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SAN DIEGO, June 23, 2015 — Egy természet tudományos
cikkben a Jelenlegi Tudományok cimű (Current Science
Herndon, J. M. Current Science, 25 June 2015 — Indian
Acadamy of Sciences) lap legújabb számában, a San Diego-i
geologus (geoscientist) J. Marvin Herndon nyilvánosságra hozta a következőket: “Világszerte, az elmúlt
évtizedben vagy még régebb óta hatalmas mértékkel megnövekedett bolygónk tudatos és alattomos
módon végre hajtott káros anyagok permetezése (a tremészetben ilyen formában nem található). Ebből
az erősen mérgező anyagból nagy kémiai reakció képességü az élő szervezetre nagyon veszélyes
Aluminium kerül a környezetünkbe... Erről azonban nem tájékoztatják a lakosságot, nincs értelmezése
a következményeknek, nincs tudományos kutatás, nincs kikérve a lakosság beleegyezése, és nem
nyilatkoznak arról sem, hogy milyen természetre káros anyagokat permeteznek a levegőbe.”
Megfigyeléseim képekkel alátámasztva: “2014 tavasz óta, megfigyeléseim alapján észre vettem az
egyre gyakrabban előforduló mérgező (geoengineering) vegyi csíkokat a troposzférában ahol a
levegővel keveredik amit mi lélegzünk. 2014 novemberében a tartályos repülőgépekkel való
permetezés szinte minden napossá vált. Annyira, hogy nem egyszer az ellenkező esetben tiszta kék
eget teljesen beboritották a mű felhők. Nyugtalanitó, hogy sem San Diego polgármestere sem a
rendőr főkapitánya nem szolgált egészségügyi figyelmeztetéssel azoknak sem akiknek az egészségét
a legjobban befolyásolja; gyerekek, terhes anyák, idősebbek, gyenge ellenálló képességüek és
légzési nehézséggel küzdöknek.”
Nyilvánoságra hozva: “Szén égetése által...a hőerőművek egyik mellék terméke a hamu. A magasba
emelkedő pernye ami régebben a gyárkéményeken az atmoszférába távozott, újabb rendeletek
szerint a közismert súlyos káros hatása miatt az emberi szervezetre és a környezetre manapság már
összegyüjtik és tárolják...A víz kimossa a mérgező anyagokat.”
Tudományos bizonyitékok, késöbb alátámasztva még több bizonyitékkal, felfedi a tényt, hogy a pernye
az a mérgező anyag amivel az emberiséget permetezik: „Az összehasonlítás alapján az aluminium
és a bárium (Al/Ba) súly aránya az esővíznek és a szén pernye csurgalékvíznek... az arány a Al-Ba
mértéke gyakorlatilag megkülönböztethetetlen...Hasonlóan…az arány a...strontium to bárium (Sr/Ba)
súly aránya az esővíznek és a szén pernye csurgalékvíznek...gyakorlatilag megkülönböztethetetlen.
Továbbá: ”Ezzel az alattomos bolygómérnöközés (geoengineering) útján az emberiség és a Föld
élővilága ki van téve a nagy kémiai reakció képességü aluminiumnak, mérgező anyag ebben a
formájában nem található meg a természetben, ez által nincs rá kifejlödött védekezési rendszere az
emberi szervezetnek. Amióta ezt az alattomos bolygómérnöközést (geoengineering) folytatják az
aluminiummal kapcsolatos idegendszeri megbetegedések száma rohamosan megnövekedett, ezek
közé sorolható az autism, Alzheimer kór, Parkinson kór, ADHD, és más fajta betegségek, ezzel egy
idöben megsokszorozodott a pusztulások száma a növény és az állat világban is. A nagy kémiai
reakció képességű aluminiumot amit a bolygómérnöközés (geoengineering) útján pernyét
permeteznek, azt állítom, hogy ez az oka.”
Továbbá: „Miután Barack Hussein Obama amerikai elnök megkezdte a második elnöki időszakát,
2013 január 20-tól a bolygómérnöközés (geoengineering) tevékenységek száma nagy mértékben
megnövekedett és minden napos jelenséggé vált ország szerte Amerikában...Ha...a
bolygómérnöközés (geoengineering) tevékenységgel permetezett pernye a fő, kiváltó oka az
aluminiummal kapcsolatos idegendszeri megbetegedéseknek, akkor egy ugrás szerű növekedés lesz
a megbetegedések számában megfigyelhető 2013 január 20, után, bizonyíték, bár
iszonyatos
bizonyíték, az emberiség és a Föld élővilága ellen elkövetett bűntény olyan súlyos mértékben amire
nem volt még példa a történelemben.
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