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Η Χρήση της γεωμηχανικής υποστηρίζεται από τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας που εργάζονται σύμφωνα με τους κινδυνολόγους της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι
τροποποιήσεις επεκτείνονται στην τεκτονική πλακών, η την γονιμοποίηση των...
ωκεανών, η την σπορά των νεφών, την απομάκρυνση του CO2 και το στρατιωτικό εξοπλισμό.
Το έργο Cirrus (PC), γνωστό και ως έργο Stormfury), διεξήχθη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μεταξύ του έτους 1962 και 1983, σε μια προσπάθεια να χειραγωγήσουν τις
καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των τυφώνων.
Η PC ήταν επικεφαλής με την General Electric, το στρατό των ΗΠΑ Signal Corps, το Γραφείο Ναυτικών Ερευνών και την Πολεμική Αεροπορία των Η.Π.Α. .
Το γραφείο κυβερνητικής υπευθυνότητας (GAO) αναφέρει στη μελέτη τους τις τεχνολογίες εκείνης της «εφαρμοσμένης μηχανικής κλίματος, που εστιάζουν στην τεχνική θέση,
τις μελλοντικές κατευθύνσεις για την έρευνα και τις πιθανές απαντήσεις τους.
Η GAO εξέτασε την επιστημονική βιβλιογραφία και τις εκθέσεις της κυβέρνησης, διαβουλεύθηκε με τους εμπειρογνώμονες με μια ευρεία ποικιλία απόψεων, και ρωτήθηκαν
1.006 ενήλικες στίς Ηνωμένες Πολιτείες.
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι τεχνολογίες εφαρμοσμένης μηχανικής κλίματος δεν προσφέρουν τώρα μια βιώσιμη απάντηση στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή."
Περιοχές της μελέτης ήταν:
Οι τομείς της μελέτης ήταν:
Αφαίρεση διοξειδίου του άνθρακα
Ηλιακή διαχείριση ακτινοβολίας
Η ηλιακή διαχείριση ακτινοβολίας (SRM), μια τεχνική για το φως του ήλιου προκειμένου να αποτραπεί η θερμότητα πρόσβασης από την επιρροή της γήινης επιφάνειας, έχει
χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένων τις:
Ηνωμένες Πολιτείες
Βραζιλία
Κόστα Ρίκα
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Αγγλία
και ευρωπαϊκές χώρες
Το SRM αποτελείται από κρυστάλλους ψεκασμού και τοξικές χημικές ουσίες όπως είναι τα αεροζόλ και το βάριο θειικού άλατος στην ανώτερη ατμόσφαιρα.
Ο Δρ Ίλια Σάντρα Perlingieri , περιβαλλοντικός συγγραφέας και πρώην καθηγητής πανεπιστημίου και ακαδημαϊκός, αναφέρει:
Για περισσότερο από μια δεκαετία, πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια οι πολίτες του Καναδά είχαν υποβληθεί σε μια ημερήσια επίθεση αερολύματος πάνω από
τα κεφάλια τους από ένα τοξικό μίγμα από δηλητηριώδη βαρέα μέταλλα, χημικά και άλλα επικίνδυνα συστατικά. Τίποτα από αυτά δεν έχει αναφερθεί σε κανένα μέσο
ενημέρωσης. Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας και ο στρατός σκέπαζαν συστηματικά όλους τους ουρανούς μας με τα γνωστά ως Chemtrails (επίσης γνωστά και
στρατοσφαιρικό αερόλυμα Γεωμηχανικής).
Η GAO παραδέχεται ότι οι σημερινές τεχνικές γεωμηχανικής είναι ανώριμες και ότι πολλές από αυτές θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες. Ωστόσο, η συναίνεση των
κυβερνητικών φορέων επέλεξε να αγνοήσει τους κινδύνους για την υγεία στο ευρύ κοινό υπέρ της συνέχισης της χρήσης της γεωμηχανικής.
Το 2010, η Συνθήκη των Η.Ε σκιαγράφησε την ανάγκη της γεωμηχανικής για λόγους εξοικονόμησης της βιοποικιλότητας της Γης.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τη χρήση του ΟΗΕ Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή(IPCC), ως οδηγό τους, έχει δημιουργήσει πολιτικές για να μετριάσει τα
μυθικά αποτελέσματα της προκαλούμενης από τον άνθρωπο αλλαγής κλίματος
Η GGTP αναφέρει ότι:
Οι τεχνολογίες γεωμηχανικής, που εφαρμόζονται για το κλίμα, στοχεύουν στην επίτευξη μιας μεγάλης κλίμακας και σκόπιμες τροποποιήσεις του ενεργειακού ισοζυγίου της
Γης, προκειμένου να μειώσουν τις θερμοκρασίες και την αντιμετώπιση των ανθρωπογενών αερίων (δηλ., των ανθρωπογενών) κλιματικών αλλαγών....? οι τροποποιήσεις του
κλίματος δεν θα περιορίζονται από τα σύνορα μιας χώρας .
Το 2009, η Επιτροπή επιστήμης και τεχνολογίας συζήτησε για ενδεχόμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τα ωφέλη των διαφόρων προτάσεων, που σχετίζονται στα
εγχώρια και διεθνή ζητήματα διακυβέρνησης, οι μηχανισμοί αξιολόγησης και τα κριτήρια, έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α) στις ανάγκες και την οικονομική αιτιολόγηση της
στήριξης της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της γεωμηχανικής.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, και η Ινδία παρείχαν τους επιστήμονες που υποστήριξαν την εμπλοκή των τεχνολογιών της γεωμηχανικής στο όνομα της μείωσης των
εκπομπών, διατηρώντας «την κλιματική ευαισθησία», και τα κατώτατα όρια του κλίματος στο πλαίσιο της επιδίωξης των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών στρατηγικών
μετριασμού.
Ο ισχυρισμός των Η.Ε ότι η αλλαγή κλίματος είναι άμεσα αιτιώδης απο τον άνθρωπο, έχει εμπνεύσει εντολές για τη διακυβέρνηση της γεωμηχανικής. Αυτό το σχέδιο δεν
στηρίζεται στις επιστημονικές μελέτες στοιχείων ή έρευνας, αλλά μάλλον ο πραγματικός κόσμος πειραματίζεται με τις τεχνολογίες chemtrail που διευθύνονται από τις
κυβερνητικές αντιπροσωπείες και τις εταιρίες ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούνται από τους σχεδιαστές της πολιτικής και τις διεθνείς οντότητες.
Μέσα από την κάλυψη της κυβερνητικής πολιτικής, ο ΟΗΕ ελπίζει να σχεδιάσει τεχνολογίες για τον έλεγχο του κλίματος.
Ενώ ο ΟΗΕ περίμενε ότι το ευρύ κοινό θα ήταν ενήμερο για τα σχέδιά τους (όπως συμβαίνει τώρα) προγραμμάτισαν μια εκστρατεία προπαγάνδας για να βεβαιώσουν τη
διαφάνεια, κρύβοντας την πραγματικότητα των κρίσιμων τεχνολογιών για την αποφυγή των υποχρεώσεων και την αποκατάσταση στο κοινό απο τις δυσμενείς επιπτώσεις της
γεωμηχανικής.
Για να καλύψει τις ανήθικες επιπτώσεις του στη Γη, ο ΟΗΕ δημιούργησε " πληροφορίες "που πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού και πληρωμένους επιστήμονες που
θα επαινούν την ανάπτυξη της γεωμηχανικής.
Ο John Holdren, Επιστήμονας των ΗΠΑ και σύμβουλος του Ομπάμα, έχει βγει δημόσια να ισχυριστεί ότι η γεωμηχανική θα βοηθήσει τον πλανήτη για τη σταθεροποίηση του
καιρού σε σχέση με την υπερθέρμανση του πλανήτη, και οτι η γεωμηχανική είναι ένας απόλυτα βιώσιμος τρόπος για την ψύξη της θερμοκρασίας του πλανήτη. Υποστηρίζει
πλήρως τη διαδικασία απελευθέρωσης σωματιδίων απο βάριο, μαγνήσιο, αργίλιο, νανο-ίνες, τα σπόρια του βακίλου του αίματος και άλλες χημικές ουσίες που θα
αντανακλούν το ηλιακό φως μακριά από τη Γη.
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Η εφαρμογή της γεωμηχανικής, είναι ένα σύστημα αποφασιστικής προσπάθειας του ΟΗΕ για τη δημιουργία της παγκόσμιας διακυβέρνησης, δεν είναι μόνο οτι
υποστηρίζονται πλήρως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά και οι άμεσες πολιτικές και διαδικασίες του ΟΗΕ, υιοθετούνται κυριολεκτικά ως στρατηγικές της κυβέρνησης
Obama.
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