
 
2001 undertecknade Göran Persson ett avtal med CIA att tillåta att flygplan  besprutar 

vår luft för att sänka temperaturen. I september kommer Obama till Sverige. Vilket 

avtal ska skrivas på denna gången?  

Söndagen den 25 augusti uppmanas människor världen över att ta upp ämnet som kan avgöra om framtiden för vår planet, nämligen 

GEOENGINEERING & CHEMTRAILS. Oberoende var du befinner dig kan du skriva ut det här bladet på 

http://grontteknisktnatverk.wordpress.com/krisinformation/ och dela med sig samt diskutera: Vad vet du om geoengineering och 

chemtrails och vad kan människor göra åt detta? Du behöver inte tillstånd från polisen för att fåra en diskussion på stan med andra 

medmänniskor. Förslag på ämne till din debatt: 

Geoengineering (även klimatet engineering) är ett avsiktligt storskaligt ingrepp i 

jordens klimat-system i syfte att minska den globala uppvärmningen.  Ämnet delas i 

stort sett in i två kategorier-koldioxidavlägsnande och solstrålning förvaltning. Martin 

Oscarsson skriver ” Jag har i många år med nationella och internationella föreningar 

studerat Geoengineering. Detta är nånting jag vill ska upphöra omedelbart, det är för 

att det är för farliga kemiska ämnen som besprutas i Jonosfären vanligen mellan 600-

800 meter upp.  

En kostnadsanalys av den teknik som behövs för att transportera material i stratosfären för att minska mängden av solljus som slår 

Jorden och därmed minska effekterna av globala klimatförändringar uppskatas på 5 miljarder dollars medan  kostnaden för att minska 

koldioxidutsläppen för närvarande uppskattas till  200 miljarder dollar. Och det används som argument för att driva på geoengineering. 
http://www.iop.org/news/12/aug/page_56938.html .  

Begreppet CHEMTRAILS  finns att hitta i den amerikanska kongressens Bill 2977, där 

CHEMTRAILS kategoriseras som " exotiska vapen" liksom vapen som kalas: 

informations weapons, high altitude ultra low frequency weapons systems, theater, 

tectical, enviromental, climate. M.m. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-

107hr2977ih/pdf/BILLS-107hr2977ih.pdf 

PATENT US 5003186;   är ett patent som beskriver en metod där man med en så kallad "seeding" försöker minska den globala 

uppvärmningen av atmosfären med metallpartiklar. En teknik som föreslagits är att beså de metalliska partiklarna genom att tillsätta 

dem i bränslet på jet trafikflygplan. 

Snön på den gigantiska Sibiriska tundran samt Arktisk smälter och metan läcker ut och 

med att isen försvinner ur havet når solens strålar ner till ishavsbotten, där den värms 

upp och frigör ännu mer Metan. 

Grönt Tekniskt Nätverk arbetar för att ställa om till miljövänligt teknik istället för geoengineering. Medlemsavgift för 

året 2013 för privata personer är 100 kr. Föreningens kontonummer är 8313-9, 524 031 267-7 . Ge detta blad till 

din kompis eller lämna på en offentlig ställe. Du kan skriva ut flera från http://grontteknisktnatverk.wordpress.com  
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