Dr.med. Dietrich Klinghardt:
Dopady chemtrails na zdavie
(Gesundheitliche Auswirkungen von Chemtrails)
https://www.youtube.com/watch?v=4Ts1PLoyiwQ

Spojenie medzi chemtrails a firmou Monsanto
Tak, a teraz niekoľko slov k jednej metóde, ktorú používam a ktorú odporúčam aj
vám dvom...
Z jednej ruky sa odoberie krv, prefiltruje sa, a opäť sa vstrekne do druhej ruky. A vo
filtri sa zbierajú jedy, ktoré boli v krvi, takže ich možno ľahšie dokázať. Na konci
dostaneme malé vrecko, v ktorom sa nachádzajú všetky tie jedy. Keď ho otvoríte, smrdí
to ako niečo skazené, čo pes dovliekol z prechádzky.
A čo sme teda touto metódou zistili: Tu vidíte hodnotu pre hliník. A tu je obsah
olova. Obsah hliníka je 140 ráz vyšší ako obsah olova.
Na základe viac ako 200 pacientov sme vypočítali, že obsah hliníka v nás je 94násobne vyšší ako jed s druhým najvyšším obsahom.
Prečo o tom verejnosť nevie?
Americké laboratóriá, ktoré robia testy na obsah hliníka, dostanú od vlády list: „Ak
s tým ihneď neprestanete, zavrieme vám váš labák...“ Neviem, ako to vyzerá tu v
Nemecku. Som však presvedčený, že podobne.
Američania doteraz neuzavreli s Nemeckom mierovú zmluvu. A americká vláda tak
môže vetovať každý zákon, každé opatrenie v Nemecku.
Väčšina z vás to nevie. Američania sú na to veľmi hrdí. Ja som sa o tom dozvedel
cez svojich amerických kolegov.
Je dôležité vedieť, že vzdušný priestor nad Nemeckom je zvrchovaným územím
USA.
Teraz sa dostávame k tomu, odkiaľ pochádza hliník u tých, ktorí nie sú očkovaní.
Tu vidíme tvorbu pásov za lietadlom. Pásy nevznikajú za prúdovými motormi.
Vystupujú z krídel. A normálne spaliny, ktoré vystupujú z motorov sa za 30 sekúnd
rozplynú.
V súčasnosti pozorujeme vždy to, že pásy ostávajú na oblohe. Postupne sa rozširujú
a vytvoria sivú prikrývku. Tu je niekoľko obrázkov... Obloha nad Berlínom.
Moji pacienti z americkej tajnej služby mi prezradili, že telefón Angely Merkelovej
by nebolo možné odpočúvať... bez tohto tu. Sú to zlúčeniny hliníka.
Na oblohe sa tak vznáša kovová vrstva. Pôvodná rozprávka bola, že slnečné
žiarenie sa odráža od tejto vrstvy a je to vraj prostriedok na úpravu klímy.
Toto je niekde na Dunaji. Tu krásne vidno, že muselo ísť o „linkové“ lietadlá. Tu
vidíme tie zvláštne, neprirodzené oblačné formácie. Oblaky modulované vlnami.
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Neobišlo to ani Číňanov. Toto je niekde vo Francúzsku. A tu, u nás za rohom. Golden
Gate Bridge (San Francisco).
Toto sú obrázky, ktoré sme dostali od spoločnosti Boeing. Vybavujú svoje obrie
lietadlá takýmito nádržami.
Kvapaliny do nich vyrába tá istá firma, ktorá vyrába aj insekticídy a herbicídy.
Žiaľ, nesmiem ju menovať.
Celá táto technika je známa pod označením geoinžiniering. Pre Nemcov existuje
výborný internetový portál: SaubererHimmel.de (= čistá obloha).
Potom sme uvažovali: Dobre, ak teda zhora na nás skutočne sypú hliník... zaplatili
sme si analýzu dažďovej vody.
Tu hore vidíte hodnotu platnú pre uSA: 0,5 mikrogramu hliníka na liter. Americký
zdravotnícky úrad tvrdí, že ak vzduch obsahuje viac hliníka, treba varovať obyvateľstvo.
Dážď, ktorý nasledoval z tejto poprášenej oblohy, obsahoval 2000-násobné množstvo
tohto limitu. Obyvateľstvo nebolo varované.
Táto vzorka prekračuje limit 7000-násobne. Narazil som na to pred 5 rokmi, boli
sme lyžovať v Čiernom lese (Schwarzwald). To je oblasť, kde som v mladosti pracoval
ako lekár. Hore na Feldbergu, ako lekár – lyžiar. Vedel som presne, aká klíma pred 40
rokmi bývala.
Ráno sme šli lyžovať, bola nádherná modrá obloha. Potom prišli tie veľké
cisternové lietadlá, ktoré nakládli tie pásy, následne sa vytvorila tá biela prikrývka a
vplyvom počasia táto vrstva klesla. Všetci sme začali kašľať, prišli bolesti hlavy, tak
sme sa stiahli na hotel. A všimli sme si, že aj mnoho iných ľudí opustilo zjazdovky.
Pritom sneh bol výborný.
Potom začalo snežiť. Zobral som vzorky snehu a v tom snehu bolo viac hliníka ako
snehu. Potom sme analyzovali vzorky pôdy. Zistili sme, že v pôde sú obrovské
množstva hliníka, aj v tráve.
Robili sme toto meranie v Nórsku, kde kravy stáli na lúkach plných trávy. A v tom
bol problém: nepásli sa, iba tam stáli. Hladovali – na lúke plnej trávy. A nórski
chovatelia museli trávu dovážať.
Teraz trošku z literatúry, pokúsim sa neurobiť to veľmi nudne.
Najdôležitejšie je to, že hliník vo všetkých cievach spôsobuje zápaly. A tieto
usadeniny nanočastíc hliníka sú živnou pôdou pre mnohé infekčné choroby, vrátane
Lymskej boreliózy.
Pre mňa bolo dôležité, že tieto štúdie o nanočasticiach hliníka boli financované tou
istou firmou, ktorá tie zmesi pre lietadlá vyrába.
Medzičasom je známych 42 krajín, ktoré sa na tom podieľajú. Pričom v Rusku a
Číne sa používajú menej toxické zmesi.
Práškujú celú Európu.
Keď si navyknete pozorovať oblohu... keď je pekné počasie, vtedy rýchlo zistíte,
kedy začínajú práškovať.
Takže... zničia sa mitochodnrie, ako zistili lekári. V mitochondriách nachádzame
hliník, v každom z nás. A poznáme súvis medzi hliníkom a všetkými neurologickými
ochoreniami.
Tu je jeden článok, ktorý bol zverejnený na túto tému. Vyšiel v uznávanom
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lekárskom magazíne. Tu sa spomínajú cisternové lietadlá, geoinžiniering, modifikácia
počasia a modifikácia klimatických podmienok. A tu sa spomína hliník.
Sú tam však, žiaľ, aj iné látky. Napríklad rádioaktívne kovy, ochudobnený urán a
boli tam zistené dokonca aj mikroorganizmy, ktoré sú tam zámerne pridávané.
Tu je obrázok, prečo sa tieto svinstvá robia a čo na nás rozprašujú.
Čo nám, ľuďom, škodí najviac a čo vedie k tým všetkým neurologickým
ochoreniam, to sú mikroskopicky malé guličky zo sklenených vlákien, ktoré sú
naparené hliníkom a ktoré vdychujeme.
Veľmi stručne: kto z vás pozná najčastejší druh rakoviny u žien? Väčšina z vás si
pomyslí, že zrejme rakovina prsníka. Ajnovšia štatistika ukazuje, že je to rakovina pľúc.
Odkedy sme prestali fajčiť, počty prípadov rakoviny išli hore, nie dole.
Ešte sa rýchlo pozriem, čo nasleduje...
Ešte vám poviem niečo k DETOXIKÁCII.
HLINÍK SA DETOXIKUJE KYSELINOU KREMIČITOU. (!!!)
Existujú rôzne produkty. Najdôležitejší produkt pochádza z Ruska a je lacný. V
preklade do angličtiny: ENTEROSGEL. Koľkí z vás tu ste z Ruska? Aha, iba zopár...
ENTEROSGEL. Jedna čajová lyžička tri razy denne medzi jedlami. A keď sa
zistilo, že s ním dokážeme vytiahnuť hliník z mozgu, v USA bol ihneď zakázaný!
Existuje istý dôvod, prečo Edward Snowden odišiel do Ruska. V súčasnosti mnohí
z nás dúfame, že Rusko zaujme vedúcu rolu a zasadí sa za skutočnú slobodu. Nie tú
pseudoslobodu, ktorú nám tu na západe simulujú.
Ešte by som skutočne iba veľmi krátko načal podobnú tému a potom by som
pokračoval niečím viac liečivým.
Koľkí z vás sú tu z Mexika? Najlepšia štúdia o znečisťovaní životného prostredia
pochádza od jednej mexickej lekárky. A tento obrázok obsahuje všetko, čo potrebujete
vedieť.
Tá lekárka navštívila istú školu na vidieku mimo oblasti Mexico City, kde farmári
predali svoju pôdu tej istej americkej firme, ktorá vyrába tie svinstvá, ktoré na nás pršia
zhora. A táto firma tam postrekuje všetky tie kukuričné polia svojím výrobkom, ktorý tu
smiem menovať. Je to GLYFOSFÁT. Komerčne azda najpredávanejší výrobok na jeho
báze sa volá RoundUp.
A tieto deti porovnala tá mexická lekárka s inou školou, tiež vo vidieckej oblasti,
kde sa farmári postavili na odpor a nedovolili, aby sa ich polia postrekovali
chemikáliami.
Na ľavej strane obrázka vidíte postavičku, ako ju nakreslilo 4-ročné dievčatko z tej
zdravej oblasti. Vedľa je postavička nakreslená dievčatkom zo školy v oblasti, kde sa
postrekovalo.
Nepoznám štúdiu, ktorá by lepšie ukázala, čo sa stalo s mozgom. Na pravej strane:
tá istá škola, kresba 5-ročných chlapcov. Vľavo obrázok zo zdravého prostredia, vpravo
obrázok z prostredia dostriekaného chémiou.
Obrázok celkom vpravo by bolo možné symbolicky interpretovať aj ako
umierajúcu spermiu.
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Celkom stručne, tu sa niekto na univerzite pozrel na to, aké sú doteraz známe
príčiny autizmu, ktorý ohromne narástol. Ide o spomaľovače horenia – hliník a herbicíd
glyfosát. Sú to stále tie isté látky.
Ukážem vám ešte jednu peknú štúdiu, na ktorej som sa podieľal aj ja. Tu je ešte
jedna štúdia o glyfosáte, ktorá ukazuje, že GLYFOSÁT NIČÍ VŠETKO, ČO JE V NÁS
ZDRAVÉ.
Tu je štúdia o tom, že glyfosát v kombinácii s hliníkom znásobuje svoj efekt.
A tieto látky sú skutočnou príčinou depresií, demencie, pocitov strachu a
Parkinsonovej choroby. A samozrejme autizmu.
Ak by bol niekto zlý..., ak by som chcel dostať ľudstvo na kolená, tak by som vašu
potravu striekal glyfosátom a znečistil by som vám vzduch hliníkom. A ak by to celé
ešte stále nestačilo, tak by som do vakcín pridal ďalší hliník.
Takto by som vás dokázal všetkých zdebilizovať a behom 2-3 generácií by ste
vymreli.
Čo by som k tomu ešte potreboval, sú isté elektromagnetické frekvencie. Tie
potrebujem na to, aby som vyradil vaše detoxikačné enzýmy. A práve tieto frekvencie
nás ožarujú z vysielačov mobilných operátorov!
Keby som bol hnusák, tvrdil by som, že za tým všetkým musí stáť inteligentná
skupina veľmi zlých vedcov. A politikov.
Keďže však nie som hnusák, predpokladám, že to sú iba náhody.
Dobre... A teraz... Áno, ešte jedna vec. Ako robia Američania výskum?
Na tomto mieste chcem uviasť, že žijem v Amerike. A 99,99% Američanov sú
fantastickí ľudia. Sú srdeční, no ľahko sa dajú zneužiť. Áno, je to azda najviac
zneužívané obyvateľstvo na svete, v súčasnosti. Niekoľko málo firiem robí na
Američanoch svoje experimenty. A politici sú uplácaní, aby boli ticho.
Ukážem vám jednu výbornú štúdiu, v ktorej Američania robili pokusy nie na
vlastnom obyvateľstve, ale..... Vieme, ako to bolo. Dvaja ekvádorskí politici vo vysokej
funkcii za relatívne málo peňazí dovolili, aby celé mestské oblasti v Ekvádore boli
práškované zo vzduchu s tým svinstvom (glyfosát). A potom náhodne odoberali ľuďom
vzorky, aby zistili, či im dokážu spôsobiť trvalé genetické poruchy. Odpoveď bola: áno!
A aký bol nasledujúci krok? Taký, že v USA sme vo väčších mestách našli
jednoznačné biochemické dôkazy o tom, že do tej zmesi, ktorú rozprašujú na oblohe,
bol pridaný glyfosát.
V Ekvádore to bola malá skúška, potom aplikácia na vlastných ľuďoch v USA.
USA má v súčasnosti najvyšší podiel neurologických ochorení na svete.
Teraz ešte raz stručne všetky symptómy, ktoré sú spôsobené tým svinstvom.
Vysoký krvný tlak, mozgová porážka, diabetes, obezita, zvýšený cholesterol,
Alzheimer, Parkinson, roztrúsená skleróza, autizmus. A na druhej strane mnohé druhy
rakoviny.
Svetová zdravotnícka organizácia WHO tento rok (20.marca 2015) zaradila
glyfosát medzi látky spôsobujúce rakovinu.
A nemecká vláda sa rozhodla, že na to nebude reagovať. Viac ako 90 percent polí je
striekaných tým svinstvom. Môžete si to kúpiť v každom obchode s potrebami pre
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záhradkárov.
Vieme, že v Južnej Amerike sú tým postrekované mnohé polia a že toto zaradenie
medzi látky spôsobujúce rakovinu tam ešte nepreniklo.
Titulky pre vás pripravil ďurino www.auria.sk/blog

5

