ГРАЖДАНСКО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ АЛТЕРНАТИВНИТЕ МЕДИИ
(изпратено лично до всички посочени по-долу адреси, което също ще бъде
разпространено във ФБ)
Здравейте,
Сигнализираме Ви за огромен проблем застрашаващ живота на планетата ни, за който
официалните медии не говорят, но за който алармират чужди учени, авиационни
професионалисти, биолози, активисти и граждани като последната им масова проява бе на
световно ниво по време на Международна конференция на ООН за климата в Париж
(COP21), която приключи през изминалата седмица.
Подчертаваме изключителната важността от необxодимостта населението да се включи във
вземането на решения касаещи околната среда – този проблем не може, a и не трябва да
бъде оставен само на политиците, тъй като техните интереси са различни от тези на
мнозинството – 99% от жителите на планетата ни. Опастността от разрушаване на
изтънелия баланс между чoвека и природата посредством геоинженерството, още познато
като кемтрейли (Chemtrails) или модификация на времето (Geoengineering Climate Change), е
по-голяма от всякога. Ние дори и в този момент може би работим срещу часовника. (Виж
линкa, “Предстоящият срив” по-долу.)
Желанието ни е да публикувате, колкото се може по-често (два или три пъти в седмицата)
“Петицията за НЕЗАБАВНА ЗАБРАНА на геоинженерството в България, докато не се докаже
категорично и недвусмислено полезността му за човечеството и планетата ни” и други
материали по въпроса, за да се информират хората за незаконната геоинженерна дейност
извършвана глобално без наше знание и позволение, но с благословията на световните
политици, в това число и българските вече десетилетия наред. Първите опити в
геоинженерство са направени в САЩ през 50-те години (преди 68 години) като книги по
въпроса са били публикувани преди 70 години (ще намирите линк до тях по-долу).
Геоидженерните ескперименти постепенно, тихом-мълком обхващат почти цялата планета.
Вредите за човека и планетата ни са катастрофални. Модификацията на времето –
геоинженерството, довеждат до катаклизмите, които наблюдаваме в последно време: от
опустошаваща суша в Калифорния и небивали наводнения в Англия и скандинавските
страни, земетресения, до разболяване и измиране на пчелите и дърветата. Без пчели няма
кой да опрашва това, което бихме искали да сложим в чиниите си и с това цените на храните
биха скочили, оставяйки ни възможността да се храним само с ГМО храни, правейки още побогати богатите и бедни дори и тези, които (засега) не са в това число. Без дървета, белите
дробове на планетата, ерозията на почвата ще се задълбочава и ще намали и без това
влошеното качеството на въздуха ни. Повишаване на киселинността на почвата е в размери,
които рефлектират в растенията, които ядем – те не са вече алкални в по-голямата си част.
Ние вече не консумираме храна годна да поддържа силна иммунна система, затова
наблюдаваме колосално увеличаване на болните хората и ръста на смъртните случаи, както
споменава Проф. Петър Иванов, директор на Демографския център към БАНИ, "Нацията ни
загива, разберете го! Намаляваме с по 9 души на час. Стопяваме се със скорост 80 000 души
на година, 220 души на ден,..." Водата, която пием от чешмата е също с повишена
киселинност, съдържащa всички токсични вещества, които модифицираните, геоинженерни
самолети изхвърлят върху нас всекиневно през последните няколко месеца...
НИЩО ОТ ГОРЕСПОМЕНАТОТО НЕ Е ОФИЦИАЛНО ПОТВЪРДЕНО в България
независимо, че множество секретни документи на Сената на САЩ са вече направени
публично достояние. Всички цитирани материали са от чужди източници.
ВИЕ – СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО РАБОТИТЕ ПО ТЕЗИ ПРОЕКТИ И ЧЕТЕТЕ ТОВА ПИСМО
СЕГА ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС С КОНКРЕТНА ЗА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ,
публикувайте я в интернет, започнете от сайтовете споменати тук в края на това писмо.

С настоящето обръщение ИСКАМЕ ДА ПРИВЛЕЧЕМ и АДВОКАТИ, УЧЕНИ И
ЖУРНАЛИСТИ РАБОТЕЩИ ИЛИ НАБЛЮЗАВАЩИ ВЪПРОСА ОТ БЛИЗО, КОИТО ДА
ПОМОГНАТ ЗА РАЗРКРИВАНЕ НА ИСТИНАТА. Включете се безплатно така, както го
правим всички ние, които сме се събрали тук.
Какво още трябва да направят “за нас” политиците, за да кажем ДОСТАТЪЧНО.
Ние пазаруваме, ние плащаме данъци, ние поддържаме системата и собственото си
унищожение, защото то се извършва най-вече с парите на нас данъкоплатците. (Последното
се казва в доклад на Кралското общество.)
ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВИЕ – МЕДИИТЕ КОИТО ПОЛУЧИХТЕ ТОВА ПИСМО ДНЕС ЩЕ ПОЕМЕТЕ
ИНИЦИАТИВАТА И ЩЕ ПОМОГНЕТЕ С РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА ТОВА ПИСМО И
ТАЗИ ВАЖНА ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ НАС И ДЕЦАТА НИ НОВИНА ТАБУ.
Предварително Ви благодарим!
За повече информация вижте публикациите на Pett Corby (Пет(я) Корби).
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367346058
Статията ѝ “Пролетно почистване” описва с документи казаното тук, която е основанието за
създаването на “Петицията за незабавна забрана на геонженерството в България, докато не
се докаже категорично и недвусмислено полезността му за човечеството и планетата ни”.
https://bestpreference.com/пролетно-почистване/?lang=bg
И Швейцария не е пощадена.
http://beforeitsnews.com/chemtrails/2014/08/they-are-killing-us-with-chemtrails-inswitzerland-2449244.html
Видео материали на италианския синематограф Rosario Marciano
https://www.youtube.com/user/tankerenemy/videos?sort=p&view=0&flow=grid
Част от документите предстaвeни в “Пролетно почестване” за взети от:
• http://contrailscience.com THE SCIENCE AND PSEUDOSCIENCE OF CONTRAILS AND
CHEMTRAILS / “НАУКА И ПСЕВДОНАУКА ЗА CONTRAILS И CHEMTRAILS”. Този
сайт съдържа огромен брой документи и снимки по темата.
• https://www.metabunk.org/debunking-contrails-dont-persist-with-a-study-of-70-years-ofbooks-on-clouds.t3201/ “Debunking "Contrails don't Persist" with a Study of 70 Years of
Books on Clouds”, “Развенчано "Contrails не се задържат" с изследване на 70-годишни
книги за облаците”
• Сайтът на Президента на Коалицията за защита на земеделието, Розалинд Питърсън
(Rosalind Peterson) съдържа богатство от документи за ефекта на геоинженерството
върху нас и планетата ни. http://www.agriculturedefensecoalition.org
http://www.agriculturedefensecoalition.org/content/geoengineering-current-actions – документи
относно геоинженерството
http://www.agriculturedefensecoalition.org/content/haarp-hipas – документи за HAARP
http://www.agriculturedefensecoalition.org/content/honey-bees-other-pollinators – докумнти за
запада на пчелите
http://www.agriculturedefensecoalition.org/content/weather-modification – модификация на
времето
• В статията “Пролетно почистване” ще намерите документи на Сената на САЩ взете от
сайта на Дейн Уигингтон (Dane Wigington). http://www.geoengineeringwatch.org и още,
http://www.geoengineeringwatch.org/want-to-know-about-haarp/
http://www.geoengineeringwatch.org/category/geoengineering/
http://www.geoengineeringwatch.org/category/health/ - този материал показва президента
George W. Bush в помещенията на Monsanto.
http://www.geoengineeringwatch.org/category/health/ - здраве
http://www.geoengineeringwatch.org/geoengineering-investigation-demanded-by-shasta-countyresidents/ - Geoengineering Investigation Demanded By Numerous Experts. Геоинженерно

разследване изискано от множество експерти.
http://www.geoengineeringwatch.org/category/coming-collapse/ - Престоящият срив по думите
на експерти
http://globalmarchagainstchemtrailsandgeoengineering.com/resources.html – Тук обърнете
внимание на думите на геоинженерния специалист “Dr. David Keith is the worlds leading
proponents for Climate Engineering and Aerosol Geoengineering, and admits Geoengineering is
Pollution, and often points out the cost of Geoengineering the Earth with these aerosol programs is
within the realm of small countries, large corporations, or even very wealthy individuals.”
“Д-р Дейвид Кийт е водещият на световнитe привърженици за Инженеринг на климата и
Аерозолното геоинженерство, и признава, че геоинженерството е замърсяване и често
изтъква, че цената за геоинженерстване на Земята с тези аерозолни програми е в сферата на
малки държави, големи корпорации, и дори много заможни хора.”
http://www.wired.com/2010/01/bill-gates-paying-for-climate-hacking-research/
Петицията е предадена до парламента на 8 декември 2015. Без отговор.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10205427760997937&id=1367346058
Новият адреса на петициятя, от 30 ноември 2015, е http://www.peticiq.com/131714.
Петициятя бе създадена на 10 юни 2015. Следва адреса й:
https://secure.avaaz.org/en/petition/To_the_Bulgarian_Parliament_We_call_on_you_to_ban_g
eoengineering_experiments_in_Bulgaria_immediately/. (Преместавнето се наложи след като
хиляди гласове бяха изтрити.)
ИЗПРАТЕНО ДО:
http://petel.bg/contacts.html - info@petel.bg
http://sosnovini.bg/contacts.php?id=57 - sosnovini@gmail.com - Георги Грозев - Мениджър
https://bivol.bg/ (ако имате проблем с изпращането на писмото до Бивол пишете до
следната страници: https://www.occrp.org/en/contact )
http://bradva.bg/bg/content/контакти - info@bradva.bg
http://www.razkritia.com/contact/ - info@razkritia.com
http://inter-media.bg/?page=contacts - info@blitz.bg , news@blitz.bg
http://strannica.blog.bg/ - blog@investor.bg
http://bultimes.com/ - office@bultimes.com
https://bnoshipka.org/signal.php
http://www.saprotiva.org/vrazka-s-nas/
http://obshtestvo.net/за-нас/ - obshtestvo@obshtestvo.net
http://www.peshakoff.net/контакт/ - peshakoff@gmail.com
http://www.dunavmost.bg/ - office@dunavmost.bg
http://aktualninovini.com/контакт-форма/ admin@aktualninovini.com ,
svetlinmetodiev@aktualninovini.com , malinanachkova@aktualninovini.com ,
radoslavpetkov@aktualninovini.com ,
pavelpetrov@aktualninovini.com
http://www.bgnow.eu/ - info@bgnow.eu
http://spodeli.eu/за-нас-a.html – office@uni-web.net
http://www.topactualno.com/kontakti/ - topactualno@gmail.com
http://www.svobodnoslovo.eu/za-kontakti/ - svobodno_slovo@abv.bg
http://www.desant.net/info/116/ - desant@desant.net
http://e-zdravey.com/bg/kontakti/ - mail@e-zdravey.com
http://novavarna.net/вашата-новина/
http://eurocom.bg/page/kontakti - novini@eurocom.bg
http://snaiper-bg.net/za-kontakt/- el_em@abv.bg
http://nepoznato.energetika-bg.com/ - zadnovinite@dir.bg , hronolog@dir.bg
http://novinar.bg/?act=content&rec=4 - novinar@novinar.bg
http://frognews.bg/cat_21/ - info@frognews.bg
http://politikata.net/ - office@indexinfo.org
http://www.faktor.bg/pages/Контакти-517 - faktor@faktor.bg , stoyko_stoyanof@faktor.bg
http://www.memoriabg.com/kontakt/ - contact@memoriabg.com

