.
Kaj pa tisti posamezniki, ki ne bodo podlegli infekciji? Zagotovo bo nekaj preživelih –
deli populacije, ki niso bili zajeti ali so nekako (kar je manj možno) odporni na smrtni
H1N1 virus. V tej točki je potrebno pomisliti, da je vojaško osebje imunizirano proti
večjem številu patogenov, vključno proti bacilu antraksa 20.
Na geografsko izolirana področja, kjer gripa ne bo opravila svojega dela bo
enostavno razpršen antraks. Za tiste ki bodo še dihal pa bo poskrbela vojska.
Pršenje z antraksom se bo izvajalo pod pretvezo, da gre za zaščito pred gripo, da se
reši tiste še žive po pandemiji. In vojska, ki je bila v takšni operaciji izpostavljena
civilistom, okuženim z gripo, bo dobila svoje cepivo za gripo. Poudariti je, da je to
zadnji znani scenarij.
Tisti, ki orkestrirajo ta načrt ne bodo hoteli uporabiti antraksa, dokler niso izčrpane
vse možnosti, preprosto zato, ker so spore antraksa zelo dolgo žive in bi pršenje po
podeželju pomenilo nevarnost za kasnejšo uporabo s strani ljudi, ki niso bili cepljeni
proti tej bakteriji.
Pomislite o tem za trenutek. Zakaj so v ZDA agencije kot Fish and Wildlife tako
željne oživeti volkove in druge vrste živali na področjih, ki teh živali že generacije niso
videla. Vse to je načrt za obnovitev dežele v duhu elit v raju podobno stanje z divjimi
živalmi, ki se prosto potikajo po neobljudeni ravnini in gozdovih. Zagotovo bo trajalo
nekaj časa za čiščenje prostora in uničenje malih mest, ki bi sicer bila pokrajinska
idila, toda za svetovne elite bo to majhna žrtev, z ljudmi plačati za njihov užitek.
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