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Introducere

Clinicile medicale şi sălile de urgenţă ale spitalelor sunt înpermanenţă aglomerate. De cele mai multe, ele sunt ocupatedublu faţă de capacitatea lor. Doctorii nu prea ştiu să identificevirusurile apărute de curând (hibrizi proveniţi din labora -toarele farmaceutice şi militare?), pe care le desemnează prinnumere. În fiecare an, în octombrie sau noiembrie, la fel caSărbătoarea Recoltei, apare şi vaccinul gripal! (Remarcaţi cănu am scris antigripal, pentru că efectiv se administreazăgripă în doze mici.) Ca să-şi vândă mai bine vaccinurile, labo -ratoarele ne informează prin mass-media despre epidemiilede gripă şi meningită care vor veni din zona Nilului sau dincine ştie ce alte regiuni ale lumii cu o precizie care ar stârniinvidia oricărui clarvăzător de pe planetă. Un anumit viruseste anunţat la mijlocul lunii ianuarie, iar un altul va atingeapogeul la sfârşitul lui februarie! „Nicio problemă!”, adaugă eiscurt când sunt difuzate aceste informaţii... Şi apoi ne vândprodusele lor lansând campanii de vaccinare! Dar, să fimserioşi, cum pot să prevadă cu atâta precizie epidemiile carevor lovi o anumită parte a globului... dacă nu se află chiar ei laoriginea acestora?De luni bune, ba chiar de ani întregi, circulă diverse rapoartereferitoare la observarea unor dâre anormale lăsate în urmăde unele avioane. Aici, în Quebec (şi chiar în Europa), nimănuinu-i pasă de un asemenea detaliu... Este ceva atât de banal! Laînceput, un avion, cel mult două lăsau urme pe cer. Astăzi seîntâmplă să număr până şi douăsprezece astfel de urme, ba



încrucişate, ba paralele şi chiar în formă de „S” sau de cerc. Înacest caz, nu este oare normal să ne întrebăm dacă nu cumvaaceste dâre reprezintă cauza durerilor de cap, indis poziţiilorşi bolilor noi care ne afectează în ultimii ani? Uitaţi-vă la valulde bronhiolită care afectează în fiecare an tot mai mulţi nou-născuţi. În urmă cu zece ani, cuvântul acesta nici măcar nuexista în dicţionar!Desigur, există şi alţi factori: poluarea solului, a aerului, a apeişi cea provocată de aditivii din mâncarea pe care o consumăm.Însă analizele efectuate asupra acestor chemtrails (este vorbadespre dârele chimice diferite de cele de condensare, numite„condensation trails” sau „contrails”) sunt de-a dreptul alar -mante. Trebuie să fim conştienţi de acest fenomen pentru aopri masacrul, dacă putem. Se observă o agravare a astmului,afecţiunilor respiratorii, leziunilor pulmonare, durerilor degât ciudate, anginelor care dispar la fel de brusc cum auapărut, a gripelor care nu sunt tocmai gripe, a bolilor oculare,dermatologice şi ale altor organe interne... Lista este lungă şifiecare dintre aceste boli poate degenera şi poate provocamoartea. De fapt, consumul excesiv de vaccinuri şi antibioticede orice fel nu face decât să di minueze iremediabil capacitateasistemului imunitar de a răspunde atacurilor neaşteptate.Uneori se întâmplă să ne uităm sus şi, zărind aceste dâre, săni se pară normal ca un avion care traversează cerul să lase înurma lui linii care se întind de la un capăt la altul al ori -zontului. Dârele se lărgesc continuu şi se în trepătrund unelecu altele formând un nor care acoperă ore întregi bolta. Iar noinu ne întrebăm dacă dârele acestea nu reprezintă cumva unadintre cauzele noilor simptome sau boli care ne afectează.Analizele acestor emanaţii provenite de la chemtrails (nereferim la dârele chimice) sunt tot mai îngrijorătoare. Trebuie
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să conştientizăm acest fapt şi să ne informăm pentru a opriacest genocid silenţios. Ce măsuri se impun pentru susţinereasistemului nostru imunitar? Soluţia există deja: ni se voradministra vaccinuri şi antibiotice noi fabricate după otehnologie de ultimă oră... Nu, mulţumesc!Într-o primă fază, oficialii civili şi militari ai Forţelor Aerienei-au liniştit pe cercetători susţinând că ar fi vorba doar despre
urme de condensare. În unele situaţii, aceste urme ar putearezulta dintr-o delestare de carburant apărută în cazul uneiaterizări forţate. Însă înmulţirea dârelor face ridicolă şiinadmisibilă o astfel de justificare. (Din câte ştiu eu, nu toateavioanele care zboară sunt în pericol de prăbuşire...)În cele din urmă, în faţa amplorii fenomenului, oficialii au fostnevoiţi să se abţină de la orice comentariu. După atâtearidicări din umeri, subiectul referitor la chemtrails a devenito legendă urbană. În aceste condiţii, cum să mai ceri efectua -rea unui studiu ştiinţific serios?Tragicele atentate petrecute pe 11 septembrie 2001 aveau săîngroape problema definitiv!E adevărat, ameninţarea terorismului internaţional impuneobligativitatea de a sprijini guvernele şi a avea încredereabsolută în ele. Prin urmare, chestiunea legată de chemtrailsa ajuns rapid unul dintre subiectele pe care mass-media leevită cu orice preţ. Dezbaterea a continuat însă pe internet,cu riscul expunerii unor teorii mai mult sau mai puţin abe -rante.Este bine ştiut că de zeci de ani guvernele unor ţări experi -mentează tehnologii noi fără ştirea cetăţenilor. Rapoartelefăcute publice dovedesc acest lucru. Trebuie trezit spirituloamenilor şi al mass-mediei cu privire la acest flagel invizibil
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care ne afectează de mai mulţi ani. Între timp, autorităţilemilitare şi guvernamentale iau în derâdere aceste afirmaţii,considerându-le conspiraţii sau zvonuri banale nefondate. Unii ajung chiar să vorbească despre propagandă tero ristăantiguvernamentală, doar ca să închidă odată pentru tot -deauna gura indiscreţilor care îşi vâră nasul în treburile lor...De fapt, autorităţile continuă să declare că dârele respectivesunt formate din vapori de apă con densaţi care provin de laturbinele unui avion cu reacţie. Şi nimeni nu se miră că înurmă cu doar zece ani aceste dâre nici nu existau! Dovezi? Casă vă convingeţi este suficient să observaţi cerul în vechilefilme documentare! Acolo nu veţi vedea aceste chemtrails caresunt omni prezente în fundalul documen tarelor de astăzi!Faceţi şi dumneavoastră această experienţă. Căutaţi fotografiicare înfăţişează cerul realizate înainte de anul 1995. Veţi găsiimagini în care chemtrails lipsesc cu desăvârşire. Ciudat, nu-iaşa? „Asta pentru că avioanele de atunci nu zburau atât desus”, ni se răspunde. Şi discuţia s-a încheiat.Ar trebui totuşi să fie numită o comisie de anchetă serioasă şiindependentă şi să se ceară efectuarea unor analize în labo -ratoare controlate de serviciile nongu vernamentale, dacă maiexistă aşa ceva...Făcând o estimare prudentă, să zicem că în jur de 300 000 depersoane din Statele Unite sunt conştiente de existenţaacestor chemtrails. Dintre acestea, doar 125 au făcut o cam -panie activă pentru educarea şi informarea masei cu privirela această soluţie finală. Faceţi calculul!Agenţiile guvernamentale mizează pe apatia oamenilor şi, defapt, începând cu anii ’50, ele au ajutat în mare măsură la
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crearea unei stări de conştiinţă prin fluorizare, aspartam şinar coticele comercializate în plină stradă.Dacă numărul celor preocupaţi de acest fenomen este atât demic, oare liderii acestor agenţii nu au motive să creadă,analizând situaţia, că sunt mai presus de orice suspiciune şinu au de ce să se teamă? Faptele vorbesc de la sine.Înainte de a câştiga partida, liderii agenţiilor clandestinetrebuie să obţină din partea noastră permisiunea şi consim -ţământul pentru a-şi duce planul la bun sfârşit. Este o legeuniversală. Sistemul biosferei terestre are o ultimă frontieră,o barieră pe care fiecare dintre noi o poate deschide sauînchide. Este vorba despre liberul arbitru, libera alegere. Şiasta vor EI să dobândească prin orice mijloace.
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