CHEMTRAILI

Zastrupljanje ~love{tva in zemeljske povr{ine z zapra{evanjem atmosfere

Zapadel aluminij s kloridi
Vsaka koli~ina aluminija
v zraku je fenomenalna,
saj v zraku aluminija ne
bi smelo biti!
ridov. Tega zaenkrat ne ve nih~e, ve pa
se, da klorid ne prihaja iz Kidri~evega,
pravi in‘enir Mihael Simi} in pristavlja,
da je iz svetovnih poro~il razvidno, da
sta tako aluminijev nanoprah kot razli~ne soli, vezane na klor, na primer barijeva sol BaCl2, barijev klorid, najbolj priljubljen tovor, ki ga letala z namernimi kemi~nimi izpusti, tako imenovanimi chemtraili, raztovarjajo in pr{ijo v atmosfero.
Nem{ka analiza de‘evnice iz decembra 2012, merili so prisotnost aluminija,
je pokazala, da je bila kriti~na koli~ina
200 µg/l v enaindvajsetih primerih prese‘ena. In kaj po~ne aluminij v nem{ki
atmosferi, da nato z de‘jem pade na tla?

ZDRAVJE
MARIBOR^ANOV
Kot je povedala strokovna sodelavka
iz laboratorija, kjer je
bila analiza opravljena,
je izmerjena koli~ina
aluminija v pitni vodi
dovoljena. A aluminij
je bil v snegu, torej je
pri{el iz zraka. To pomeni, da ga vdihujemo. Koliko vdihnjenega aluminija {e ne {koduje, ne opredeljuje noben predpis. Zato se z
aluminijem v zraku ne
ukvarja nih~e. Saj aluminija v zraku ni, tako
kot tudi ne zlata. Se je
kdo spravil iskat zlato

Na obmo~ju Maribora odvzet vzorec snega.

v zraku? Ne, ker je logi~no, da ga tam
ni, razen ~e ga kdo namenoma ne pr{i v
zrak. A ker obstaja sum kemi~nega
zapra{evanja atmosfere z aluminijem,
natan~neje z aluminijevim oksidom
Al2O3, bi bilo smotrno opravljati analize
{e na aluminij. Torej, kakr{na koli koli~ina aluminija, ki se najde v zraku, je
fenomenalna, tudi ~e je koli~ina pod

Fotografije arhiv Modro nebo

V

sve‘em snegu, nabrali so ga 25.
marca ob pol sedmih zjutraj na
obmo~ju Maribora, je Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor – In{tituta za varstvo okolja nameril 2,5 miligrama na liter kloridov, aluminija je bilo
120 mikrogramov na liter. Na{li so {e
kadmij, baker, mangan, nikelj, svinec,
cink … Prera~unano na povr{ino Maribora to pomeni, da je po celotnem Mariboru skupaj s snegom »zapadlo« kar
dvesto {tirideset kilogramov aluminija
in pet ton kloridov. O rezultatih in nadaljnjih ukrepanjih smo se pogovarjali z
Mihaelom Simi}em* iz Civilne iniciative
Modro nebo, ki je raziskavo naro~ila.
V Civilni iniciativi Modro nebo se
spra{ujejo, ali je morda za onesna‘enje
regije in Maribora kriva aluminijeva
industrija iz Kidri~evega, ki je oddaljena
{tirideset kilometrov. Ali pa so za to
vendarle krivi namerni kemi~ni izpusti
iz letal, ki preletavajo tudi Slovenijo. In
od kje je pri{lo v ozra~je kar pet ton klo-
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normo za pitno vodo, saj v zraku aluminija ne bi smelo biti!
^ezmerno kopi~enje aluminija v telesu povzro~a astmo, te‘je izka{ljevanje,
ko‘ne alergije in v primerih huj{ega kopi~enja tudi avtizem, blodnje in podobna neuravnove{ena psihi~na stanja.
Seveda pa je aluminij v zraku nad vso
Slovenijo, ne le v Mariboru.
Ali imate kak odgovor zdravnika?
Ne. Ve~ina zdravnikov nedvomno zna
pojasniti, kaj se zgodi pri ~ezmernem aluminiju v telesu, a vsak zdravnik najprej
vpra{a, od kje naj bi ta aluminij pri{el,
saj z neba pa~ ne more priti na zemljo.
Za zdravnike so pomembne predvsem
statistike obolenj dihal, ali je ve~ obolenj
dihal in astmatikov, in statistika prodaje
zdravil za zdravljenje astme. In vpliv
barijeve soli na ~love{ki organizem. Barijev klorid je tudi ena izmed osumljenih
substanc, vemo pa, da barijeve soli dra‘i-

CIVILNI OPOMIN SLOVENSKI DR@AVI!
Mihael Simi} je marca v okviru Civilne iniciative Modro nebo ustreznim
organom v Sloveniji prijavil pojav »kemi~nega zapra{evanja« na slovenskem
nebu in jim izrekel civilni opomin, ker se do zdaj niso zakonsko ustrezno odzvali. Opomin je naslovil na predsednika dr‘ave Boruta Pahorja, predsednico
vlade Alenko Bratu{ek, ministra za obrambo Romana Jakli~a, na~elnika general{taba slovenske vojske Dobrana Bo‘i~a, direktorja slovenske obve{~evalnovarnostne agencije Staneta [tembergerja in generalnega direktorja varnostno
obve{~evalne slu‘be Bo{tjana Perneta. O pojavu kemi~nega zapra{evanja je
seznanil tudi Slovensko Vojsko – MORS, prapor{~aka Janija Kro{la, ki mu je
na kratko tudi odgovoril, da so stvar vzeli v re{evanje in da ga bodo sproti
obve{~ali o poteku dogodkov. Odzvala se je tudi Alenka Bratu{ek oziroma
njen kabinet, da je zadevo odstopila ministrstvu za obrambo ter ministrstvu
za kmetijstvo in okolje v podrobnej{o obravnavo in re{evanje. Odgovore
predstavnikov dr‘ave kot tudi gradivo o kemi~nem zapra{evanju neba lahko
spremljate na Facebooku na strani Civilne iniciative Modro nebo.
Povejmo {e, da je aprila v Bruslju potekala konferenca »Od teorij o spreminjanju vremena do civilne dru‘be proti geoin‘eniringu«. Zve~er je bil prikazan
film Michaela Murphyja Le zakaj zapra{ujejo? (Why in the World are They Spraying?) Film si lahko brezpla~no ogledate na spletu; podnaslovljen je tudi v srb{~ini. Konferenco so zahtevale mednarodne organizacije civilne dru‘be. Pojav
letalskega zapra{evanja neba z delci nanovelikosti je zaskrbljena javnost opazila
v ve~ini svetovnih dr‘av. V mnogih delujejo nevladne organizacije in civilne
iniciative, ki se zavzemajo za javno razkritje tajnih programov tako imenovanega geoin‘eniringa.
jo o~i, ko‘o in dihala, lahko vpliva tudi
na centralni ‘iv~ni sistem in mi{ice, kar
povzro~i sr~no aritmijo in paralizo, mo~nej{a izpostavljenost tudi smrt.

prepre~evati ali zmanj{evati; tako da
vrtnine pokrivamo s kopreno, vsekakor
pa jih pred zau‘itjem vsaj splahnemo
pod teko~o vodo.

Kako prepoznamo posledice chemtrailov, denimo na svojem vrtu na solati,
njivi …, na svojem zdravju?
Te‘ko je karkoli pripisati »chemtrailom«
in zelo enostavno je vse pripisati njim.
S filozofskega vidika lahko re~emo tudi,

Kako se re{iti ugonabljanja?
Zavedanje je klju~ do re{itve problema.
Vsak se lahko vklju~i, tako da se za~ne
zavedati zadeve, da jo preneha tabuizirati in zasmehovati ter se o njej za~ne
razumsko pogovarjati. S tem jo bo za~el
tudi zavestno opazovati in videti. Vsak
lahko za~ne izpuste letal fotografirati in
snemati. Ko enkrat vidi{, kar si prej ves
~as zgolj gledal in zanemarjal, je stvar
zelo o~itna. Seveda nastopi faza {oka,
jeze in joka, ki jo je treba prebroditi, z
meditacijo pomiriti v sebi, da lahko nato
delujemo, sprejmemo zadevo in i{~emo
re{itve zanjo. Samo preklop v dojemanju
vklju~i vsakega posameznika v tok spontanega sodelovanja.
Tatjana Svete
*Mihael Simi},
mihael.simic@gmail.com

Preve~ aluminija v telesu
povzro~a astmo, te‘je
izka{ljevanje, ko‘ne
alergije, lahko pa tudi
avtizem.

Zaskrbljujo~e poro~ilo o vzorcu snega po
opravljeni analizi Zavoda za zdravstveno
varstvo Maribor – In{tituta za varstvo okolja.
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da so chemtraili krivi za vse, dokler se
ne doka‘e njihov neobstoj. Krehanje,
ka{ljanje, astma in te‘ko dihanje, srbe~ica, izka{ljevanje, pljuvanje so posledice
na ~loveku, na vrtu pa ne znam zaznati
posledic. Vem pa, kako jih je mogo~e
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