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Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

Detta brev är ett avbrott i den l̊angsiktiga serien och anledningen
är att jag hört diskussioner och kommentarer om ett aktuellt ämne
som jag ändock tänkt ta upp senare.

Giftmoln = chemtrails

P̊a pensionärernas kulspel i tisdags snappade jag upp ett par kom-
mentarer som jag diskuterar här.

Kvällarna är kallare än förr

Jo det känner vi alla till men att det beror p̊a giftmoln är det mycket
f̊a som känner till. Om ni tittar upp p̊a himlen s̊a ser ni att den
inte är som förr. Det finns nu moln i tre huvudskikt: Lägst har vi
de vanliga ulliga molnen

Stackmoln. Vita och bulliga upptill, plana och ibland mörka
undertill. Bildas varma och soliga dagar när varm luft
stiger upp̊at. Kallas även vackert-väder-moln.Aftonbladet

i mitten finns bland annat det som kallas fjädermoln
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http://syntes.be/attack/
http://www.aftonbladet.se/vader/article12382681.ab
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Cirrus - fjädermoln. Tillhör de höga molnen och är ofta
tunna med ett tr̊adigt fjäderlikt utseende d̊a de best̊ar av
iskristaller. De kan även vara täta och är ibland delvis
slöjlika. Cirrus över Sverige ligger vanligen p̊a höjder
mellan 5 och 13 km.10 juli 2013 SMHI

Trafikflyget opererar p̊a 10-12 km höjd det vill säga oftast över
fjädermolnen. Vi ser deras vita kondensstrimmor som snabbt tun-
nas ut och upplöses.

Under senare år har det blivit allt tydligare att vi f̊att en ny moln-
typ. Den skapas av de breda str̊ak som m̊anga plan ger - istället
för kondensstrimmor. Dessa str̊ak blir kvar och tunnas ut p̊a s̊a
sätt att str̊aken breddas och överg̊ar i ett gr̊aaktigt moln som blir
liggande - l̊angt högre än de andra molntyperna. I år har detta
varit mycket tydligt över X.

Som en introduktion rekommenderas filmerna

https://www.youtube.com/watch?v=aCnTUy-j6Cg

och

https://www.youtube.com/watch?v=bQz02lX4JhI.

Enklast är det att g̊a till syntes.be/attack och där klicka p̊a länken
för detta brev. Det g̊ar ocks̊a bra att exakt skriva in länkarna ovan
i sökmotorns adressfält.

Vad inneh̊aller d̊a dessa moln? Jo de inneh̊aller ett gift vars best̊andsdelar
är en blandning av delar av

barium, nano aluminum-coated fiberglass [known as CHAFF],
radioactive thorium, cadmium, chromium, nickel, desic-
cated blood, mold spores, yellow fungal mycotoxins, ethy-
lene dibromide, and polymer fibers Källa

I film tv̊a f̊ar ni höra läkare berätta om de bokstavssjukdomar som
knappt fanns förr - ADHD, ADD, Autism och s̊a vidare. De har
ökat dramatiskt.
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https://www.smhi.se/kunskapsbanken/cirrus-fjadermoln-1.31791
https://www.youtube.com/watch?v=aCnTUy-j6Cg
https://www.youtube.com/watch?v=bQz02lX4JhI
http://www.collective-evolution.com/2013/04/29/geoengineering-chemtrails-what-in-the-world-are-they-spraying-and-why/
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Aluminium har knutits till den ökande förekomsten av alzheimer.

Med den mängd besprutning som skett över oss kan vi nog räkna
med fler fall av alzheimer framöver. Ett sätt att skydda sig är att
undvika alla former av fluor - som ocks̊a är ett gift.

I år har vi inga getingar och till och med humlorna lyser med sin
fr̊anvaro (kan förvisso inget om humlor. Bara en notering).

Det är bl̊asigt

Hur hänger giftmolnen ihop med den ökande bl̊asigheten?

Sverige deltar aktivt i framtagningen av det amerikanska väder-
vapnet HAARP (LOIS-LOFAR-EISCAT). Om detta kan ni lära i
filmen

https://www.youtube.com/watch?v=J mxbFAcv6Q&feature=youtu.be

Filmen har inte svensk text men väl en svensk berättare. Där f̊ar ni
ocks̊a veta orsaken till att det bl̊aser. Det är rent ut sagt diaboliskt.
Ni kanske ocks̊a bättre först̊ar mitt val av spr̊akbruk i de tv̊a första
häftena.

Här antyds dessutom att de använt vapnet för att skapa stormarna
Gudrun och Per som fällde den skog som stod i vägen för deras
diaboliska planer. Det p̊avisas ocks̊a många andra samband mellan
olika händelser.

Den som vill skaffa sig mer kunskap kan börja med att besöka Peter
Krabbes blogg, https://peterkrabbe.wordpress.com/, och där läsa
hans tv̊a inlägg

1. När n̊agon bestämmer att solen skall g̊a i moln. . . .

2. Under politiska och kemiska moln. . . .

Peter är en saklig och noggran man som liksom jag är pensionerad
och därför kan uttrycka sig fritt. Vad Peter saknar är först̊aelse för
ondskan och varifr̊an den kommer. Därför hamnar han aldrig helt
rätt i utpekandet av huvudfienden.
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http://www.vaken.se/fluoriderad-mjolk-ett-experiment-pa-barn/
https://www.youtube.com/watch?v=J_mxbFAcv6Q&feature=youtu.be
https://peterkrabbe.wordpress.com/
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Glöm inte kommentarerna ty de som skriver där är minst lika kun-
niga som Peter om inte kunnigare.

Har du hört talas om nano-robotar? P̊a nätet kan du studera dessa
företeelser. Sök p̊a ”nanorobotar” alternativt p̊a ”nano robotics”!
Mycket intressanta saker som i rätt händer kan gör mycket bra
saker. Men om de hamnar i ondskans händer - fundera över det!

Nu befinner sig denna teknologi redan i ondskans ägo av den enkla
anledningen att ondskan har obegränsat med pengar.

Kriget tas till Sverige

I september kommer kriget till Sverige och vi blir ockuperade av
främmande krigsmakt fr̊an USA, Frankrike, Lettland, Litauen, Est-
land, Danmark, Norge och Finland. Blir det den tändande gnistan
till det tredje världskriget här (det p̊ag̊ar redan p̊a andra ställen).

Denna ockupation, som de väljer att kalla övning, är en ren pro-
vokation gentemot Ryssland - det är avsikten tro inte annat.

När jag skrivit klart denna text dök följande information om Finland
upp

Mikael Möller
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http://www.thedailysheeple.com/bizarre-clouds-form-a-vortex-over-finland-photos_082017
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