
CHEMTRAILS nad NITROU 

 

Zdá sa že oblaky vytvorené v dôsledku leteckého znečistenia dosiahli už aj u nás takých rozmerov, pri 

ktorých predstave rozum zastáva. Deň čo deň desiatky lietadiel zanechávajúcich za sebou akúsi 

zvláštnu plynnú čiaru križujú našu oblohu. Deň čo deň sa modrá obloha mení na oblohou zahalenú do 

akejsi zvláštnej pary. Deň čo deň stretávam čo raz viac ľudí z dýchacími problémami. Deň čo deň sa 

pýtam kto to robí, prečo to robí a aký to má zmysel. Deň čo deň sa to deje nad našimi hlavami a ja sa 

pýtam, kde sú objektívne média, čo by o tomto ľudí informovali a prečo vláda, ktorá nás má chrániť, 

mlčí. Deň čo deň sú ľudia vystavovaní zdraviu škodlivým postrekom a ja sa pýtam kde sú ľudia, 

ktorým záleží na zdraví a šťastnom živote svojich detí a ktorý by s tým mohli niečo urobiť. Deň čo deň 

sa pýtam  ako je vôbec možné, že sa niečo takéto vôbec deje a kam to vlastne speje. 

Chcel by som Vám sprostredkovať moje svedectvo o tom čo sa vlastne nad našimi hlavami deje, aj 

keď si to človek len málo všíma alebo sa bojí pravdu si vôbec pripustiť. Dôsledky vzdušného 

znečistenia, ktorým sme deň čo deň vystavovaní sú pre súčasnú biologickú podstatu človeka moc 

škodlivé a myslím, že je našou prirodzenou vlastnosťou sa proti tomu brániť. 

Behom času som nafotil niekoľko fotografií z oblasti mesta Nitry, ktoré ukazujú aké rozmery 

a charakter má chemické znečistenie atmosféry. 

Na úvod niekoľko záberov zlomku lietadiel, ktoré sa na chemtrails podieľajú. Je možné z nich 

konštatovať, že letecký park je dosť široký, nájdeme v ňom lietadlá jedno, dvoj aj štvormotorové, 

lietadlá mnohých leteckých spoločností, ba dokonca aj akési vojenské lietadlá. Aj charakter 

zanechávaných čiar sa odlišuje, čo môže znamenať že používajú rôzne mechanizmy ako chemikálie do 

atmosféry dostať. 

 



 











 



 

 



Na ďalších fotkách je už vidno akou intenzitou lietadlá vypúšťajú chemikálie do atmosféry a aké 

dopady to má na naše ovzdušie i celkovú klimatickú situáciu. 

 

Foto č.1: Zmena prirodzene modrej oblohy v dôsledku chemtrails (jedna z prvých fotiek)

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto č.2. Križujúce sa biele línie na oblohe (za povšimnutie stojí aj ten biely opar, ktorý sa tvári ako 

oblak typu „cirrus“, lenže v tomto prípade je to dôsledok činnosť účelových postrekov), v dnešnej 

dobe takmer bežný každodenný jav, ktorý na oblohe môžeme pozorovať

 

Foto č.3 a 4. Intenzívne postreky nad mestom v poobedňajších hodinách 

 



Foto č.4. 

 

 

Foto č.5.,6.,7.,8. Výsledok celodenných postrekov, na mesto akoby niečo padalo, od modrej oblohy 

alebo prirodzenej hmly to má ďaleko, keďže v ten deň bola nízka vlhkosť. Dobre to vidno na fotke č.7 

kde v ľavom hornom rohu vidno kúsok modrej oblohy a smerom k slnku sa sfarbuje do šeda. 

 



Foto č.6

 

 

Foto č.7. 

 



Foto č.8. 

 

Foto č.9. Ďalšia očividná čiara cez oblohu v podvečerných hodinách 

 



Foto č.10. Západ slnka prekrytý oblakmi chemtrails (prirodzené?) 

 

Foto č.11. V nasledujúci deň nasledoval prazvláštny dážď (dôsledok minulých postrekov?)

 



Foto č.12. až 15. Všetky z jedného dňa.  Ukazujú aké veľké rozmery dosahujú chemtrails, na fotkách 

je vidno ako sa modrá obloha mení v bielu, a pri tom množstve vzniknutých „oblakov“? je hneď jasné 

do akej miery je zamedzené prísunu slnečnej energie.  Objem tých chemtrails mrakov je miestami až 

desivý

 

Foto č.13. Obloha zahalená do bielej hmly, a stále sa objavujú nové a nové čiary 

 



Foto č.14. 

 

Foto č.15. Prirodzene by mala byť čistá obloha, ale realita nad Kalváriho je troška iná.  

 

 



Foto č.16. až 19. Na ďalší deň intenzívne „postrekovanie pokračuje“, dva dni za sebou sme boli 

vystavený obrovským dávkam chemikálií, ktoré padali z oblohy. Na fotkách vidno biely opar na 

modrej oblohe a množstvo a množstvo križujúcich sa čiar a tiež ich rozptyľovanie sa v priestore. 

 

Foto č.17.a 17b.Kríž nad Kalváriho 

 

 



Foto č.17b. Približne 11 čiar navzájom sa križujúcich

 

Foto č.18. Križujúce sa čiary  

Približne 11 čiar navzájom sa križujúcich 

 

 



Foto č.19. V spodnej časti vidno ako sa postrek rozptyľuje a ďalší ho vertikálne pretína (para, hmla, 

opar, alebo ako by som ten bielo šedý postrek nazval, zahaľuje slnko a bráni slnečnému svity a taktiež 

prílevu energie) 

 

Foto č.20. a 21. Zmena chemtrails v čase (rozmedzie 20 minút) 

 

 



Foto č.21.Rozptýlenie sa postrekov po oblohe + ďalší prelet 

 

 

Foto č.22.Jedno z najmohutnejších práškovaní aké som na oblohe videl 

 



Foto č.23. Spodné lietadlo z predchádzajúcej fotky. Na bližšom pohľade vidno že pravdepodobne ide 

o vojenské lietadlo, alebo o špeciálne lietadlo určené na postrekovanie. Pri predstave rozmerov 

lietadla je hneď jasné aké množstvo materiálov vypúšťa do atmosféry. 

 

Foto č.24. Tri Lietadlá zo západu, rôzny kurz letu, spoločná biela čiara za nimi. Miestami vidno aj 

znečistenú oblohu 

 



Foto č.25. Zaujímavá fotka. Pri stúpaní prestalo postrekovanie a ostala len biela čiara, lietadlo akoby 

zmizlo 

 

Foto č.26. a 27. Zatienenie slnka spôsobené chemtrails (slnko je za budovou pre lepšiu viditeľnosť 

chemikálií, už pri bežnom pohľade je jasné že tá para má od prirodzených oblakov typu cirrus 

ďaleko). 

 



Foto č.27. 

 

 

Foto č.28. a 29.Rozptyl chemtrails v čase, v rozmedzí 40 minút sa z tenkých čiar pretínajúcich oblohu 

vytvorili chemtrails oblaky 

 



Foto č.29. Pri pohľade na tých cca 5 čiar na prvej fotke č.28 a ich rozptýlenia na fotke č.29,  je vidieť 

značnú efektivitu takýchto postrekov, a to bol len začiatok dňa. 

 

Foto č.30. Hneď z rána značná intenzita postrekov (cez slnko je vidieť  rozptýlená chemtrails čiara, 

ktorá hneď z rána znižuje intenzitu slnečného žiarenia) 

 



Foto č.31. Na obed sa už na oblohe tiahne množstvo čiar (len na tejto fotke som ich narátal sedem, za 

celý deň ich boli desiatky a desiatky) 

 

Foto č.32. Na tomto zábere tri lietadlá, ktoré sa súčasne podieľajú na rozprašovaní chemtrails + ďalšie 

čiary z predchádzajúcich preletov (je vôbec možné že je u nás taká hustá letecká doprava?) 

 

 



Foto č.33. Prvé chemtrails oblaky nad mestom a pokračovanie postrekov 

 

Foto č.34. Chemtrails oblaky značných rozmerov, pripomínajúce chaoticky rozprášenú vodnú paru 

(vytvára sa umelá meteorologická situácia, jasno sa mení na oblačno) 

 

 



Foto č.35. Ďalšie chaotické mračná chemtrails 

 

Foto č.36. Hmla ktorá bráni slnečnému svitu. Jej rozmery sú obrovské a až neuveriteľné, že niečo také 

je možné vôbec vytvoriť, alebo zapríčiniť proces, ktorým sa taká oblačnosť vytvoriť dá (práca 

pôvodcov chemtrails hneď od rána, výsledky chemtrails činnosti sú očividné) 

 



Foto č.38. Chaotické mračná chemtrails Nad Zoborom (mne to príde akoby to bolo nakreslené na 

oblohe, lenže sú skutočné a dosť tajomné z čoho sú vlastne zložené a ich fyzický dôkaz je aj dážď 

ktorý nasledujúci deň padal) 

 

Foto č.39. a 40. Nasledujúci deň sme boli svedkami takýchto mrakov, z ktorých sa v priebehu dňa 

zniesol aj dážď (dôsledok predchádzajúcich postrekov?) 

 



 

Foto č.40. 

 

Na záver na základe môjho pozorovania môžem len konštatovať, že správa ktorú som pred časom 

čítal tzv. konšpiračná teória o chemtrails, sa stáva pre nás realita a to čo sa deje dneska nad našimi 

hlavami je len potvrdenie všetkých tých správ, dokumentov, projektov, geoinžinierstva a všetkých 

ostatných faktov okolo toho. Ľudia už aj u nás sú denne vystavovaný chemickým útokom o ktorých by 

mali vedieť, aby sa mohli brániť. Prosím pošlite tento článok každému na kom Vám záleží, aby sa 

mohol čo najlepšie brániť, alebo niekomu o kom si myslíte že by s tým mohol niečo urobiť, predsa je 

len na nás aké kroky podnikneme nato aby sa činnosť chemtrails skončila a navrátilo sa prirodzene 

zdravé ovzdušie – základný predpoklad pre zdravý, šťastný a plnohodnotný život. 

A ešte niekoľko rád ako sa brániť voči chemtrails:  

Športovaním, zdravým životným štýlom, posilňovaním imunitného systému, trávením času v prírode. 

Existujú čaje a nápoje, ktoré zbavujú telo ťažkých kovov (Lapacho), posilňujú imunitný systém (zelený 

čaj), zabraňujú únave (čierny čaj), pôsobia antibakteriálne, atď. 
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