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Klimateroristé (na základě článků Davida Chase Taylora - viz štítek pod článkem - mám 
důvod se domnívat, že sedí u svých počítačů v podzemním/podjezerním velíně v hlavním 
světovém sídle CIA pod Ženevským jezerem a odtud řídí počasí a klimateror na celém světě) 
poctivě nahlašují našim meteorologům své plány na výrobu bouřek v Česku, a meteorologové
pak ochotně v médiích předávají tyto informace veřejnosti. Nyní se právě od 23. 5. až dodnes 
(31. 5.) 2016 nacházíme v testovacím období extrémních bouří.

Snímek (kliknutím zvětšíte): Uměle vytvořené bouře v řadě (meteorologové tomu říkají
"bouřková jádra", "supercely" )nad Rakouskem a Německem. Jak by meteurologové

"přírodně" vysvětlili tu řadu?

Mnohá média mají v oblibě klišé "do Česka míří bouře". Jenže umělé bouřky (jiné již 
neexistují) do Česka nemohou odnikud mířit, umělé bouřky se totiž vyrábějí přímo a co 
nejpřesněji nad místem zásahu. Místo plánovaného zásahu klimateroristé samozřejmě 
neprozrazují, jen globálně, třeba "jižní Čechy"; oni sice vědí, které souřadnice/kterou vesnici 
přesně chtějí trefit, ale to by bylo už přece jen veřejnosti hodně divné, kdyby meteorologové 
"uměli předpovědět" i tohle (:-)))). Teprve po přesném zásahu určeného místa, které je na 
satelitních snímcích poznat podle koláče/hroudy oblačnosti s vystouplým "šlehacím 
komínem". 

Zásah se lokálně projeví se jako přívalový déšť/kroupy/větrná smršť apod.); teprve poté se 
může bouřková oblačnost ve formě koláče/pera šířit určeným směrem, čili "někam mířit", 
neustále uměle přiživována chemtrails a elektromagnetickými frekvencemi, a v řádu několika 
hodin se rozplyne. Obvykle je šířena na vzdálenost několika desítek až dvou-tří stovek 
kilometrů.
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Umělé bouřky (jiné již v současné době neexistují) není možné nikterak předpovídat, ani z 
množství oblačnosti, ani ze směru proudění, protože téměř vždy začínají "zčista jasna", "z 
ničeho", "z čisté oblohy". Něco tušit lze pouze podle satelitních map, když se proti sobe hrnou
(uměle poháněny) vzduchové masy od severu a jihu (často bez oblačnosti); v místě jejich 
prolnutí je mají klimateroristé nejvhodnější místo pro výrobu umělých bouří, ale není to vždy 
nutně jejich plán, umějí toho využít i jinak.

Takže mediální meteorologové, aby mohli médiím dát nějakou "předpověď", prostě musejí 
čekat na informaci od klimateroristů, co nají kdy a kde plánováno. Klimateroristé jsou 
maskováni za meteorologickou organizaci. Když pak tito naši meteorologové s 
varováním/předpovědí/plánem klimateroristů vyrukují do médií, tak má veřejnost občas 
dojem, že si dělají srandu nebo si hrají na věštce a jasnovidce. Jak mohou meteorologové 
vědět či jen tušit, že například za dva dny přijdou silné bouřky na jih Čech, když tomu ani 
zdaleka vůbec nic na satelitních mapách nenasvědčuje? - My "konspirátoři" víme, že to 
mohou vědět jedině od těch, kteří ty bouřky plánují vyrobit - od klimateroristů, eufemisticky 
zvaných též geoinženýři. 

Silné bouřky (i jiné extrémní jevy) klimateroristé meteorologům poctivě nahlašují s 
maximální přesností; ostatní běžnější jevy (déšť, teploty) si však načítají naši meteorologové 
sami z klimateroristických počítačových modelů (běžně ke sledování na internetu, například 
yr.no), které se však velice rychle mění, podle přirozené situace a záměrů klimateroristů. 
Proto z médií dostáváme ony neustále se měnící "předpovědi počasí", kdy si meteorolog jeden
den dá práci vypsat z modelu detaily týdenní předpovědi, třeba tam vyčte, že "v Horní Dolní 
bude v neděli mráz", ale další den už model ukazuje něco jiného, tak vyjde článek s novým 
titulkem "V Horní Dolní bude v neděli tropické vedro", a čtenáři posílají naštvané komentáře. 
Jak to teda vlastně je (:-)))

V uplynulém týdnu se klimateroristům podařilo pár pěkných zásahů českých lokalit obřími 
kroupami, přívalovými dešti/záplavami a dokonce "tornádem". Vsadím se, že zásahy byly s 
přesností metrů, nanejvýš desítek metrů.

Snímek: Kroupy v Malontech 27. 5. 2016.
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Postup tvoření těchto událostí byl zde na blogu již mnohokrát popsán. Takže stručně: 
klimateroristé "nastříknou bouřkový koláč", čili v atmosféře nasycené chemikáliemi iniciují 
silným elektromagnetickým impulsem reakci tvorby koláče husté oblačnosti; reakce se pak 
šíří už samovolně a vznikne hustá bouřková oblačnost. (Můžete si to představit tak, jako když 
zmáčknete tlačítko na spreji s holicí pěnou: "z ničeho" se rychle vytvoří hromada pěny...

V místě elektromagnetického impulsu (opakovaným či intenzívnějším působením) dosáhne 
oblačnost nejvýše, což se na satelitním snímku ukáže jako "komín" (v koláči bývají dva), a 
"stáhne" srážky z výše až 16 km; čím výše dosáhne, tím větší "kusy ledu" spadnou, a 
současně padá přívalový déšť. Tyto kroupy/přívalové srážky jsou obvykle soustředěny na 
nevelkou oblast, kde při spádu na vhodné místo (svah) vytvoří bleskové místní záplavy. 

Bleskové záplavy vůbec nejsou náhodné, věřte, že všechny proměnné jsou přesně 
propočítané, např. síla EM impulsů, výška oblačnosti, množství spadlé vody, sklon terénu, 
velikost zasažené oblasti.... a klimateroristé ve svém velíně si pak mohou mnout ruce, jak to 
pěkně propočítali a jak jim to pěkně vyšlo. Obyčejní lidé, kteří jsou tímto klimaterorem 
zasaženi, bohužel nic netuší, a ani nechtějí vědět...

Pár ukázek klimateroristické výroby bouří:

Bouřkový koláč při záplavách na Náchodsku 28. 5. 2016. Vyvýšené "pupíky" jsou šlehací 
komíny - místa nejsilnějšího účinku bouřky. Všimněte si, že jsou seřazeny do řady... jak by to 
asi dokázala příroda? Podobná řada je nad Rakouskem, extrémní vyvýšený komín nad 
Polskem.
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Bouřkové koláče jsou často vyráběny "synchronně", to znamená, jsou nastříknuty/zahájeny 
současně nad velkým územím několika států. Často jsou seřazeny v řadách. Viz následující 
video.

https://youtu.be/QLErMjbJm04

A další videa zachycující umělé bouřky minulého týdne.

https://youtu.be/4wzG6VPI6kk

https://youtu.be/P2bi2zkHEHk

Všimněte si, že ty bouře se v průběhu týdne pohybovaly nejrůznějšími směry, od jihu na 
sever, od východu na západ a opačně....

Prvků prozrazujících umělý původ těchto bouří je více, zajímavé je také sledovat radarové 
zobrazení těchto bouří a práci radarů během nich, ale článek je už i tak moc dlouhý, tak 
příště...

Některé zdroje, kde můžete sami denně sledovat umělou výrobu oblačnosti, bouří a 
chemtrails v oblasti ČR :

 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/data_jsavhrrview.html
 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/data_jsmsgview.html

 http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/RGB/EVIEW/index.htm

http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/RGB/EVIEW/index.htm
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/data_jsmsgview.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/data_jsavhrrview.html
https://youtu.be/P2bi2zkHEHk
https://youtu.be/4wzG6VPI6kk
https://youtu.be/QLErMjbJm04

