Аерозолни Престъпления (Aerosol Crimes)
https://www.youtube.com/watch?v=T7VnqGAhqo4
Превеждам последните думи на автора на това видео, защото са важни за нас в
случая, когато всички се питаме, какъв е изходът от това незаконно положение
наблюдавано в България, Щатите – най-голямата демокрация, но положението е
същото и в почти всички държави по света.
Трябва да сме информирани, мислещи, и изобретателни, ако искаме да има утре.

“Една отговорност за промяна”
91:1Вие видяхте части от света все още в състояние на красотата и видяхте
91:21признаци на страшна промяна. Вие ще решите
91:25дали предаденото в този документален филм е истина или не. Вие видяхте
разграниченията
91:30между това, което човечеството е познавало, в продължение на столетия - да е в
хармония с нашето
91:33обкръжение 91:34и това, което е продукт на нашето желание за технологично превъзходство над
природат.
91:39Вие видяхте чисто небе. Това синьо, което го имаше, но го няма вече.
91:44Небето, който е отнето от всички нас. Вие сте изправени пред
91:50огромни операции, по размер невиждани досега в историята на
91:54човечество,
91:55и са ви показани доказателства, че въздухоплавателни средства могат да
променят
91:58и вече са засегнали крехката обвивка за живот, която ние наричаме атмосфера.
92:04Вие видяхте фактите на науката и вземането на проби от въздуха и почвата,
приложени към възможноста за решението на проблема,
92:07отново и отново на местно равнище. Много методи са демонстрирани
92:12които показват изкуствено и преднамерено модифициране на атмосферата,
92:16включително неговите химични, топлинна, електромагнитна и физични
свойства.
92:21Има вредни последици, които могат да се очакват и които са били
92:26наблюдавани в резултат на тези промени в нашия въздух,
92:29и всички ние трябва да приемем последиците от една токсична среда
92:33която е била създадена. Здравето на нашия дом в живота ни са били пожертвани
в
92:38търсене на Господството
92:39и контрола. Вие сте свидетели на интерес на най-високо равнище към темата
92:46на този документален филм от военните браншове на най-високо ниво,
92:50разузнавателните служби, химическата промишленост,
92:53научноизследователски организации, контрагенти на отбраната,
92:56биоинженерни фирми и фармацевтичния комплекс.
92:59Чухте отговорите на обществени, държавни,
93:03и дори екологични организации, които те дадоха в отговор на многобройните
искания на
93:07обществеността за разследване.
93:11Тези отговори на няколко пъти се връщат, като преднамерено описват явления,
които са нормални

93:15и често наблюдавани, докато също така преднамерено отказват и отхвърлят
необичайните
93:19наблюдения, които смислени и разумни граждани призоваха
93:22за внимание.
93:23Налице е продължителна кампания за присмиване и дискредитиране на
кумулативното
93:28усилие, седем години на научни изследвания,
93:29активизъм и преданост от безброй физически лица, действащи по мотив на
93:34безпокойство за здравето на тази планета
93:36и неговите жители. (ЗАБЕЛЕЖКА: Тези организации неглижират проблема,
защото разчитат на факта, че последиците от химичните вещества, които разпръскват
във въздуха не са мигновени за човешкия организъм, а се разтягат във времето. По
този начин могат да манипулират обществеността, че проблеми няма.) Ако едно
свободно и демократично общество иска
93:40 да продължава да съществува трябва да може открито да обсъжда ползите от
93:45технологичното и военно надмощие
93:48срещу вредно въздействие върху околната среда, и ние, като граждани на света
93:52трябва да споделяме.
93:53Божественото Право на човечеството трябва да заеме полагащото му се място
сред
93:58отделните национални права
93:59за военна сигурност и секретност. (ЗАБЕЛЕЖКА: Всъщност това Божествено
Право предхожда всички национални права, тъй като то е рожденно право на всеки
човек, а националните права са измислени от отделните държави и подлежат на
промяна и корекции, соъбразно интересите на отделната държава.) Чухте отговорите
на само няколко
94:06граждани и професионалисти, които заявяват своите разумни опасения за
въздействието
94:10на аерозолните операции върху нашата околна среда и нашето здраве.
94:14Липсата на време пречи на представянето на информация, което сега се знае, че
се
94:19споделя от обикновените хора и консервативно може да включва
94:23милиони хора. Степента на това осъзнаване отвъд националните граници
94:28е видно и е от световни пропорции.
94:31Контролът на мултимедийната информация от сравнително
94:36малкото корпоративни интереси изглежда е значителен фактор в ограничаването
94:40на честен и открит обществен дебат по въпроса за аерозолите.
94:42Опитът за присмиване на този въпрос от страна на американската военната
върхушка трябва
94:47също да се оцени като намерение
94:49и мотив. Бяха ви представени анализи на възможните зависими за
94:55аерозолните операции,
94:56на поведението на околната среда, военни,
94:59електромагнитни, биологични и геофизични операции
95:03все съдържащи огромна информация и доказателства
95:06 които са били натрупани в продължение на повече от пет години.
95:10Този резултат е постигнат със мъчителните усилия на многобройни
95:14граждани,
95:15изследователи и активисти из цялата страна и по целия свят.
95:18От многото операции, които се обмислят изглежда, че

95:22благосъстоянието на хората,
95:23живота на тази планета и нашата околна среда е с нисък приоритет.
95:27Много хора, които са убедени в реалността на тези операции
95:33естествено си задават въпроса: "Какво мога да направя, за да помогна?".
95:37Известно е от опита в историята,
95:40че много от същите лица се чувстват безпомощни и безсилни
95:44след като се изправят срещу необятността и сложността на операциите.
95:48Те също така често се разочароват след срещата си с предвидими и
95:53неискрени отговори
95:54от нашите държавни служители. Известно е че традиционните методи на защита
95:59 и активизъм, вече не работят
96:01и политическия процес се проваля в конституционен смисъл.
96:05Петициите се подписват и пренебрегват. Жалби за разследване са
96:09отхвърлени.
96:10Призиви за участие на медиите водят до изобретени статии и
96:14присмех. Дори и легитимността на самия процес на гласуване е под въпрос.
96:18Не съществува удобен успокояващ и прост отговор, който може да ви се даде.
96:24Това е реалността пред, която трябва да се изправим. Очаква се, че какъвто и да
е успех
96:29в крайна сметка ще дойде
96:30от огромно надигане на масова активност
96:34и отворен обществен протест. При сегашния темп на напредък
96:38времетраенето може да е в продължение на десетилетия , преди да достигне
нивото на влияние,
96:42което е нужно.
96:43Трезвото отчитане на реалността е, че здравословното състояние на тази планета
не е вероятно да
96:48ни даде такава щедра сума от време.
96:50Нашата атмосфера е нашата кръв и като пословичната жаба в затоплящ се съд
96:55с вода
96:56ние действаме неосъзнавайки нашата собствена гибел.
96:59Вие ще трябва да използвате вашите ресурси,
97:03вашият дар на живот, за да помогнете на планетата. Ролята на този
изследовател
97:08е била да ви даде най-добрата информация, което се смята да бъде
97:12истинското естество на всички операции.
97:14Вие ще трябва да определите вашата роля и да я упражнявате , докато все
още имате
97:19възможност да го правите.
97:21Ако сте професионалист, трябва да се осведомите за етиката на вашата
97:25професия
97:26и да отговорите на въпросите за обществена служба, които го придружават.
97:30Ако сте гражданин трябва да участвате.
97:33Ако пазите мълчание с надежда да запазите вашата свобода и сигурност,
97:37вие почти сигурно ще загубите и двете. Лекарят,
97:40журналиста, ученият, адвокат, политикът
97:45екологът, активистите, писателят
97:48режисьорът, набирача на средства, организаторът, учителят 97:52вие всички трябва да поемете ролите си открито публично и бързо
97:55и да предложите някаква реална надежда за нашето оцеляване. Отправям

този призив към вас.

