
Zapraševanje, ki povzroča sušo nad oceanom se nadaljuje  
 
3. september 2012  
 
 

 
 
Dnevnemu zapraševanju preprog oblakov, ki povzročajo sušo nad Severnim 
Pacifiku ni ne konca ne kraja. Podobno zapraševanje, kateremu sledi daljša 
suša, se dozdevno dogaja tudi nad drugimi območji svetovnih morij.  
 
Veliko ljudi na severni obali ZDA meni, da se je število akcij zapraševanja 
zagotovo zmanjšalo ali se sploh več ne dogajajo, saj od tega poletja naprej nad 
Severozahodnim Pacifikom nismo opazili ne mrežastih vzorcev niti črt od 
obzorja do obzorja.  
Kakor pa razločno kažejo satelitski posnetki, se zapraševanje ne samo 
nadaljuje, temveč verjetno še močneje in pospešeno izvaja.  
 
Odkar v znanstvenih krogih o sušnem učinku aerosolov v atmosferi vlada 
nesporna jasnost, lahko iz tega lahko samo sklepamo da je tistim, ki izvajajo te 
strašne eksperimente,  jasno posledično opustošenje.  
Ravno tako obstajajo številne študije o škodljivih lastnostih atmosferskih 
aerosolov. Enako velja tudi za dobro dokumentirane toksične lastnosti do sedaj 
neidentificiranih snovi kot so aluminij, barij, stroncij in mangan, ki se med 
drugimi uporabljajo v programu Chemtrailov.  
Snovi, katere vsi vdihujemo, kar velja za vsa živa bitja na Zemlji.  
Snovi vsebujejo tudi substance, ki pospešujejo gorenje,  s čimer dodajajo k 
globalnemu rekordu gozdnih požarov, ki so povzročeni z umetno sušnostjo, še 
dodatne zažigalne snovi.  



 
Karkoli že je cilj ali bolj verjetneje so cilji neprestanih zapraševanj, bi moralo biti 
vsem resnim raziskovalcem te tematike jasno, da dobesedno vse stoji na nitki. 
Skoraj vse naravne sisteme Zemlje se želi iztiriti.  
Današnji obseg umiranja živalskih vrst bi moral biti za nas alarmantni znak. Po 
konzervativnih ocenah odgovarja to 1.000 kratni naravni variabilnosti. To je 
100.000% nad ''normalo'' in ta že sedaj neverjetna stopnja se dnevno 
povečuje.  
Biologi so ugotovili, da se nahajamo sredi 6. masovnega umiranja na Zemlji.  
 
Sedaj ali nikoli je čas, da se udeležimo pri razkritju nečesar, kar pri zdravi 
pameti  lahko označimo kot največji zločin v človeški zgodovini, svetovno 
razprševanje aerosolov v obliki SAG (stratosferni aerosolni geoinženiring) 
in SM (solarni radiacijski menedžment). Mi vsi imamo možnost udeležbe 
pri tem. Preko naših računalnikov lahko najdemo združenja, organizacije, 
skupine ljudi, ki bi bili zaskrbljeni nad okoliščinami, če bi vedeli, da se takšni 
programi izvajajo nad njihovimi glavami. Če tem ljudem pošljemo enega ali dva 
izbrana članka z napotkom do ene same spletne strani z nadaljnjimi 
informacijami z iskreno, nujno prošnjo, da natančno preučijo to tematiko, je to 
lahko že velika pomoč pri širjenju resnice.  
 
Medtem, ko sta celoten političen sistem kakor tudi sredstva množičnega 
obveščanja kupljena s strani zares mogočnih oseb in zato tudi plačana, je sedaj 
na nas, da zadevo pojasnimo do potankosti.  
 
Predpostavimo, da bi bilo celotno prebivalstvo obveščeno o zapraševanju, 
vključno z pripadniki vojske in njihovimi družinami, kakor tudi vojaško osebje. 
To so najpomembnejši ljudje, katere lahko ta vest doseže. Če bi bilo ljudem, ki 
so zaposleni v tem programu jasno, da sodelujejo pri uničenju svoje prihodnosti 
in prihodnosti svojih otrok, potem moramo upati in verjeti, da bodo zavrnili 
sodelovanje pri teh programih.  
 
Sedaj je na voljo tudi dodano sredstvo, film  Michael Murphy-a: ”Why In 
The World Are They Spraying”. Ker nam je avtor filma dovolil 
razmnoževanje in razdeljevanje tega pionirskega orodja in nas celo poziva k 
temu, lahko vsi doprinesemo k ugotavljanju resnice. Na tem mestu omenimo, 
da z nakupom originalnega DVD-ja Michael Murphy-a lahko doprinesemo k 
nadaljevanju njegovega nadvse pomembnega dela.  
 
Satelitski posnetki spodaj prikazujejo le majhen del sestavljanke. Sledi 
Chemtrailov so razločno vidne na obali Južne Kalifornije in Mehike. 
(http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/imagery/subsets/?area=na .) Karte za 
napovedovanje vremena NOAA kažejo drugačen vidik. Svetlo moder obroč 
vzdolž celotne severnoameriške zahodne obale je značilen za Chemtraile nad 
celotnim področjem severnega  Pacifika. Ti povzročajo rahlo ohlajevanje 



vzdolž obalne črte v prid grozečemu globalnemu segrevanju po vsem svetu. 
(kopna op. prev.)  
 
Kot že predstavljeno prej in razvidno iz karte padavin pod karto temperatur, 
povzročajo pomanjkanje vode. Napovedi o podpovprečnih padavinah se 
ujemajo s tistimi o podpovprečnimi temperaturami (upoštevanja vredno pa je, 
da so vremenske napovedi NOAA bolj ustrezne, odkar karte izdeluje vodilni 
koncern, ki se ukvarja z geoinženiringom ''Raytheon''.  
 
Tisti, ki ''delajo'' vreme, so isti, ki ga ''napovedujejo''.) Kot že pokazano 
povzroča zapraševanje začasno ohladitev, ki pa povzroči grozeče izostajanje 
dežja.  
 
Preglednica suše na koncu strani zelo nazorno ponazarja z zapraševanjem 
povzročeno uničujoče pomanjkanje vode.  
Bolj ko zaprašujejo, manj dežja bo skupno padlo.  
 
Vir originalnega članka: http://www.geoengineeringwatch.org/drought-
inducing-spray-over-oceans-continues/ 
 


