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Urzędnicy rządowi i Geoinżynierowie proponują spryskiwać 10-20 milionów 
ton toksycznych metali i chemicznych aerozoli na niebie w skali roku, aby 
„spowolnić globalne ocieplenie”, jednocześnie kłamiąc w żywe oczy i 
wprowadzając publikę w błąd na temat faktu, że te programy są wdrożone w 
życie już od wielu lat.

Testy laboratotyjne wykazują ekstremalnie wysokie poziomy tych metali w 
deszczu, wodach gruntowych i atmosferze na całym świecie.

To wszystko 
odbywa się 
BEZ TWOJEJ 
WIEDZY I ZGODY

Testy krwi i moczu wykazują alarmująco wysokie stężenie aluminium, strontu, baru, 
kadmu i innych metali powodujących:

    Raka                               Osłabienie systemu odpornościowego
    Astmę                             Zaburzenia wzroku
    Alzheimera                     Dzwonienie w uszach
    Bóle głowy                      Osłabienie mięśni
    Schorzenia skóry              ...i wiele innych 

SILNIKI
DYSZE

Czy to zdjęcie internetowe pokazuje wnętrze 
samolotu do chemicznych oprysków?

Numer patentu: 7413145 - „Systemy i Metody Do Powietrznego 
Spryskiwania Materiałów” (złożonego przez nikogo innego jak 
firmę EVERGREEN AIR z CIA)

  Czy Zgodziłbyś Się Na To?
Nasiona Monsanto Odporne Na Suszę, 
Aluminium i Wysokie Stężenie Promieniowania 
UV, teraz niezbędne z powodu szkód wyrządzonych 
przez geoinżynierię

Ciężkie Susze, Powodzie i Sztormy, 
spowodowane destrukcyjnym wpływem geoinżynieri 
na naturalne cykle i systemy pogodowe

Spustoszenie LasówSpustoszenie Lasów. Susza, ekstremalne 
promieniowanie UV, opad z toksycznych metali 
zabijają drzewa i powodują pożary

Zniszczenie Warstwy Ozonowej. Cząsteczki 
używane w geoinżynieri niszczą warstwę ozonową

Bardzo Niebezpieczne Poziomy Promieniowania Bardzo Niebezpieczne Poziomy Promieniowania 
UV. Ostatnio przeprowadzone testy UV ujawniają 
odczyty kompletnie poza skalą

Radykalny Wzrost Zachorowań na Alzheimera. 
4,6 Miliona Nowych Przypadków corocznie 
(dane z USA)

10,000% Wzrostu Przypadków Autyzmu od 
1975 roku (dane z USA)

Alarmujące Obumieranie Pszczół Alarmujące Obumieranie Pszczół nawet w 
rejonach tak oddalonych od ludzkiej cywilizacji, że 
jedynym prawdopodobnym źródłem 
zanieczyszczenia jest geoinżynieria

Nawet do 200 Gatunków Roślin i Zwierząt 
Wymierających Każdego Dnia, ponad 10 000 
krotnie więcej od normalnego poziomu

Geoinżynieryjnie Spowodowane Burze Geoinżynieryjnie Spowodowane Burze 
Śnieżne poprzez sztuczne/chemiczne 
otrzymywanie lodu/ śniegu w procesie reakcji 
endotermicznych

Te siejące spustoszenie programy są od dawna wdrożone w życie BEZ jakichkolwiek badań 
i testów na ich wpływ na zdrowie i życie ludzkie.

Media, publiczni urzędnicy i przedstawiciele i inni, którzy mają obowiązek informowania opinii 
publicznej o śmiertelnych skutkach programów geoinżynieryjnych, pozostają w kompletnym 
milczeniu i zupełnie niewzruszeni tym tematem. Takie organizacje i osoby powinny być 
rozliczone z odpowiedzialnosci za niewypelnianie swoich obowiazkow, w takim samym stopniu 
jak wszyscy ci bezposrednio odpowiedzialni za opryski.

Dowiedz się więcej na stronie

i pomóż nam powstrzymać geoinżynierię!


