Civilna Iniciativa Modro Nebo – TE MEGLE NAM NE BOSTE PRODALI!
ODPRTO PISMO VLADI, DRŽAVNEMU ZBORU, MINISTRSTVOM,
DRŽAVLJANKAM IN DRŽAVLJANOM REPUBLIKE SLOVENIJE

MEDIJEM

TER

VSEM

Spoštovani,
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, Predsednik Vlade Miro Cerar, poslanke in poslanci,
novinarji, zaposleni na Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvo za obrambo, Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije, Inšpekcija za okolje in prostor, Agencija za okolje in prostor Republike Slovenije
(ARSO), Inštitut za javno zdravje ter vsi ostali, navedeni v korespondenci
Civilna Iniciativa Modro Nebo v nadaljevanju CIMN Vas opozarja, da se je nad Padsko nižino dne
31.10.2017 (Slika 1) izvajal geoinženiring; to je ustvarjanje umetne oblačnosti z vsebnostjo trdih
delcev, ki so posledica izpustov povečanega točno določenega letalskega prometa na točno
določenem mestu z namenom izvajanja programa SRM (Solar Radiation Management) ali slovensko
Uravnavanje sončnega sevanja.
Ob podobnih situacijah je bilo v obdobju med 15.10.2017 in 29.10.2017 nad Slovenijo opaziti izrazito
povečane koncentracije trdih delcev PM10 in PM2.5, katerih izvor ni dokazan. Vsebnosti žveplovega
dioksida so bile v mejah normale, kar dokazuje, da še ni sredina kurilne sezone in zato sklepamo, da
so povečane koncentracije izključno izvor letalskih izpustov. V deževnici so bile v letu 2016 izmerjene
povečane koncentracije aluminija za kar 3400 %, in to večkrat! ARSO v svojih poročilih navaja, da je
to posledica saharskega peska in erozije tal. Kot vemo je v zraku nemogoče najti aluminij v
elementarni obliki. CIMN je na ARSO, odgovorni osebi za metode merjenja Janji Turšič zastavila
vprašanje, ali je bil saharski pesek dokazan v deževnici. Odgovorila je, da nimajo razpoložljivih
merilnih inštrumentov za opravljanje omenjene meritve, oziroma, da morajo za izvedbo le-teh najeti
zunanje laboratorije, kar bi davkoplačevalce obremenilo za 100 EUR. Upravičeno se sprašujemo ali
smo državljani Republike Slovenije tako malo vredni?
Branko Gregorčič, predstavnik za stike z javnostjo na ARSO navaja, da so dolge črte, ki nastanejo in
ostanejo še dolgo vidne za določenimi letali, posledica povečane vlage v zraku na določenih višinah.
Razlog za nastanek obstojnih kondenzacijskih sledi ni samo vlaga, ampak določeni trdi delci
(kondenzacijska jedra) okrog katerih vlaga kondenzira in tako nastanejo obstojni kristali.
Kondenzacijska jedra sestavlja v večini primerov aluminijev oksid. V goriva letalskih motorjev se
dodaja trimetilaluminij, ki se v reakciji z zrakom pretvori v aluminijev oksid in tako počasi pada na
zemljo v obliki nanodelcev. Za to obstajajo patenti kot so: Trimetilaluminij uspešno testiran kot
dodatek h gorivu letal leta 1958 in še veliko drugih, ki jih lahko najdemo tukaj:
PATENTI
http://www.geoengineeringwatch.org/links-to-geoengineering-patents/
TESTI DEŽEVNICE
http://www.geoengineeringwatch.org/water-tests/
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govor ROSALINDE PETERSON V ZDRUŽENIH NARODIH
https://www.youtube.com/watch?v=L5is16A8pfw
NEMŠKA TELEVIZIJA
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=_R6M6AdtwpA&app=desktop

GEOINŽENIR DAVID KEITH PRIZNA NEVARNOSTI ZAPRAŠEVANJA ATMOSFERE Z ALUMINIJEM
(SLOVENSKI PODNAPISI)
https://www.youtube.com/watch?v=IZQnczrt4OI

Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025
http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf
VIRI TRIMETILALUMINIJ: https://chemtrailsplanet.net/2013/06/06/trimethylaluminum-successfullytested-as-aviation-fuel-additive-in-1958/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trimetilaluminij
https://chemtrailsplanet.files.wordpress.com/2013/06/nasa-naca-trimethyaluminum-study-1.pdf
V zraku je ARSO izmeril tudi določeno koncentracijo barija, prav tako neznanega izvora. Iz meritev
svetovnih laboratorijev je v zraku zaznati tudi druge elemente, ki niso značilni za sestavo atmosfere
kot jo poznamo iz preteklosti (stroncij, litij, kadmij, patogeni elementi, bakterije, virusi...).
Iz dostopnih preverljivih podatkov, ki so bili zbrani z vsega sveta, najpogosteje pa iz Amerike, izhaja
nova bolezen, poimenovana »morgelonova bolezen«. V naših telesih se veča koncentracija nanovlaken in tako postajamo vedno bolj izpostavljeni vplivom sevanj, kar lahko hitro povzroči padec
imunskega sistema in posledično pogostejša obolenja. Več o Morgelonovi bolezni si preberite tukaj:
https://marjankogelnik.wordpress.com/2016/01/14/razkrit-namen-chemtrailov/
NASA načrtuje do leta 2025 obvladovati vreme po celem svetu, ob tem pa naj bi skrbela tudi za
zmanjšanje populacije kot je razvidno iz dokumenta »The Future is Now«, ki je njegovim
oblikovalcem po nesreči ušel v javnost. Vir: http://www.stopthecrime.net/docs/nasa-thefutureofwar.pdf
IZ TEKSTA NA STRANI 43 JE NAVEDENO

Micro Dust Weaponry: A Mechanical Analog to Bio, Micron sized mechanized “dust”
which is distributed as an aerosol and inhaled into the lungs. Dust mechanically bores into
lung tissue and executes various “Pathological Missions. ”A Wholly “New” class of Weaponry
which is legal.
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Slika 1: S satelitske slike na dan 31.10.2017 je razvidno intenzivno kemično ustvarjanje umetne
oblačnosti nad Jadranskim morjem in Padsko nižino. Tako ozračje se potem z zračnimi tokovi pomika
nad naše kraje (vir NASA). Na povezavi 2. lahko pogledate izvajanje geoinženiringa po posameznih
dnevih po celem svetu. Dokazov je dovolj.
Povezava 1: https://gibs.earthdata.nasa.gov/imagedownload?TIME=2017304&extent=7.334262738097268,41.18675059476417,16.228793988097266,
47.52366465726417&epsg=4326&layers=MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor,Coastlines
&opacities=1,1&worldfile=false&format=image/jpeg&width=2024&height=1442
Povezava 2:
https://worldview.earthdata.nasa.gov/?p=geographic&l=VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_TrueCol
or(hidden),MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflecta
nce_TrueColor,Reference_Labels(hidden),Reference_Features(hidden),Coastlines&t=2017-1031&z=3&v=4.811801800597268,40.90550059476417,17.468051800597266,47.64671153226417
Državljani Republike Slovenije pri takšnem ozračju ne moremo živeti v zdravem okolju in vdihavati
čistega zraka. V zraku, ki ga dihamo, se pojavlja neprijeten vonj neznanega izvora. Med ljudmi, ki se v
takšnih pogojih zadržujejo zunaj svojih bivališč, se pojavljajo pogosta vnetja dihal, dražeč kašelj,
izkašljevanje sluzi, napadi astme, vrtoglavica, dezorientiranost, zmanjšana koncentracija, bolečine v
zatilju, glavobol/migrena in še veliko drugih zdravstvenih težav. Ozračje nad Slovenijo je resnično v
katastrofalnem stanju (Slika 2).
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Slika 2: V zraku so delci kot posledica delovanja povečanih izpustov iz letalskega prometa. Tako se vidi
lijak nad Novo Gorico dne 29.10.2017, ob 15. uri popoldan.

Obseg letalskega prometa je čedalje večji in vpliva ne le na kvaliteto zraka in posledično vode ter
prsti, ampak tudi na krajinsko podobo dežele, ki je že tako preobremenjena z vse večjo urbanizacijo
in gradnjo novih cestnih povezav. Zato predlagamo temeljito preureditev letalskih koridorjev in
prepoved letalskega prometa nad vsemi zaščitenimi območji Republike Slovenije.

Dokazov, da gre za načrtno izvajanje geoinženiringa, je več kot dovolj in državljani imamo dovolj
sprenevedanja in ignorance pristojnih za zgoraj omenjeno problematiko. Zahtevamo, da slovenska
vlada nemudoma uvede prepoved preletov letal, ki nad ozemljem Slovenije vozijo in trosijo/pršijo
sumljiv tovor v obliki aerosolov, ki nas počasi zastruplja in povzroča različne zdravstvene težave pri
ljudeh, živalih in rastlinah. Pridelovalci sadja in zelenjave, pa tudi čebelarji imajo zaradi
Geoinženiringa in SRM omejevanja sončnega sevanja vsako leto manjši pridelek. Otroci morajo zaradi
zmanjšanja sončnega sevanja jemati dodatek vitamina D in to do 18 leta.
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CIMN je 25.7.2017 naslovila vprašanje Ministrici za okolje in prostor, ge. Ireni Majcen, od katere pa
do danes ni prejela nobenega odgovora.

»Slovenska vojska deluje v nasprotju z mednarodno Konvencijo MKPSO
Spoštovana ministrica ga. Majcen,
na priloženi povezavi ( http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-zajavnost/novica/nov/slovenska-vojska-na-mednarodni-vojaski-vaji-saber-guardian-2017-1/ ) je
obvestilo Slovenske vojske za javnost. In sicer gre za mednarodno vojaško vajo Saber Guardian 2017,
ki je potekala med 26. junijem in 12. avgustom.
Znano je, da se s tovrstnimi vojaškimi vajami povzroča škodljive vplive na okolje, kar pa je
PREPOVEDANO v skladu MKPSO - Mednarodno konvencijo o prepovedi vojaškega ali drugega
sovražnega delovanja, ki povzroča spremembe okolja ( https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-listrs/vsebina/49627 ).
Zanima nas, zakaj kot odgovorna oseba resornega ministrstva dopuščate nadaljevanje vojaških
aktivnosti na Počku, in to kljub mnogim dokazom o škodljivih vplivih na okolje, kar je med drugim tudi
v nasprotju z Mednarodno konvencijo.
V pričakovanju vašega odgovora Vas vljudno pozdravljamo,
CIMN - Civilna Iniciativa Modro Nebo«
ZAHTEVAMO ODGOVORE!
CIMN skupaj z državljani Republike Slovenije zahteva, da se v Ustavo vpiše neodtuljiva pravica do
čistega zraka, katere peticijo je podpisalo že okrog 1500 državljanov.
Povezava: https://www.pravapeticija.com/vpis_neodtujljive_pravice_do_istega_zraka_v_ustavo
Nemudoma pričakujemo vaš odgovor in načrt za ukrepanje. Zahtevamo, da pristojne inštitucije
izvedejo natančne meritve nanodelcev in javno objavijo izmerjene vrednosti v zraku, ki ga dihamo in
v vodi, ki jo pijemo, ter z rezultati seznanijo vse državljane Republike Slovenije. Zahtevamo da nad
republiko Slovenijo zagotovite pravico do zdravega življenjskega okolja po 72. Členu ustave in
upoštevate Mednarodno konvencijo o prepovedi vojaškega ali drugega sovražnega delovanja, ki
povzroča spremembe okolja ( https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/49627 ).

Civilna Iniciativa Modro Nebo

Ljubljana, 31.10.2017
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