„Rozhovor o geoinžinieringu v španielskej televízii
(slovenské titulky k španielskemu dokumentu z roku 2013)
www.youtube.com/watch?v=dbFsQgXl0ZE

<Dnes sme opäť v Zamore a rada by som vám položila otázku: Viete si predstaviť, že v rámci
výskum zmien klímy, alebo s cieľom zlepšenia komunikačnej techniky niekto dokáže kontaminovať
pôdu, vodu a rastlinstvo?
Touto otázkou sa dnes poobede začala konferencia v Zamore, organizovaná občianskym frontom
Zamora. Aby sme získali odpovede na tieto otázky, prišla k nám Josefina Fraile... predsedkyňa
združenia Terra SOS-TENIBLE, zakladateľka občianskeho združenia Guardacielos (Strážcovia neba),
odborník na politické vedy.
Dobrý večer, vitajte.>
Josefina Fraile:
<Dobrý večer, veľmi vám ďakujem za túto príležitosť.>
<Skutočne zaujímavá téma, a veľmi znepokojivá, keď sa ňou začnete zaoberať.
Je tu množstvo nezodpovedaných otázok, skúsme niektoré z nich objasniť. Ako už napovedá
názov konferencie, na ktorej ste sa zúčastnili dnes poobede, vraj existujú programy na ovplyvňovanie
klímy, ktoré veľmi pravdepodobne kontaminujú naše životné prostredie, našu planétu.>
Josefina Fraile:
<Je to pravda. Tieto programy ovplyvňovania klímy existujú a nie sú nové.
Programy na ovplyvňovanie klímy existujú už viac ako 60 rokov, a... sú to vlastne klimatické
zbrane.
Prvý raz boli použité vo Vietname... aby zaplavili Ho Či Minovu cestu. To bola zásobovacia
cesta vietnamskej armády. Cieľom nasadenia zbrane bolo predĺžiť obdobie monzúnov o 50 dní, aby sa
vojská utopili v blate a prerušilo sa tak zásobovanie vietnamskej armády.
Ničivý účinok bol taký silný... že OSN v roku 1976-1977 túto klimatickú zbraň zakázala. Bola
uzatvorená dohoda o tom, že klimatické zbrane sa nesmú používať na vojenské účely. V skutočnosti sa
však stále používajú.>
<Čo umožňuje a na čo sa využíva táto zbraň?>
Josefina Fraile:
<Touto zbraňou možno vytvoriť dážď, víchrice, oblaky... ...blesky, búrky na ľubovoľnom mieste
na svete. Alebo presný opak: možno ňou rozptýliť dažďový front. Zastaviť krupobitie a sneh. Môže
však aj vyvolať sucho.
Táto zbraň na ovládanie klímy...
Ten, kto ju vlastní, má absolútnu kontrolu nad pokladmi tohto sveta.
Najmä nad potravinami.
Inými slovami, krajina, ktorá má túto technológiu, ovláda kohútik s vodou na celom svete. Rob,
čo ti hovoríme, a dostaneš vodu!
A ak si proti, priprav sa na sucho v krajine. Zničíme každú oblačnosť, čo vyvolá dlhodobé sucho.
Dôsledkom bude neschopnosť obyvateľov krajiny produkovať potraviny, a zavládne hlad.
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Také niečo existuje! Sú krajiny, ktoré majú túto technológiu. A v USA sa táto technológia stala
súčasťou ich zahraničnej politiky.
Istá správa severoamerického letectva uvádza... Všimnite si prosím jej nadpis: „Ovládať klímu
do roku 2025“ (Owning the weather in 2025). Tento nadpis, ktorý všetko vysvetľuje, nám vyráža dych.
To, že niekto dokáže byť taký arogantný, a chce ovládať prívod vody pre celú planétu, to si iba
málokto dokáže predstaviť.
V tejto správe sa tiež uvádza, že ovplyvňovanie klímy je súčasťou americkej zahraničnej
politiky, ...či už to svet chce alebo nechce.
A táto politika sa presadzuje! Dvojstrannými dohodami, organizáciami ako je NATO, ktoré má
predsa na starosti nás, alebo prostredníctvom OSN.
Skutočne, na poslednom Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov bol v 5. správe o
zmene klímy v časti D IPCC (Medzivládny panel o zmene klímy) viac-menej legitimizovaný k tomu,
čo možno označiť za geoinžiniering.
Tak to naháňa strach.
Na druhej strane si možno povedať, že tak zlé to predsa nie je! Možno vynašli technológiu, ktorá
pomôže, ktorá môže uľahčiť život mnohých ľudí.
Môže napríklad ukončiť sucho. Alebo umožňuje do istej miery ovládať počasie tam, kde je to
potrebné.
No je to hrozivá myšlienka, pretože namieste je otázka: Použije USA alebo iná mocná krajina
túto technológiu, aby vydierala iné krajiny?
Nuž, jedna vec je jasná: kto má túto techniku, môže vydierať koho chce.
Tento rok som mala veľké obavy z reakcie Pchjongjangu, hlavného mesta Severnej Kórey.
Celkom vážne zvažoval možnosť jadrového útoku na USA.>
<A...>
Josefina Fraile:
<USA má zoznam krajín, ktoré považuje za "zvlčilé" a ktoré za "darebácke". „Zvlčilé“ krajiny sú
tie, ktoré napr. nedodržiavajú ľudské práva. „Darebácke“ krajiny sú zasa tie krajiny, ktoré sú celkom
proti vláde USA.
A medzi tieto "darebácke" krajiny patrí aj Severná Kórea ...v ktorej nepršalo už celú večnosť. Má
problém uživiť svojich obyvateľov.
Vtedy prichádza okamih, kedy nemožno obhájiť postoj vlády, ale možno pochopiť jej zúfalstvo.
Zúfalstvo národa, ktorý bol odsúdený na vyhladovanie.
Len preto, lebo sa nachádza na zozname tzv. darebáckych krajín.
Kuba je ďalší príklad.
Kuba má však našťastie prostriedky na obnovu vodného systému. A aj ich využíva.
Ľudia doma si myslia: No dobre,to všetko je ďaleko od nás. Hovoríme o krajinách, ktoré sú
vzdialené tisíce kilometrov.
Medzičasom však aj tu u nás si ľudia začali robiť starosti.>
<Kde? V ktorom regióne vzniklo podozrenie, že aj tu sa uplatňuje geoinžiniering?>
Josefina Fraile:
<Jednu vec musím najskôr vysvetliť:
V tom okamihu, kedy bol tento spôsob vedenia vojny zo strany OSN zakázaný, sme si položili
logickú otázku:
Krajina, ktorá dokáže ovplyvňovať klímu, a má tak moc nad prírodnými zdrojmi vo všetkých
krajinách na svete, vzdá sa táto krajina svojej nadvlády len preto, lebo, aj keď s veľkým oneskorením,
podpísala dohovor OSN? Asi sotva.
Jediné riešenie, ktoré tejto krajine ostáva: Pes musí dostať nový obojok.
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Čo tým chcem povedať?
Krajina vytvorí globálny problém, aby ponúkla globálne riešenie. Globálny problém bolo
vytvorenie nového náboženstva:
ZMENA KLÍMY A GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE.
Vinu pripísali emisii CO2 do ovzdušia.
A globálne riešenie je GEOINŽINIERING, niečo ako „požiarnik podpaľač“, ...čo nie je
logickým riešením.
Logickým riešením by predsa bolo drastické zníženie emisií CO2.
Ale nie, pretože tvrdia: „Geoinžiniering je špeciálny spôsob! Vyšleme do nebies tisíce
lietadiel na celej planéte a rozprášime do ovzdušia kovové častice!“
Načo? Na vytvorenie solárneho štítu, solárneho filtra. Takto dokážeme zabrániť tomu, aby
slnečné lúče dopadali priamo na povrch planéty. Odrazia sa od tohto štítu späť do vesmíru.
Veď to je úplne choré!
Jadrový fyzik, Rosalie Berttellová, nábožensky založená žena, ktorá nezastupuje záujmy
korporácií, povedala, že to je matematicky celkom nemožné.
A na okraj niečo k autorovi tohto „brilantného“ nápadu.
Je zvláštne, že všetky tieto nápady a návrhy... ...pochádzajú z laboratória, ktoré vyvinulo
atómovú bombu.
Na túto myšlienku prišiel Edward Teller, otec vodíkovej bomby a najmladší člen projektu
Manhattan. Človek, ktorý neveril na globálne otepľovanie. Spochybňoval ho, a predsa práve on prišiel
na riešenie!
Aby sme si to objasnili:
V 1960-tych rokoch bola vyvinutá technológia, nástroj, ktorý bol použitý počas vojny a potom
bol zakázaný. Ale presne tento nástroj sa dodnes používa na ovládanie klímy, ako prostriedok proti
údajným emisiám CO2.
Nie, tak to nie je. To je to, čo nám tvrdia!
Aby mohli rozšíriť výskum a použitie nástroja na ovládania klímy ako zbrane, tieto aktivity sa
vykonávajú v mene „geoinžinieringu“ a nám tvrdia, že to je na zmiernenie globálneho oteplenia.
Aspoň takto nám to vysvetľujú.
Čo je však za tým?
Je to stále klimatická zbraň! S celkom nepredvídateľnými dôsledkami na prírodu a ľudstvo.
Geoinžiniering je svojvoľná manipulácia klímy na globálnej úrovni.
V USA to začalo v 1990-tych rokoch.
K nám sa to dostalo prostredníctvom NATO, od r. 1999.
Nuž dobre, predtým bolo niekoľko testovacích letov za socialistickej vlády, ako vieme od r.
1985. Teraz však už nie sú žiadne testy, je z toho program, ktorý je dôsledne uskutočňovaný. A
pretože je globálny, zasahuje aj celé Španielsko.
Okrem tohto programu však existujú aj ďalšie testovacie lety.
A jeden z týchto testov, nevieme, čo testuje, sa práve uskutočňuje v La Guarene.
Áno, sústreďme sa teraz na túto tému.
Niekoľko farmárov si už začína robiť starosti, pretože na svojich poliach našli veci, ktoré vo
voľnej prírode nemajú čo hľadať.
Aké indície a vzorky našli? Prečo poľnohospodári z oblasti La Guarena bijú na poplach?
Nuž, tieto vzorky...
Bolo to počas jedného z tých dní... kedy niekoľko farmárov vyšlo na polia a všade nachádzali
niečo ako šupiny. Šupiny z častíc, ktoré sa leskli.>
<Čo vidíme padať z neba na tomto videu?>
Josefina Fraile:
<To, čo padá z neba na tomto videu, dokazuje, že niekto na nás robí pokusy.
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Pozri! To sú vlákna! To nie je hliník. To sú vlákna, niektoré dokonca veľmi dlhé. Dlhé až päť
metrov. Alebo vytvoria chuchvalce ako ten, ktorý som doniesla na ukážku.
A tieto vlákna náhle začali padať z neba. Áno, áno, rozprašujú ich lietadlá. Rozprašujú všetko
možné, aj vlákna. Často rozprašujú nanotechnológiu, tú však nevidno.
Ale toto však vidno a nám sa to podarilo nafilmovať.>
<A tieto vlákna, z čoho pozostávajú?>
Josefina Fraile:
<To budeme vedieť, až ich dáme analyzovať.
Dúfam, že SEPRONA (občianska stráž na ochranu životného prostredia) pozbiera vzorky na
analýzu.
Je úplne jasné, že toto tu má nejaký cieľ.
Vlákna padajú práve v zóne, v ktorej je ekologické poľnohospodárstvo. Vyzerá to takmer, akoby
tu bol záujem zničiť ekopotenciál v regióne La Guarena.>
<Je úplne jasné, že také niečo má dôsledky.>
Josefina Fraile:
<Prirodzene to má dôsledky aj na naše zdravie.
Mikrovlákna padajú na pokožku, zahniezdia sa, spôsobujú kožné choroby, ale preniknú aj do tela
a je veľmi ťažké to opäť vyliečiť.
Sú to nové choroby, a jedna z nich dostala názov morgellony, kedy sa tieto vlákna dostanú do
tela, tam sa znásobujú. Živia sa železom a kyslíkom v našej krvi. A zrazu nám chýba železo...
Dôsledkom sú únava, chudokrvnosť... Nedostatok kyslíka... človek sa cíti unavený...
A nevieme, čo všetko tieto morgellony v tele spôsobia, ako pôsobia na naše orgány.
V tejto veci spolupracujeme s americkým ústavom CARNICOM. Zaslúžia si našu úctu, pretože
nepoberajú žiadne verejné peniaze. Všetok výskum financujú z darov, pretože musia byť nezávislí, aby
zistili pravdu.
Takže, farmári už podali žaloby.
Videli sme zábery, na ktorých tieto vlákna padajú k zemi.>
<Povedali ste aj to, že... - Tu je jeden chuchvalec! Padajú aj ako chuchvalce.
Povedali ste aj to, že lietadlá rozprašujú častice hliníka, ...ktorý sa koncentruje v pôde.- Popri
iných látkach.>
Josefina Fraile:
<Naše analýzy ukazujú výrazný nárast hliníka. A hliník je jeden z najrozšírenejších kovov, ale
nikde v prírode sa nevyskytuje v čistej forme, ani vo forme šupín. aké sme našli.
Úmyselne tu na nás rozprašujú oxidy kovov. A to je atentát na naše životné prostredie. Nielen
na našu prírodu, ale aj na ľudstvo.
Pretože to svinstvo otrávi celý náš život, vzduch, potravu, vodu!
Nemožno sa tomu vyhnúť. Nemáš na výber.
Vždy, keď sa hovorilo o vzdušnom priestore, tak sa hovorilo o zvrchovanosti... Každý štát má
právo upraviť používanie svojho vzdušného priestoru.>
<Ako je možné, že takéto rozprašovacie lety sú povolené?>
Josefina Fraile:
<Väčšina týchto letov sú vojenské lietadlá.
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Medzičasom máme dôkazy o tom, že aj civilné lietadlá pomáhajú rozprašovať tieto častice. Tieto
lietadlá nie sú nikde registrované. Nemajú výsostné znaky, a nie sú súčasťou oficiálnej letovej
premávky.
Na druhej strane Španielsko ale aj ďalšie krajiny EÚ strácajú stále viac vlastnej zvrchovanosti.
Žiaľ, stratili sme zvrchovanosť nad vlastným nebom.
Zvrchovanosť nad španielskym vzdušným priestorom nemá španielska vláda, ale NATO.>
<Ako je to možné?>
Josefina Fraile:
<V mnohých prípadoch tie lietadlá letia nízko, zídu až na 2000 metrov a nižšie. Za to je však
zodpovedná vláda, pretože tie lietadlá bez povolenia nesmú letieť tak nízko.
Aj regionálna vláda je za to zodpovedná, ako JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
Tieto lety musia ihneď prestať! To nesmie pokračovať! To je... atentát! To je predsa genocída!
Nikto sa pred tým neochráni!
Ja sa napríklad môžem rozhodnúť, či budem jesť GM potraviny, ak sú označené. A za trochu
viac peňazí si môžem kúpiť ekologické potraviny.
Ale tu nemáš na výber! Musíš dýchať, musíš piť, musíš jesť. Ak nám otrávia jedlo a vodu, čo
máme robiť?
Celým svojim srdcom apelujem na našich lekárov a právnikov a verím, že pomôžu.
Je to veľmi zlé. Naše zdravie je naším právom a musí byť prísne chránené. A iba tí, ktorí
dodržiavajú právo, to môžu.
A ešte niečo!
Je dôležité, aby sme si pripomenuli jeden Napoleonov citát: „Neexistuje nič, čo by verejná
mienka nedokázala zmeniť.“
Dúfam, že to bude takto, a z celého srdca ďakujem za pozvanie, pretože to pomôže ovplyvniť
verejnú mienku.>
<Bolo podané oznámenie, na úradoch alebo na súde?>
Josefina Fraile:
<Dňa 19. júla 2013 sme v SEPRONA (občianska stráž) podali oznámenie.
Sme optimistickí. Veríme, alebo chceme veriť, že sa dostane do správnych rúk. A ak to bude
potrebné, pôjdeme až na najvyšší súd.
V apríli 2013 sme to predložili Európskemu parlamentu. Spravili sme to preto, lebo všetci
občania EÚ sú v rovnakej situácii. Pritom vlády to popierajú.
Skúste si predstaviť, že vláda by to priznala. Náklady! Zodpovednosť, občianska aj právna, kto
ju prevezme? Tá, škoda, ktorá je tu spôsobovaná.
Napadli sme to v Európskom parlamente a požiadali sme ho, aby chránil občanov Európy.
Organizujeme aj petíciu, na adrese: www.guardacielos.org .Môžete tam podpísať našu petíciu.
Dúfame, že vyzbierame dosť podpisov, pretože najbližšie voľby do Európskeho parlamentu sa
uskutočnia v máji 2014, aby sme mohli vyvinúť tlak, aby sa začalo nezávislé vyšetrovanie.
Hovorili sme o farmároch v oblasti La Guarena. Tu v Zamore sú viacerí, ktorí zbierajú vzorky a
podávajú oznámenie. ale toto rozprašovanie sa deje v celom regióne. V Castilla y León, v celej krajine
a v celej Európe.
To, čo sa deje u nás, nie je výnimkou. Deje sa to na viacerých miestach. Áno.
Tu v spise Európskej konferencie máme fotografie z krajín, ktoré sa jej zúčastnili. Pätnásť krajín.
Takže vidno, že tieto akcie sú skutočne globálne.
V Európe neostala ušetrená ani jedna krajina.
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Tu máme fotografie z borovicového lesa El Maderal (Zamora), ktorý vyhynul v priebehu
jedného roka. A tu máme fotografiu lietadla Spojených arabských emirátov počas rozprašovania. A tu
sú výsledky.
Tieto fotografie sú alarmujúce.
Poznáme najväčšieho výrobcu solárnych článkov v Kalifornii. Spolupracujeme s ním. Bol to
človek, ktorý neveril, že také niečo existuje. Až jedného dňa zistil, že jeho solárne články vyrábajú už
iba 60 percent energie. Začal sa tým zaoberať. Povedal si: „Veď uvidíme, či tí blázni majú pravdu!“
Odvtedy neprestal v tejto veci pátrať. A už desať rokov odhaľuje tieto špinavosti. Má stránku
www.geoengineeringwatch.org .
Neexistuje žiadna verejná diskusia na takto vážnu tému.>
<Prečo? Prečo sa vo verejnoprávnych médiách hovorí iba o zmene klímy a CO2? Prečo sa v
médiách nehovorí o geoinžinieringu a ovplyvňovaní klímy?>
Josefina Fraile:
<Vedia prečo! Pretože v tejtodiskusii by už teraz prehrali. Pretože jednoduchí ľudia predsa nie sú
sprostí! To média nie sú pri zmysloch. Preboha, ktorý debil môže na také niečo prísť? Už teraz vedia,
že túto diskusiu by prehrali. Ľudia majú plné zuby toho, nechať vládnuť šarlatánov.
To je príčina, prečo nie je verejná diskusia.
Zato máme množstvo podprahovej reklamy!
V školách sa používa program GLOBE. Učitelia chodia s deťmi na výlety. A podľa pásov za
lietadlami sa učia predpovedať počasie! To si preboha nikto neuvedomuje, že to je manipulácia,
indoktrinácia našich detí?
Používajú aj Walta Disneya. Posledný film DUSTY (u nás pod názvom LIETADLÁ) bol o
práškovacom lietadle, ktoré malo strach z výšky.
Takto sa geoinžiniering krôčik po krôčiku pretláča do hláv ľudí.
Preto sa zameriame aj na odhalenie tejto podprahovej reklamy a podáme žaloby.
Dúfame, že verejná mienka nás podporí, aby sme ukončili tento horor, pretože to vyráža dych.>
<Josefina, ďakujem za informácie.>
Josefina Fraile:
<Teraz si každý môže urobiť vlastnú mienku.
Ohľadne tých vzoriek, ktoré pozbierali farmári... Musíme teraz porozmýšľať nad mnohými
vecami. Najmä nad tým, čo nám to lieta nad hlavami.>
Tridsiateho prvého budete opäť v Zamore na dni otvorených dverí, na ktorých sa môže zúčastniť
každý.
Josefina Fraile:
<Správne. Pre informáciu: Rada prídem, aj keď je to pre iba malú skupinu.
Cieľom môjho úsilia je oslobodiť ľudstvo a budúce generácie od toho.>
<Ďakujem pekne.>
--Titulky z nemeckého prekladu
pre vás pripravil ďurino
www.auria.sk/blog
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