På internet vågar modiga forskare och myndighetsavhoppare avslöja att detta är
fråga om massförgiftning av hela jorden med virus, bakterier, aluminium, strontium,
barium, koppar, m.m. i former som inte existerar i naturen. Vanligast är
nanopartiklar av aluminium, vilket enligt en enig forskarkår är oerhört skadligt för
nervsytemet.
Över hela världen minskar nu växtskördarna och sjukdomarna ökar på både odlade
och vilda växter, inte minst i USA där även träden börjat dö i en kombination av
torka och metallförgiftning. Bl.a. aluminium förekommer inte enskilt i naturen utan
är därför från chemtrails. De för pollinering livsviktiga bina håller på att försvinna,
och troliga orsak är såväl chemtrail-förgifning som mikrovågsstrålning, som
undersökningar visat påverkar binas möjlighet att navigera. Bipopulationerna i
Sverige minskade med 40% mellan år 2012 och 2013 enligt Svenska Biodlares
Riksförbund. Så nu går det fort.
Chemtrails tillsammans med kraftiga land- och havsbaserade mikrovågskanoner
(HAARP m.fl.) förekommer även i Sverige och utgör tillsammans det pågående
Geoengineeringsprogram, som President Obama och hans vetenskapliga rådgivare
John Hodren nu försöker legalisera i kongressen.
Vi har fått rapporter om minskad chemtrail-förekomst runt om i Sverige sedan
mitten av augusti, förmodligen för att vi inte skall tänka på fenomenet vid
riksdagsvalet. Men var så säker; efter valet kommer denna verksamhet, styrd av det
internationella finans- och militärindustriella komplexet tillbaka om vi inte redan nu
i detta val genom en röst på Hälsoparitet byter ut riksdagsmajoriteten eller
åtminstone får in vår röst innanför maktens korridorer som upplyser om och kräver
ett omgående totalstopp för chemtrails i svenskt luftrum och nedläggning av alla
samverkande svenska mikrovågsinstallationer såsom bl.a. Haarp.
Inget av riksdagspartierna vill ta tag i chemtrailfrågan trots påstötningar från både
enstaka riksdagsmän och allmänheten. En riksdagsutredning framtvingades men den
vågade sig inte ens på att vare sig bekräfta eller dementera förekomsten av
aerosolbesprutning.
http://newsvoice.se/2014/04/15/analys-av-riksdagens-utredningstjants-utlatande-om-chemtrails/

Och JK skickar inte ens mottagsbekräftelse till de som protesterar mot chemtrails
och JK bryter därmed mot förvaltningslagen. Det sker alltså en desperat
mörkläggning av det som alla vet pågår bara genom att titta upp mot himlen.
http://blueshift.nu/varldsrekord-myndighetsmissbruk-jk-anna-skarhed/
Så för din egen skull, naturens skull, våra barns, kommande generationers och hela
mänsklighetens skull, säg ifrån på valdagen med en röst på Hälsopartiet och därmed
samtidigt säg ja till hela vår omdanande politik för ett ekologiskt, ansvarsfullt
Sverige! Skriv Hälsopartiet på en tom valsedel och lägg i kuvertet & valurnan.

Avhoppare från USA:s Luftfartsverk
avslöjar chemtrails (finns endast på engelska).

https://www.youtube.com/watch?v=jHm0XhtDyZA

Experters vittnesmål (finns endast på engelska)
Shastas County Supervisors chambers
(ung. kommunstyrelse) med ca. 175 000 invånare antog den 15 juli 2014 enhälligt en motion
mot geo engineering efter att 11 experter lagt
fram sina bevis.

https://www.youtube.com/watch?v=O4WhYKP83zo

Svensk nyhetssida om chemtrails:

http://chemtrailsisverige.wordpress.com/

Sprayning som slås av och på, filmat av piloter från
ett flygplan ovanför. Hade detta varit rena avgaser
så skulle planet ha störtat under avstängningen!

http://www.youtube.com/watch?v=K2z2ZzXFeKo

Alla fakta! (finns endast på engelska)

https://www.youtube.com/watch?v=-ILEDjCr2tQ

