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SAN DIEGO, 23 juni 2015  

In een wetenschappelijk artikel in Current Science (Indian Academy of 
Sciences) onthult geowetenschapper J. Marvin Herndon uit San Diego: 
"Wereldwijd wordt onze planeet sinds de laatste tien jaar of langer, en 
met een dramatisch toenemende intensiteit, doelbewust en heimelijk 
blootgesteld aan een niet-natuurlijke, zwevende en giftige stof, mobiel aluminium, hetwelk in het milieu 
gedistribueerd wordt. Maar tot nu toe heeft er geen publieke erkenning van de feiten, geen begrip, geen 
wetenschappelijk onderzoek, geen toestemming en geen openbaarmaking over de aard van de geloosde 
giftige stoffen in onze atmosfeer plaatsgevonden.  

Observaties, weergegeven in beelden: "Sinds het voorjaar van 2014, observeerde ik dat het veelvuldig 
voorkomen van giftige geo-engineering aërosolen in de lagere luchtlagen (troposfeer), die zich vermengen 
met de lucht die we inademen, steeg in frequentie. Op z’n laatst vanaf november 2014 ontwikkelde zich het 
sprayen uit militaire tankervliegtuigen tot een bijna dagelijkse gebeurtenis, soms totdat de normaliter blauwe 
lucht volledig was bedekt met kunstmatige wolken. Zorgwekkend was dat de burgemeester en politiechef van 
San Diego geen waarschuwing voor de gezondheid uitsprak, zelfs niet voor de meest kwetsbare leden van de 
gemeenschap, zoals kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een gecompromitteerd 
immuunsysteem en respiratoire systemen.“  

Kennisgeving: „De verbranding van een fossiele brandstof zoals kolen door elektriciteitsbedrijven produceert 
bodemas, hetgeen niet opstijgt maar blijft liggen, en bovendien vliegas, die vroeger door de schoorsteen in de 
atmosfeer opsteeg, maar vandaag de dag wordt opgevangen en opgeslagen omwille van hun bekende 
gevaren voor de menselijke gezondheid en schade aan het milieu.... water loogt giftige elementen." 

Wetenschappelijk bewijs, later bevestigd en uitgebreid, onthult dat steenkool vliegas de giftige stof is die over 
de mensheid heen gesprayd wordt: In "... de naast elkaar vergelijking van aluminium ten opzichte van barium 
(Al/Ba) zijn de gewichtsverhoudingen van regenwater en het percolaat uit steenkool vliegas... wat betreft het 
bereik van de waarden van Al/Ba vrijwel niet te onderscheiden....  

Desgelijks... wat betreft het bereik van... strontium ten opzichte van barium (Sr/Ba) zijn de 
gewichtsverhoudingen van regenwater en steenkool vliegas percolaat... vrijwel ononderscheidbaar." 

Bovendien: "Deze clandestiene geo-engineering activiteiten stelde de mensheid en biota van de aarde bloot 
aan hoogmatig gemobiliseerd aluminium, een giftige stof, die in het algemeen in deze vorm niet mag worden 
gevonden in de natuur en waarvoor geen natuurlijke immuniteit werd ontwikkeld. Gedurende de periode van 
gebruik van steenkool vliegas voor illegale geo-engineering toepassingen ervoeren met aluminium in verband 
gebrachte neurologische aandoeningen een explosief groei profiel, inclusieve autisme, Alzheimer, Parkinson, 
ADHD en andere stoornissen, evenals veelvuldige vernietiging van flora en fauna. Hoogmatig gemobiliseerd 
aluminium uit de gesprayde, fijnverdeelde steenkool vliegas ten behoeve van geo-engineering, ik benadruk, is 
de oorzaak." 

Buitendien: "Nadat de Amerikaanse president Barack Hussein Obama op 20 januari 2013 werd beëdigd voor 
een tweede ambtsperiode, escaleerden de geo-engineering activiteiten sterk en vormden een bijna dagelijks 
waargenomen gebeurtenis in vele delen van Amerika. Wanneer de geo-engineering activiteiten met steenkool 
vliegas de belangrijkste oorzaak van aluminium betrokken neurologische aandoeningen zijn, dan zou er 
uiterlijk na 20 januari 2013 een scherpe piek omhoog moeten zijn, die dit aantoont. Bewijs, zij het een 
gruwelijk bewijs, van misdaden tegen de menselijkheid en biota van de aarde - van een omvang en ernst als 
nooit eerder meegemaakt." 
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