Ons weer wordt gemanipuleerd (video)
Zaterdag, 08 juni 2013 13:56

Op donderdag 30 mei werd er een waarschuwing afgegeven door een website over sterk
verhoogde HAARP activiteit in Oklahoma.

De tornado die in het weekend daarna in El Reno 14 mensenlevens eiste, was nog krachtiger
dan eerst werd aangenomen, hij bereikte windsnelheden van 320 kilometer per uur.
De ontwikkeling van de zogenaamde “weerwapens” zoals HAARP, wordt door de meeste
mensen aan de kant geschoven als een paranoïde verhaal, het werk van een scriptschrijver
voor een sciencefiction film en aanhangers van samenzweringstheorieën, maar het is een feit
dat ze al tientallen jaren bestaan.
Niemand minder dan de vroeger Amerikaanse Minister van Defensie, William Cohen, heeft
diverse keren gesproken over de ontwikkeling van aan weer gerelateerde wapens, of om meer
specifiek te zijn, de technieken om weersituaties te creëren die offensieve militaire operaties
kunnen ondersteunen.
In een vraag en antwoord sessie tijdens een conferentie over terrorisme en
massavernietigingswapens in 1997 zei Cohen ondermeer:
“Er bestaan bijvoorbeeld een aantal rapporten die bevestigen dat sommige landen geprobeerd
hebben om een soort ebola type virus te maken en dat zou een gevaarlijke ontwikkeling zijn.
Alvin Toeffler heeft hierover geschreven en gezegd dat er wetenschappers zijn die proberen
bepaalde types ziekteverwekkers te ontwikkelen die alleen actief zijn voor een bepaald ras,
waardoor er etnische groepen en rassen kunnen worden geëlimineerd.
Andere wetenschappers zijn weer bezig met insecten die bepaalde oogsten kunnen vernietigen.
Weer anderen met een soort ecoterrorisme, waarbij ze het klimaat kunnen veranderen,
aardbevingen kunnen veroorzaken en vulkanen op afstand activeren door middel van
elektromagnetische golven. Er zijn genoeg slimme mensen daar die bezig zijn met het vinden
van manieren waarop ze immense schade kunnen veroorzaken aan andere landen. Het bestaat
echt en dat is de reden dat wij nog harder moeten proberen het publiek te maken en waarom
het zo belangrijk is”.
Hoe zit het met chemtrails?
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Vrij kort na deze getuigenis van Cohen begonnen er berichten te circuleren over contrails. Dit
zijn de normale vliegtuigstrepen die vrij snel binnen enkele minuten oplossen. Deze contrails
zouden chemicaliën bevatten
(dan worden het daarmee chemtrails) waardoor mensen ziek werden. Zo verscheen er al een
artikel op World Net Daily in 1999 waarin stond:
“In het bijzonder is de aandacht van deze mysterieuze ziekte gecentreerd rondom de observatie
van contrails, sporen die worden achtergelaten door vliegtuigen die hoog boven bepaalde
gedeeltes van het land vliegen. Mensen die ze vanaf de grond hebben geobserveerd, hebben
patronen ontdekt van contrails, waarbij er tientallen keren over hetzelfde gebied werd gevlogen
door verschillende vliegtuigen.
Hierbij kwam er vanuit de lucht een soort kleurloze spinnenwebachtige klevende substantie
naar beneden waarbij mensen die ermee in aanraking kwamen dikwijls ziek werden. In ander
gebieden is dit plakkerige goedje niet waargenomen, maar zijn er ook mensen ziek geworden,
waarschijnlijk omdat de vliegtuigen die de contrails maken letterlijk bepaalde
chemicaliën/virussen in de lucht sproeien.
Er ging toen het gerucht dat dit werd gedaan door de luchtmacht om “wolken te
maken/zaaien”, als onderdeel van experimenten om weersveranderingen te kunnen
beïnvloeden. Officiëel is dit door de luchtmacht ontkend, maar verschillende bewoners in zwaar
“bezaaide” gebieden hebben melding gemaakt dat na dit soort operaties er altijd zware regenval
volgde”.
Naast de contrails/chemtrails zijn er andere rapporten die melding maken van de experimente
n
die door de
luchtmacht worden uitgevoerd met HAARP in Alaska (High Altitude Auroral Research Project,).
Ook dit is altijd ontkend door de luchtmacht en men krijgt immer het standaard verhaal over het
verbeteren van de communicatie en de eigenschappen van ionosfeer.
Toch blijkt ook hier weer iedere keer het verband tussen HAARP en weersbeïnvloeding op te
duiken. Zo stond er op 30 mei op TheWeatherSpace.com:
“ HAARP Status Facebook heeft een verklaring afgegeven waarin staat dat ze vandaag een
tornado-experiment in Oklahoma zullen uitvoeren. Mensen moeten zich hiervan bewust zijn,
omdat de frequenties tot de hoogste stand zijn opgeschroefd”.
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