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O que se passa com o nosso céu ?

Foto: Fernando Almeida Nunes, Serra da Estrela, Portugal, 20.08.2014

Vocé já ouviu, que os rastos brancos e compridos no céu
são rastos pulverizados com químicos por aviões?
O terapeuta Benjamim Levy de Lisboa/Almada cita no seu website:
„.. Tem conhecimento de que existem cada vez mais pessoas ultimamente afectadas com síndromes respiratórios
(alergias, asma, pneumonias, viroses, etc.), ou estados psíquicos alterados (neuroses, obsessões, medos, depressões,
etc.).. Tem-se apercebido das graves alterações do clima em todo o globo, particularmente de certos fenómenos ou
catástrofes climáticas que não eram usuais - até mesmo aqui em Portugal (excesso de chuva, furacões,
menos dias de Sol, etc.)?..“ INFO: http://eterhum.blogspot.pt/2010/12/chemtrails.html
Já reparou, que cada vez mais crianças, adolecentes e adultos morrem em Portugal de CANCRO?
Cidadãos: “os olhos a arder”, “o nariz a pingar” - “a cabeça a doer”, .. Agricultores: “As hortas têm a terra seca e a cor
cinzenta”. “A fruta estraga-se rapidamente.” “As chuvas fortes e granizo repetem-se regularmente
quase uma vez semanalmente nos meses de Maio e Julho de 2014.” Neve na Serra da Estrela em Julho 2014!
“Frio ou calor?” “Ouço muito barulho no ar.” Sol em Agosto com nevoeiro branco de manhã.
“Ouço ruídos estranhos de frequências graves, principalmente onde há muita rocha de granito.”
Geoengenharia em Portugal: Pulverização permanente desde 2010 na atmosfera!
(Tradução citada em www.sauberer-himmel.de) “Hoje em dia os rastos de condensação de aviões têm muitas vezes
suplementos com químicos (rastos químicos), para cobrir a terra de nuvens artificiais. Este “guarda-chuva” tem
como finalidade o efeito de reflectir os raios de sol para o cosmos. O processo chama-se Geoengenharia – ou
engenharia climática, isto é uma área na ciência, que está a influenciar o clima com processos artificiais, com o fim de
controlar o clima! Depois destas actividades de pulverização, o céu fica estranhamente nublado até às próximas
chuvas. Quando temos sol, o céu muitas vezes está com uma luz forte. Cientistas falam duma “luz difusa”, que é
resultado destas nuvens artificiais”. Os governos pretendem com informações falsas e confusas, que o controlo do
clima tem como objetivo evitar o aquecimento na terra. Na televisão – na preparação psicológica subliminar na mente
da população, praticamente já não existe céu azul em publicidade ou filmes. Reparem – sempre nuvens – com cores
difusas – para “normalizar”. Benjamim Levy: “Porém, independentemente do nome que lhe dermos, sabe-se na
realidade que a geoengenharia como controle climático está em curso há cerca de mais de 60 anos, tendo sido já
usada como arma de guerra em Hamburgo ,pelo Reino Unido, durante a II Guerra Mundial e também utilizada no
conflito do Vietnam, pelos EUA. Segundo um relatório de 1996 por militares de topo dos EUA, este projecto de controle
de clima existiria com um forte envolvimento dos governos ao mais alto nível, tendo sido designado o ano de 2004 um
período para criar nuvens inteligentes através da nanotecnologia, com um aumento substancial a partir de 2010.“
Cientistas internacionais concordam, que as consequências desta tecnologia de risco não são suficientemente
investigadas, sendo parecidas com uma tecnologia semelhante à energia do átomo.

Encontros na sua terra sobre a Manipulação do Clima, a Geoingenharia e “O que fazer” !!??
CONTACTO: www.chemtrailsportugal.netpack.pt – Conny Kadia – Activista Ambiental - Portugal/Alemanha
Mais informações: http://eterhum.blogspot.pt/2010/12/chemtrails.html Benjamim Levy – Terapeuta – Portugal

Partilha estas informações conosco !! STOP CLIMATE ENGINEERING EVERYWHERE!!
________________________________________________________________________________________________
http://rastosquimicos.blogspot.pt/2014/09/as-alteracoes-do-clima-estao-ser.html - Tiago Lopes - Portugal
http://globalskywatch.com/what-you-can-do.html#.VAozCKNYSW7 General Information – International
https://www.facebook.com/groups/chemtrailsportugal/ mais de 15.000 membros! LIKE e PARTILHE !

