Oczyszczanie powietrza w dużych miastach. Inżynieria eteryczna.
Likwidacja smogu. Obniżanie temperatury w okresie dotkliwych upałów metodą jonizacji
eterycznej.
U podstawy tej metody jest takie posłużenie się strumieniem eteru (na podstawie wszystkich
informacji jakie przekazałem od 5-ciu lat we wszystkich artykułach o eterze na tej stronie)
aby zutylizować , usunąć większość zanieczyszczeń z powietrza o tyle o ile mogą to uczynić jony
ujemne z eteru. Metodą jest ujemna jonizacja eteryczna.
U podstawy tej metody jest również hipoteza opisana wcześniej w artykułach, że między innymi
(uważam osobiście w większości) wszelkie fale elektromagnetyczne od przeróżnych nadajników
począwszy od orbity wokół Ziemi do stacji nadawczych GSM , ich ilość uniemożliwiają dostęp do
Ziemi świeżego Kosmicznego Eteru co powoduje efekt cieplarniany , który oczywiście przekłada
się następnie na funkcjonowanie CO2 wokół Ziemi takie jakie jest (czyli gromadzenie się ) co jest
już efektem wtórnym. Emisja CO2 przy normalnym przewietrzaniu eterycznym (tak jak było
dawniej np. bez stacji GSM ) nie czyniła jeszcze szkód tak jak w tej chwili czyli nie powodowała
lawinowego wzrostu temperatury zwłaszcza w dużych miastach europejskich w okresie letnim !
Metoda moja polega na dostarczeniu eteru w te zasłonięte falami magnetycznymi miejsca pomimo
tych pulsujących ale stałych zapór elektromagnetycznych. Strumień eteru jest sam w sobie
magnetyzmem i grawitacją więc idealnie współpracuje z urządzeniami poruszającymi eter np. z
emiterami fal elektromagnetycznych wszelkiego rodzaju czyli antenami nadawczymi. Panuje więc
obecnie jeden wielki bałagan w eterze ( którego nie widać), ogromne turbulencje eteru kosmicznego
od fal elektromagnetycznych co można nazwać potężnym sztormem nad powierzchnią Ziemi co
powoduje efekt cieplarniany (chorobę atmosfery), brak właściwego ładowania DNA przez eter
kosmiczny w żywych organizmach co powoduje (przez zanikanie prążków DNA) wszelkie choroby
włącznie z bezpłodnością , zmiany cielesne i umysłowe populacji organizmów żywych i wzrost
procesów nowotworowych (brak prążka DNA = brak impulsatora do regeneracji danego organu ).
Taki proces właśnie następuje, jest więc czas aby inteligentna populacja ludzka powstrzymała ten
pochód celem ochrony siebie i przyszłych pokoleń.
Mogę udowodnić w formie badań nieodpłatnych o słuszności tych teorii czyli wykonania zakresu
działań jak w tytule ! Warunkiem jest udostępnienie mi wyników pomiarów od służb zajmujących
się monitorowaniem powietrza.

