Wat is Solar
Radiation
Management?

Het opzettelijk dimmen
van het zonlicht door
middel van chemische
vliegtuigsporen heet in
wetenschappelijke
termen Solar Radiation Management.
SRM valt onder de
overkoepelende
technologie die
geoengineering heet
en zorgt voor een
tekort aan zonlicht op
aarde. SRM wordt ook
regelmatig toegepast
in combinatie met een
andere technologie
genaamd HAARP:
"High Frequency Active
Auroral Research
Program. "

HAARP manipuleert
de ionosfeer om zodoende het weer te
manipuleren.

Facebook

Chemtrail Benelux
Stop Geoengineering,
Chemtrails & Weathercontrol

Extreme weersomstandigheden
kunnen hiervan het
gevolg zijn.

Web

langleveeuropa.nl/tag/geo-engineering
earth-matters.nl/zoeken/?q=geoengineering
climatechangeagenda.com
guardacielos.org/default.asp?Lang=EN
ilovechemtrails.org
sauberer-himmel.de

Het opzettelijk
dimmen van het
zonlicht valt onder
de overkoepelende
technologie van
geoengineering.
Door autoriteiten
wordt beweerd dat de
HAARP-installaties
wereldwijd al uitgeschakeld zijn, maar de
satelietbeelden van
NASA Worldview bewijzen anderszins. Er
zijn nauwelijks wetenschappers te vinden in
Nederland die openlijk
durven toe te geven
dat geoengineering
allang gaande is...
Als ze het al weten.

WAAR IS
ONZE ZON?
Zijn blauwe luchten nu
definitief verleden tijd?

Petitie

chemtrails.petities.nl

Afbeeldingen

“

EmojiOne v2.2.7, Darkskydiary
Gfxtraz.com, NaturalRevolution

In the mid-1 980s meteorologist Gerry Stanhill
reported a dramatic 22% reduction of sunlight between the 1 950s and 1 980s. When
he combed the scientific literature, he found
other scientists had measured declines.
Alarmed by the trend, Stanhill coined the
term "global dimming. "
By the turn of the 21 st century, with mounting evidence of just how human pollution had
caused it, global dimming finally gained the
attention it warranted. ”

Dimming the Sun, NOVA, PBS, 2006

“

Jaw-dropping levels of
heavy metals found in
whales. ”

Boston.com, juni 2010

Waar is
onze zon?
Was het u wel eens
opgevallen, dat we in
Nederland nog maar zo
weinig strak blauwe
luchten hebben? Wat
herinnert u zich nog
van de luchten in uw
jeugd? Waren die net
zo vaak bewolkt en
bedekt met een wirwar van witte / grijze
uitdijende vliegtuigstrepen zoals de
laatste 20 jaar het
geval is in Nederland
en de rest van Europa?
Zwitserland was in het
verleden beroemd o.a.
vanwege haar diep
blauwe luchten, maar
is dat nog steeds zo?
Helaas niet, getuige de
filmpjes die burgers

Aluminium is
schadelijk voor
mens, plant en
dier. Alzheimer,
Parkinson, ALS,
Autisme en M.S.
ontstaan op
steeds jongere
leeftijd.

al jaren maken van
luchten met witte
sluiers die kort daarvoor nog blauw waren.
De luchtvaart is bij dit
fenomeen de grote
boosdoener.

Het is te bizar voor
woorden dat er op
illegale wijze
allerlei stoffen in
onze stratosfeer
gebracht worden.
Het is bizar, maar uit
onderzoek blijkt dat er
op illegale wijze allerlei
stoffen in onze stratosfeer gebracht worden,
die een grote invloed
op ons weer en klimaat
hebben als ook op de
gezondheid van ons en
onze planeet.

Teken Ook!

www.chemtrails.petities.nl

“

In Zwitserland deed
professor Ulrike Lohmann van das Institut
für Atmosphere und
Klima onderzoek naar
welke stoffen er in de
uitlaat van passagiersvliegtuigen zitten en zij
vond maar liefst 16
verschillende metaaldeeltjes waaronder
aluminium.

Bij het Europarlement
worden er wel al jaren
vragen over gesteld,
maar de Europese
Commissie neemt het
fenomeen niet serieus
en laat geen onderzoek doen.
Bio-neuroloog Dietrich
Klinghardt zit al zo’n
40 jaar in het vak en
heeft erg veel verstand
van de gevolgen die
aluminium heeft voor
onze gezondheid.
U kunt de naam van
deze arts opzoeken op
youtube en lezingen
van hem bekijken. Hij
erkent het fenomeen
“chemtrails”.

Blijf niet zwijgen hierover en deel
met anderen de informatie.
Deze illegale geoengineeringpraktijken moeten stoppen!”
Bekijk op youtube de
video's: “Bye bye blue
sky”,“Overcast” en
“Swiss chemtrails
frozen chemwebs.”

Hemel onder Vuur

Het 'sprayen' is maar
één aspect, de andere
is 'zappen': het met
hoogfrequente elektroJournalist Fred Teunismagnetische energie
sen verdiepte zich twee
doorstralen van de met
jaar lang in het mystechemtrails bewerkte
rie van de chemtrails.
atmosfeer. Met ingrijIn zijn boek doet hij
pende gevolgen voor
verslag van zijn bevinde gezondheid van al
dingen en maakt hij
wat leeft en groeit.
de lezer deelgenoot
van zijn bezorgdheid.
Een diepgaand onderzoek naar chemtrails

Chemtrails bevatten
nanodeeltjes van metalen en andere stoffen
die zo onvoorstelbaar
klein zijn dat ons afweersysteem ze niet
herkent. Ze worden
opgenomen en veroorzaken ontstekingen
Te koop bij alle boekdie ons ziek maken.
winkels.

