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Chemtrails & HAARP 

 

Laten wij ons eerst even concentreren op het eerste woord : Chemtrails. 

Als men op internet zoekt betreffende dit onderwerp, dan valt het onmiddellijk op dat er twee woorden 

worden gebruikt om de witte condens strepen achter de vliegtuigen te omschrijven : 

CONTRAILS & CHEMTRAILS 

 

Officiële bronnen vertellen dat Chemtrails NIET bestaan en dat er enkel over Contrails moet gesproken 

worden en dat het woord Chemtrails werd bedacht door een groep dwaze fanatiekelingen die beweren 

dat de witte strepen een uitstoot zijn van scheikundige stoffen die moedwillig in de atmosfeer worden 

verspreid samen met de Contrails, die de condensvorming is na de verbranding van de kerosine. 

 

Enkele definities: 

1. Wat is een Contrail ?  

Contrail staat voor “Condens trail”, dus een condensspoor.  

Waar komt die condens vandaan ? 

Van de verbranding van de kerosine, de brandstof voor vliegtuigen. 

 

2. Kerosine 

Kerosine is een koolwaterstof, een olie derivaat. Zoals de naam het zegt, is kerosine een keten van 

koolstofatomen en waterstofatomen. Kerosine heeft een koolstofketenlengte van C12 tot C16 

Met andere woorden, de kerosine molecule bevat 12 à 16 koolstofatomen en 26 tot 34 waterstofatomen 

die verbranden om warmte en dus energie te produceren om vliegtuigen voor te bewegen. 

Benzine en diesel zijn ook koolwaterstoffen, zoals methaangas , de kleinste molecule van de reeks. 

Typisch aan de verbranding van de koolwaterstoffen, is dat er CO2 en waterdamp wordt geproduceerd. 

 

Verbranding of ontploffing (= zeer snelle verbranding) is een oxidatieproces, het oxideren van de 

molecule. Daar zuurstof een sterkere aantrekkingskracht heeft dan de waterstof op koolstof en 

koolstofatomen onder elkaar, zal de koolwaterstofmolecule worden opgesplitst  

in enerzijds CO2 moleculen (onder gasvorm) waarvan het aantal moleculen evenveel bedraagt als dat er 

Koolstofatomen aanwezig zijn in de koolwaterstof en 

anderzijds in H2O (water) maar dat door de ontstane hitte van de oxidatie ( verbranding) als waterdamp 

tevoorschijn komt en aantal waterdampmoleculen de helft bedraagt van het aantal waterstofatomen in 

de Koolwaterstofmolecule. 

 

Naast de koolwaterstoffen zitten er nog een zeer klein percentage onzuiverheden in zoals zwavel, dat 

eerst wordt omgevormd tot zwaveldioxide (oxidatie) en dat vervolgens met de waterdamp combineert 

om uiteindelijk te resulteren in zwavelzuur. Maar wij spreken hier over een percentage dat veel lager ligt 

dan 1%. Dit laatste verzuurt wel de atmosfeer, maar het is maar in de buurt van luchthavens dat men 

daar de invloed van kan vaststellen. 

 

3. CO2 en H2O 

CO2 is een gas dat zich vermengt met de lucht en laat verder geen sporen na. 

Even terloops, wetenschappelijke bronnen spreken van een CO2 concentratie van 0,034% in de 

atmosfeer  … in steden waar de CO2 concentratie hoog ligt bereikt men concentraties tot 0,039% 

(Wikipedia), dus 0,005% hoger dan in de vrije natuur. Binnenshuis kan de CO2 concentratie oplopen 

tot 0,15% en zelfs meer. Dit betekent dat binnenshuis men dus concentraties heeft die 4 tot 5 maal 

hoger liggen dan in de vrije natuur en dat dit 30 maal meer is  de stijging gemeten tussen de vrije 

natuur en de steden. In serres gebruikt men ook concentraties van 0,15%, niet om energie te 

besparen wat verwarming betreft, maar om de plantengroei te stimuleren. Planten en bomen 

zetten deze koolstofdioxide om in koolstof en zuurstof. De koolstof wordt gebruikt voor de bouw 

van de plantcellen en de zuurstof wordt vrij gegeven in de atmosfeer.   
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Mogen wij dan effectief spreken van aardeopwarming als gevolg van het serre effect of worden wij 

allen bij de neus genomen door belanghebbende groepen ?  

 

H2O wordt vrijgegeven als waterdamp dat in koude lucht snel condenseert en dus witte sporen nalaat. 

Deze witte sporen verdwenen in de jaren ’50 tot en met ’80  na 7 à 25 seconden, wat ook logisch is als 

men de hoofdwet van de natuur begrijpt. De hoofdwet van de natuur is evenwicht nastreven, in balans 

komen.  

 

Ik verduidelijk. 

De lucht bevat naast zuurstof en stikstof ook een hoeveelheid waterdamp. Wolken zijn 

waterdampconcentraties die zichtbaar zijn omdat de lucht in deze regio’s het verzadigingspunt bijna 

bereiken. Mist en nevel zijn wolken nabij het grond oppervlak. Deze ontstaan omdat de temperatuur 

gedaald is en dat de lucht hierdoor verzadigd geraakt en dus waterdamp terug afstoot onder de vorm van 

dauwdruppeltjes. Bij hevige regenval bevat de lucht plots teveel waterdamp als gevolg van een plotse 

temperatuurdaling. 

 

Dit ga ik ook nog even verduidelijken : 

Men spreekt over relatieve vochtigheid en absolute vochtigheid.  

De absolute vochtigheid is de absolute hoeveelheid waterdamp aanwezig in de lucht. Voor een gegeven 

temperatuur betekent deze absolute vochtigheid dat de lucht een bepaald percentage vochtigheid bevat 

in relatie tot die temperatuur. Zo bv. in de zomer heeft men 25°C met een relatieve vochtigheid van 60%  

Dit betekent dat bij die temperatuur de lucht maar voor 60% van zijn maximale waterdampcapaciteit aan 

waterdamp bevat. Stijgt het percentage relatieve vochtigheid naar 80 of 90%, dan spreken wij over 

zwoele lucht. 60% relatieve vochtigheid bij 25°C komt ongeveer overeen uit met 12g water (waterdamp) 

voor 1kg droge lucht en 90% relatieve vochtigheid bij 25°C stemt overeen met  ongeveer 18g water voor 

1kg droge lucht, waarbij respectievelijk 12 en 18 g/kg de absolute waarden zijn van waterdampgehalte in 

1kg droge lucht.  

Wanneer de temperatuur daalt, neem het geval voor lucht van 25°C – 60% RV, tot 18°C, dan zal de 

relatieve vochtigheid stijgen omdat de absolute hoeveelheid waterdamp in die kg lucht 12g bedraagt. 

Bij 18°C zal voor die 12g aanwezige waterdamp in absolute waarde een relatieve vochtigheid opgemeten 

worden gelijk aan 93% en benaderd men het dauwpunt. Bij 17°C komt men aan 100% relatieve 

vochtigheid en is er condensvorming. M.a.w. de betreffende massa lucht zit aan haar verzadigingspunt en 

moet dus waterdamp “loslaten” onder de vorm van druppels. De lucht begint te ontvochtigen, of beter 

gezegd de absolute hoeveelheid waterdamp in de lucht moet omlaag, want de lucht kan deze 

hoeveelheid niet meer opnemen bij deze temperatuur en lagere temperaturen. 

Dit alles en nog andere karakteristieken van de lucht worden uitgetekend in wat wij noemen het 

Psychrometrisch Diagram (Daar bestaan verschillende versies van, waarvan één gekend staat als het 

diagram van Mollier – Deze diagrammen worden gebruikt in de wereld van de 

luchtbehandeling/airconditioning)  

 

Even terloops : in het psychrometrisch diagram wordt geen melding gemaakt van CO2 aanwezigheid en 

enige invloed ervan. CO2 blijkt dus geen groot impact te hebben wat de luchttoestand betreft. 

 

Bij een bepaalde hoeveelheid absolute vochtigheid (en relatieve vochtigheid in relatie tot een gegeven 

temperatuur) heeft men een waterdampspanning uitgedrukt in g/cm², dus een dampdruk.  

Hoe vochtiger de lucht , hoe lichter die, is als gevolg van de aanwezige waterdamp. De luchtmoleculen 

worden opzij geduwd door de waterdamp, dit betekent dat er veel minder luchtmoleculen in hetzelfde 

volume zitten. Er bestaan dus drukverschillen in de lucht als gevolg van de hoeveelheid waterdamp die 

erin aanwezig is.  Het zal U ondertussen toch al opgevallen zijn dat wolken boven ons drijven… waarom 

om dat vochtige lucht lichter weegt dan droge lucht. Die drukverschillen kan men ook vaststellen op de 

barometer. En U weet dat bij drukverschillen wind ontstaat … Waarom ? … Om naar een evenwicht te 

streven.  
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Kleine drukverschillen resulteren in lichte briesjes, grote drukverschillen resulteren in stormen, orkanen, 

tornado’s. 

 

In de winter als de lucht koud is, kan de lucht minder waterdamp opnemen en ontstaat er sneller 

condens. U hoeft maar eens uit te ademen en U ziet een waterdampwolkje verschijnen … dat wel snel 

verdwijnt. Waarom ? Omdat de plaatselijke lucht waar U net hebt uitgeademd, de volledige massa 

waterdamp niet kan absorberen. De niet geabsorbeerde waterdamp drijft verder naar volumes lucht die 

de overblijvende waterdamp wel kunnen absorberen of opnemen… en het wolkje verdwijnt. 

Het is niet omdat de lucht koud is en weinig waterdamp kan opnemen, dat er geen waterdamp wordt 

geabsorbeerd. Ook bij zware vriestemperaturen is de lucht voor het merendeel onverzadigd. Dit verklaart 

waarom uw was (mensen van vroeger weten dat nog) ook buiten in de winter droogt. 

Kerncentrales of elektriciteitscentrales met hun grote koeltorens verdampen heel wat water en deze 

waterdamp wordt volledig opgenomen in de omgevende lucht, ook in de winter. 

 

Hetzelfde geldt voor auto’s die rondrijden in de winter en voor vliegtuigen die vliegen.  De gecreëerde 

waterdamp wordt verdeeld over een zeker volume lucht waardoor deze VOLLEDIG uit ons zicht verdwijnt, 

want geabsorbeerd in de luchtmassa. 

 

In functie van de relatieve vochtigheid zullen de contrails sneller of minder snel in de omgevende lucht 

worden opgenomen…  7 à 25 seconden later waar het vliegtuig is langs gevlogen zijn de contrails 

verdwenen, want volledig opgenomen in de omgevende lucht. Dit geldt ook voor de koeltorens van grote 

elektriciteitscentrales, die een nog groter waterdampdebiet afleveren dan de vliegtuigen. 

 

Men mag geen vliegtuigen gaan vergelijken met zeeën of oceanen die tonnen waterdamp de lucht 

inblazen. Vliegtuigen zijn in vergelijking met oceanen qua waterdampproductie totaal te verwaarlozen. 

 

De vraag rijst dan : “Hoe komt het dan dat het nu wel gebeurt ?”  

Het antwoord is heel eenvoudig : “In plaats van condens, is er een ander proces aan de gang” 

En dan moet men de vraag stellen : 

“Welk proces creëert die lange witte (of lichtroze) slierten achter de vliegtuigen ?” 

 

Ik spreek nu over slierten, want de fijne sporen waaieren uit in grote slierten… sluierwolken genoemd 

volgens de weerkundige diensten. Uit mijn verhaal hebt U nu begrepen dat waterdamp zal uitwaaien en 

verdunnen totdat deze volledig is opgenomen in de omgevende lucht … en dat dit snel gebeurt … in een 

tijdspanne van seconden. 

 

De vliegtuigsporen die  uitwaaieren en uren blijven hangen zijn dus geen condens sporen.  

 

Luchtanalyses, maar vooral regenwateranalyses en oppervlaktegrond analyses tonen aan dat er een 

bepaald proces aan de gang is : 

 

Men neemt vreemde hoge concentraties waar van Aluminium, Barium, Strontium, Cadmium en andere 

stoffen. Bv. in Amerika, meer bepaald in de staten Californië en Arizona worden drinkwateranalyses 

uitgevoerd en de resultaten bijgehouden sinds begin de jaren ’70. Daar heeft men aan de alarmbel geluid 

omdat vanaf halverwege de jaren ’90 een gestadige stijging van al deze metalen samen werd vastgesteld 

op alle meetplaatsen tegelijk. Dit werd medegedeeld door Rosalind Petersen tijdens een conferentie over 

klimaatverandering bij de Verenigde Naties in 2007. 

 

Maar wij hoeven nog niet zover te gaan. Ook in Europa worden regenwateranalyses uitgevoerd door 

onafhankelijke laboratoria op aanvraag van waakzame burgers en daar stelt men ook verdacht hoge 

concentraties van de vermelde metalen en andere stoffen vast. Een laatst opvallende getuigenis komt uit 

Zwitserland. Deze getuige woont in de streek van Valais en deze vertelt dat sinds de chemtrails 

verschenen zijn het weer een ware ommekeer heeft gekend. Van de 300 zonnige dagen met blauwe 

hemel – de wolken worden tegen gehouden door de hoge gebergten – die hij vroeger gekend heeft zijn 
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er nu nog hooguit 50 onbewolkte dagen jaarlijks vast te stellen. Maar er is meer dan deze gewone visuele 

vaststelling. De man heeft een jacuzzi op zijn terras. In juni 2014 heeft hij het regenwater dat erin 

geaccumuleerd werd eens laten uittesten en men kwam tot de vaststelling dat er 38mg aluminium per 

liter regenwater aanwezig was. 38mg is 38000µg, daar waar normale waarden tussen 10 en hooguit 

1200µg/l zou mogen zijn. De hoogste waarde is de hoge ‘veiligheidsgrenswaarde’  die het departement 

heeft toegekend. 38mg/l is 32 maal die hoge grenswaarde.  Er werd ook Barium (440µg/l) en Strontium 

(260µg/l) vastgesteld waar normaal NIETS daarvan had mogen waargenomen worden, want het zit niet in 

de bodem. De vraag is, vanwaar komt het dan ? 

 

Maar ook in België en Nederland zijn er regenwateranalyses uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria 

op vraag van waakzame burgers, met gelijkaardige meetwaarden. 

 

Toevallig werd begin dit jaar aan mijn echtgenote voorgesteld om eens een oligoscan te laten uitvoeren 

om na te gaan waarom ze een zwakke gezondheid heeft. Een oligoscan meet de aanwezigheid en 

hoeveelheid spoorelementen, vitaminen en metalen in het lichaam.  Een lichaam heeft allerlei 

spoorelementen en metalen en vitaminen nodig waarvan de hoeveelheid tussen een minimum en een 

maximumwaarde moet liggen voor een goede werking van het lichaam.  Toen de lijst met metalen uit de 

printer tevoorschijn kwam viel het mij onmiddellijk op welke metalen als te hoog werden aangestipt… 

Aluminium, Barium, Cadmium … Ik heb meteen ook maar een oligoscan laten uitvoeren op mijn lichaam 

en ja… Aluminium, Barium, Cadmium kwamen ook te hoog uit naast nog enkele andere waarvan minder 

sprake van is. 

 

Dit wordt allemaal van tafel geveegd of weggewuifd als fantasie door de officiële instanties of beter 

gezegd door hun vertegenwoordigers, fanatieke sceptici, die het tegendeel beweren. 

 

Maar wat moeten wij dan denken over de voordracht van David Keith, Ph D. in “Experimental Physics” en 

professor “Public Policy” op de conferentie voor vooruitgang van wetenschap die werd gehouden in San 

Diego in Californië in juni 2011 waar duizenden politici, wetenschappers, ingenieurs en journalisten 

werden uitgenodigd om ondermeer het nut van geoengineering te begrijpen. De titel laat niets aan de 

verbeelding over : Managing Earth’s climate system of in onze mensentaal uitgedrukt : de artificiële 

manipulatie van het klimaat van de Aarde. Het gaat dus om een systeem dat het wereldklimaat kan 

manipuleren, beter gekend als geoengineering. Met geoengineering wenst men de aardeopwarming 

tegen te gaan…. Voor zover er eigenlijk een aardeopwarming effectief bestaat … en dan nog door 

zogezegd de overmatige CO2 productie. 

 

Hier wordt door David Keith duidelijk gezegd dat aluminium het ideale element is om de zonnestralen te 

kunnen reflecteren en dat het de intentie is om op wereldschaal dit toe te passen door met behulp van 

vliegtuigen deze elementen in onze atmosfeer rond te sproeien. Aluminium partikels hebben 4 maal 

meer reflecterend oppervlak dan zwavel en de kans op coagulatie ligt 16 maal lager, wat van aluminium 

het ideale partikel maakt.  

 

Tijdens de conferentie in San Diego vertelde David Keith overtuigend dat het weinig moeite kost om 

vliegtuigen deze partikels in de wervelwind van hun straalmotoren de atmosfeer in te slingeren en dat de 

grote vliegtuigbouwers dit volledig beamen.  Ziehier David Keith’s eigen woorden : “Aerosol 

geoengineering lijkt zo goedkoop dat de kostprijs GEEN probleem is”   

Verder vertelt de man op diezelfde conferentie  dat er onderzoek moet gedaan worden op de effecten 

ervan op het milieu en dat dat een goede zaak is, want anders is het clandestien profiteren op kosten van 

onze kleinkinderen. Hij wil de indruk geven dat ze de milieuproblematiek en andere nevenwerkingen 

grondig willen analyseren … maar op de vraag van Dan Wigington, een solar expert (een zon expert) of 

het sproeien van 10 tot 20 megaton aluminium in onze atmosfeer geen invloed heeft op de natuur en de 

mens kon David Keith alleen maar even doorslikken en vertellen dat er eigenlijk nog geen studies en 

onderzoeken op de effecten ervan zijn verricht.     
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Eigenlijk bevestigt David Keith wat Rosalind Peterson, voorzitster van Agriculture Defense Coalition, in 

2007 tijdens een klimaat conferentie georganiseerd door de Verenigde Naties al vertelde. Er is nergens 

onderzoek gedaan van wat de gevolgen zijn van geoengineering en het sproeien van aluminium partikels 

in de atmosfeer.   

 

Ik wil nu even terugblikken in de geschiedenis van onze beschaving en enkele opmerkelijke vaststellingen 

eventjes vernoemen en nadien meer recente zaken ook hier aan te kaarten. 

 

Ik herinner mij tijdens een les geschiedenis op de middelbare school dat de leraar vertelde dat in de 

periode van de Middelleeuwen heel wat boeren in onze contreien soms zwaar ziek werden van het heilig 

vuur. Het heilig vuur, want het brandde figuurlijk in de slokdarm, maag en darmen, was een gevolg van 

het eten van een schimmel die zich in de granen bevond. De paters van de abdijen die op de hoogte 

waren van dit fenomeen, dankzij geschriften hieromtrent, boden dan de dorpelingen en boeren door de 

‘heer gezegend’ brood aan, alsook gezegende kruidenthee om van dat brandende vuur af te geraken.  

Ik vind dit een typerend voorbeeld van hoe onwetendheid misbruikt werd om mensen bepaalde zaken te 

doen geloven, in plaats van gewoon uit te leggen waarom ze ziek werden. Dit geldt vandaag evenzeer. 

Onwetendheid of weinig of geen interesse hebben om iets te doorgronden en te begrijpen leidt uiteraard 

tot verkeerde interpretaties die nadien zeer moeilijk te ontkrachten zijn, want vast geankerd in het 

volksgeloof. 

 

Een tweede zaak is iets wat ik in 2012 in een boek heb gelezen. Ik vind het zo opmerkelijk dat ik er wil 

melding van maken, ondanks ik hiervan niets kan terugvinden op het internet… wat mij eigenlijk ook niet 

verbaasd wetende dat zaken die moeten verzwegen worden ook niet aan bod mogen komen. 

Het verhaal doet zich ook voor in de periode van de Middeleeuwen en heeft zich blijkbaar menigmaal 

herhaald. Vertegenwoordigers van het huis van God, zonder dit nader te willen bepalen, kwamen 

plotseling opdagen in dicht bevolkte streken. Zij waren vergezeld van vreemde wezens met vleugels – 

zoals men soms kan terugvinden op oude fresco’s of schilderijen van in die tijd – en zij verkondigden de 

gesel Gods. God kwam de mensen straffen voor hun wangedrag, wat het ook moge weze. Van zodra deze 

geestelijke onheilvoorspellers uit het zicht verdwenen, begonnen deze vreemde wezens slecht riekende 

wolken te verspreiden. Kort daarop brak de pest uit. Arm of rijk, gezond of ziek, maakte geen verschil. 

Velen mensen sneuvelden als gevolg van deze ziekte. Officieel wordt de pest toegeschreven aan de 

aanwezigheid van ratten. Maar in onze huidige steden wemelt het toch ook vol van ratten. Is het 

zogezegd onze huidige hygiëne dat het verschil maakt ? Er wonen nu toch ook vele daklozen op straat 

met weinig of geen hygiëne. 

 

Als men kijkt naar de analen van de eerste wereld oorlog, dan kan niemand ontkennen dat er 

mosterdgas, zenuwgas en dergelijk gebruikt werd. Velen stierven een afschuwelijke dood en dit was 

tijdens de 20ste eeuw. Ook in de tweede wereldoorlog werden gassen gebruik, zoals Zyklon B, gebruikt in 

de gaskamers tijdens de holocaust en gefabriceerd door IG Farben, een kartel van de nu nog bestaande 

bedrijven BASF, BAYER en Höchst. IBM leverde de Nazi’s miljoenen ponskaarten om de deportatie van 

miljoenen mensen mogelijk te maken. Dit zijn maar enkele grote bedrijven die zich schuldig gemaakt 

hebben aan misdaden tegen de mensheid. 

 

Maar we gaan verder. Tijdens het begin van de koude oorlog, kort na WOII, werd operatie Paperclip op 

touw gezet, dit op vraag van Pius XII en met medewerking van het Rode Kruis en de 

luchtvaartmaatschappij KLM. Via de “Rat line” werden ongeveer 1400 oorlogsmisdadigers overgevlogen 

naar Argentinië, Latijns Amerika, om van daar verder uit te zwenken naar andere landen en staten. De 

CIA en de NASA hebben heel wat van die nazi experten weten te klasseren binnen de eigen diensten. De 

beduchte expertise van personages als Joseph Mengele en Klaus Barbie werden gebruikt voor de 

dictaturen in de jaren ’70 die Latijns Amerika hebben geteisterd. Denk maar aan de doodseskaders en de 

manifestatie van de “Dwaze moeders” die hun kinderen, man of familieleden ontvoerd zagen waarvan 

sommigen nadien doodgemarteld teruggevonden werden. Ik haal dit even aan om duidelijk te stellen dat 

wij nu NIET bepaald in een vredelievende beschaving leven en dat censuur aan de orde is.    
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In de jaren ’50 werden al eerste experimenten met bacteriologische wapens uitgevoerd op een niets 

vermoedende bevolking in het Verenigde Koninkrijk. Minibusjes met afgedichte ramen en een bizarre 

buis rechtop op het dak gemonteerd reden doorheen bewoonde gebieden en verspreidden er gevaarlijke 

gassen en bacteriële wolken.  

 

In de jaren ’60 werd een eerste test uitgevoerd met een bacteriologische wolk losgelaten vanaf een 

vliegtuig boven een in de oceaan dobberend vol met apen bemand schip. Het hoeft geen betoog, de apen 

stierven de één na de andere een langzame dood. Het was de bedoeling om na te gaan of men vanaf 

vliegtuigen een bacteriologische oorlog kon voeren op een niets vermoedende bevolking. 

 

Dan hebben wij de oorlog in Vietnam waar Agent Orange werd gebruikt, een ontbladeringsmiddel 

gefabriceerd door Monsanto. De naam Agent Orange zou verwijzen naar de figuur die mee in de 

beheersraad zit van het bedrijf en zich voordoet als Agent Orange. Is het toeval dat “Prins” Bernard “van 

Oranje” zich ook voordeed als Agent Orange ? … Het opspoorwerk betreffende dit onderwerp laat ik over 

aan het hiervoor geïnteresseerd publiek. 

 

Monsanto is vandaag wellicht zeer gekend omwille van de ontwikkeling van genetisch gemanipuleerde 

organismen. Maar weet men ook dat Monsanto deel uitmaakt van een kartel, Olgacom Global genaamd. 

In Olgacom Global vinden wij dus Monsanto terug, maar ook het Chinese biotech bedrijf Sinochem en het 

Nederlandse chemiebedrijf Royal DSM.  

 

Olgacom Global bezit vele commerciële vliegtuigen en heeft een dochtermaatschappij Olgacom Airline 

Catering genaamd. Volgens de Poolse getuige, Eileen Kovasak, die er gewerkt heeft, wordt de naam 

Olgacom nergens vermeld, maar is één van de belangrijkste spelers in dit netwerk. Olagcom staat in voor 

de logistiek voor het dumpen van chemicals via commerciële luchtvaartmaatschappijen in Polen en 

Zuidoost Azië. Deze getuige meldt dat in Chylonia, nabij Gdansk in Polen tegen de Duitse grens, en in 

Noord Vietnam aerosol experimenten op hele populaties lopende waren in 2008 en dat het aantal 

mensen met het Morgellons syndroom in die streken zienderogen stijgt. Hiervan bestaan vele verslagen. 

Zelf heb ik een video hierover. Men ziet minuscule synthetische wormpjes (witte, rode, blauwe of zwarte 

draden) spartelend uit de huid van de slachtoffers verschijnen. Verder is het ook de bedoeling om na te 

gaan hoe hele populaties kunnen beheerd worden door de omgevingslucht te controleren. 

 

Ook in andere landen worden gevallen van Morgellons vastgesteld. Zelf heb ik al 6 slachtoffers ontmoet, 

waarvan 5 op een conferentie over Chemtrails in het Europese Parlement in april 2013. 10 Europese 

landen en de VS waren vertegenwoordigd op deze conferentie door bezorgde burgers al dan niet deel 

uitmakend van organisaties die dit onderwerp aan de officiële instanties willen aankaarten. Maar tot op 

heden wil men daar zelfs geen gehoor aan geven en de overgrote meerderheid van de parlementsleden 

heeft zijn kat gestuurd. Idem dito voor de mainstream media die, zoals men weet, volledig in handen is 

van de regerende partijen. 

 

Clifford Carnicom van het Carnicom institute, heeft in het jaar 2000 in het hooggebergte van  New Mexico 

uit de luchtgeboren stalen, structuren van turbulaire filamenten, opgevangen op grote hoogte, welke 

men ook terug vindt in het speeksel, bloed, mucus, urine, weefsel en huid van bewoners en slachtoffers. 

Deze vezels werden naar diverse gesofistikeerde laboratoria verzonden met de vraag te omschrijven wat 

deze vezels precies zijn en hoe hun organisme werkt. Geen enkel van deze laboratoria kon deze vezels 

identificeren, want niet identificeerbaar met de gegevens vanuit hun databanken. Ik zou op prijs stellen 

dat U de betekenis van NIET INDENTIFICEERBAAR begrijpt : er niets op aarde, maar dan ook niets dat 

identificeerbaar is met deze vezels. Ze zijn dus niet terug te vinden in de natuur. Slachtoffers ontwikkelen 

wonden op hun huid die etteren en vezels ontwikkelen. Het staat gekend als het Morgellons syndroom. 

Weefselmonsters gecultiveerd van gewone mensen zonder deze kwaal bevatten en ontwikkelen dezelfde 

vezels. Wanneer deze vezels geproduceerd worden, dan ontwikkelen zijn kolonies van draden die 

vertakken in meer draden die meer kolonies aanmaken. Deze vezels kunnen gecultiveerd worden vanuit 

speeksel, bloed, mucus (snot), urine, weefsel en huid, zowel van mensen als van dieren, ongeacht ze al 

dan niet de aandoening van Morgellons hebben.  
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Wat Clifford Carnicom wel heeft vastgesteld is de aanwezigheid van verdroogde erytrocyten, in 

mensentaal verdroogde rode bloedcellen en structuren met submicron dimensies (dus nanostructuren). 

Wij hebben hier dus filamenten die hun eigen rode bloedcellen aanmaken. Clifford Carnicom stelde 

verder vast dat deze structuren ontworpen zijn om zeer moeilijke situaties aan te kunnen. Ze verdragen 

temperaturen tot boven de 1400°C en allerlei chemicaliën als sterke zuren lijken die vezels niet te deren. 

Daarbij zijn deze vezels bekwaam zich te repliceren zowel in een lichaam als erbuiten, bijvoorbeeld in een 

Petrischaaltje. Dit betekent dat wij te maken hebben met hoog gesofistikeerde technologie welke NIET in 

de natuur bestaat en dat op zichzelf functioneert. 

 

Dr. Hildegarde Staninger vertelt dat Morgellons veroorzaakt wordt door een vreemde indringer dat door 

het lichaam niet herkend wordt en het immuunsysteem van het lichaam aanvalt. De materialen die 

ontleed werden tijdens het analyseren van Morgellons blijken deel uit te maken van het project FMM 

(wat staat voor Fiber, Meteorite & Morgellons). Men heeft ontdekt dat Morgellons bestaat uit ondermeer 

2 types polyethyleen samengesteld met organische delen. De partikels wikkelen zich in een straal om 

vezels te creëren welke verder groeien. 

 

Zoals voor de metaalpartikels die men terugvindt in water en bodemmonsters, spreken wij hier ook over 

nanotechnologie en enkel gesofistikeerde laboratoria van grote multinationals zijn in staat zulke vreemde 

dingen te creëren.  

 

Er zijn al hulpmiddelen gevonden om Morgellons tegen te gaan door Logos Nutritionals. Mel Friedman, 

een slachtoffer die Morgellons had, doet zijn getuigenis van zijn genezing op het internet : ‘How I cured 

Morgellons’. Ook op Morgellons Research Group kan men remedies vinden om U te helpen genezen van 

deze kwaal. 

 

Zoals ik al meedeelde, bestaan chemtrails ook uit metalen zoals aluminium, cadmiun, barium, enz … Dez 

worden verspreid onder de vorm van nanopartikels, welke als dusdanig snel kunnen worden opgenomen 

in onze bloedvaten via de huid en de longen. De bloedvaten transporteren dan deze nanopartikels overal 

in het lichaam : spierweefsels, organen, het lymfestelsel en uiteindelijk ook in onze hersenen.    

 

Te hoge concentraties aan metalen in het lichaam veroorzaken verzwakking van het immuunsysteem en 

verzieken ons.  Dit geldt ook voor de plantenwereld. Hoge concentratie van aluminium verzuren de 

bodem en eens opgenomen in de wortels hebben de wortels het moeilijker om water en noodzakelijke 

nutriënten door te sturen naar de hele plant of boom. Het is niet voor niets dat wij geconfronteerd 

worden met het fenomeen van zieke bossen en wouden. Het valt mij op dat als ik door parken en bossen 

wandel dat heel wat takken verdord zijn en de bladeren er misvormd en half verdroogd uitzien. Ik heb het 

geluk gehad dat ik tijdens mij jeugdjaren heel wat in bossen en wouden heb kunnen doorbrengen. Ik 

merk het verschil tussen vandaag en toen heel sterk op. Ik weet ook dat er bomen en planten ziek waren 

destijds, maar dat was her en der. Nu is het fenomeen overal bijna gelijkmatig verspreid. Dit is een totaal 

ander patroon. Stedelingen hebben dit verschil niet kunnen waarnemen en beschouwen wat nu zichtbaar 

is als normaal en anderen verwijten het aan de CO2… wat totaal onlogisch is want CO2 is de voedingsbron 

bij uitstek voor planten en bomen. 

 

Daar chemtrails zich langzaam over heel grote gebieden kunnen verspreiden, blokkeren zij veel zonlicht. 

De weerberichten spreken altijd van een gesluierde hemel of een gesluierde zon. Door het weerspiegelen 

van een groot deel van het zonlicht naar de ionosfeer, de bovenste lagen in de atmosfeer, komt er dus 

minder zonlicht beneden terecht. Door deze beperking van het zonlicht zal ook de fotosynthese dalen. De 

fotosynthese is natuurlijke energiebron van alle vegetatie. Ook voor de mens is het afschermen van 

zonlicht geen goede zaak. Vitamine D wordt in ons lichaam aangemaakt door aanwezigheid van zonlicht. 

Een tekort aan vitamine D leidt tot vermoeidheid, depressie en zelfs zelfmoord neigingen.   

 

Het is duidelijk dat chemtrails de gezondheid en de goede werking van de natuur niet bevorderen, 

integendeel.  Anderzijds, zoals men weet, houden wolken de warmte op aarde. In de winter zijn de 
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nachten met een bewolkte hemel veel minder koud. Zouden de chemtrails niet bijdragen tot de 

aardeopwarming ? Dit zou goed kunnen. 

 

Naast het fenomeen Morgellons hebben de chemtrails nog andere negatieve invloeden op het lichaam. 

Een verhoogde concentratie aan metalen, zo o.m. aluminium, in onze hersenen resulteert in een 

verhoogde kans op kwalen als Alzheimer, Parkinson, autisme… iets wat men duidelijk kan vaststellen in 

onze hedendaagse beschaving. Er wordt een duidelijke stijging in aantallen vastgesteld, en ook bij jongere 

mensen, daar waar de kwalen vooral bij oudere mensen werd vastgesteld. In Vlaanderen werd enkele 

jaren geleden bij een meisje van 9 al Alzheimer vastgesteld. Chemtrails resulteren in een verdwazing van 

onze hersenen… iets waar de farmaceutische industrie zeker wel bij vaart, maar niet de mensheid 

 

Het is ook goed om er even aan herinnerd te worden dat aluminium het metaal bij uitstek is om antennes 

mee te maken. De radio en televisieantennes die in de jaren ’60 en ’70 onze daken bevolkten waren 

vervaardigd uit aluminium om een goede ontvangst te waarborgen van de radiogolven. Welnu, door een 

verhoogde hoeveelheid aan aluminium in ons lichaam en meer bepaald in onze hersenen, zijn wij dus 

gevoeliger geworden voor radiogolven.  Anderzijds is het ook zo dat onze hersenen radiogolven kunnen 

waarnemen en erdoor beïnvloed kunnen worden.  

 

Men heeft vastgesteld dat waar radiogolven sterk aanwezig zijn, de hoeveelheid kleine negatief geladen 

ionen in de lucht drastisch dalen en het aantal positief geladen ionen stijgt. Wat heeft dit als gevolg ?  

Door een zwaar permanent tekort aan kleine negatief-geladen ionen, en met de kleine negatief geladen 

ionen bedoel ik zij die 1 tot 3 à 4 nanometer groot zijn, daalt het natuurlijk verweermechanisme van het 

lichaam en krijgt men depressieve neigingen. Bij een permanente overmaat aan positief-geladen ionen, 

neemt agressiviteit toe. In steden en in het verkeer waar de mensen haast continu onder de radiogolven 

zijn bedolven, en met radiogolven bedoel ik niet alleen golven voor radio-uitzendingen, maar ook GSM, 

dect, wifi, gps, 3G, 4G, radargolven en dergelijke, stelt men vast dat het aantal mensen met een depressie 

zwaar stijgt. Dit uit zich ondermeer door zenuwachtigheid en vermoeidheid. Anderzijds, door het grote 

aantal positief-geladen ionen in de atmosfeer stijgt de agressiviteit. Daarom dat in steden en in het 

verkeer meer agressie is terug te vinden dan op andere plaatsen. Mensen met artroseklachten voelen de 

artrose veel meer aan in gebieden met lage hoeveelheden negatief-geladen ionen en met hoge 

concentraties aan positief-geladen ionen. Bij zwoel weer, net voor een onweer, is van nature uit het 

aantal negatief geladen ionen laag en het aantal positief geladen ionen hoog. Mensen met artrose voelen 

de artrose meer aan net voor een onweer en na het onweer voelen ze zich prettiger.  

 

Grote hoeveelheden negatief-geladen ionen stimuleren de genezing van het lichaam, omdat de positief-

geladen bacteriën, virussen en andere voor de gezondheid nadelige micro-organismen door de grote 

massa aan negatief geladen ionen letterlijk geneutraliseerd worden. Dus radiogolven hebben op dat vlak 

al een negatieve invloed op onze gezondheid. 

  

Dr. Manfred Doepp, een specialist ter zake, legt haarfijn uit hoe deze radiostralen onze hersenen kunnen  

beïnvloeden. Mensen die in de volle natuur wonen, buiten al dat radiogolven geweld, hebben 

gemakkelijker contact met hun onderbewustzijn. Stedelingen zijn meer materialistisch geaard. Bij 

overmatig gebruik van de gsm, de dect-telefoon, wifi, gps, enz., wordt ook het emotionele deel van onze 

hersenen langzaam maar zeker geblokkeerd. Dit wil zeggen dat deze mensen op het eerste zich wel 

volledig normaal zijn, maar hun emotionele reacties zijn des te agressiever en onbeheerst omdat de 

emotionele buffer in de hersenen geneutraliseerd wordt door de radiogolven. Het worden meer emoties 

van “alles of niets”, met weinig of geen emotionele tempering. Het valt natuurlijk helemaal niet op als 

men in zulke wereld is opgegroeid, want het wordt als normaal ervaren omdat het dagelijkse kost is. 

 

Met de steeds groeiende aanwezigheid van aluminium in onze hersenen als gevolg van de chemtrails, kan 

dit alleen maar de zaak verergeren.  

 

Men kan nu vertellen dat dit allemaal een mooi verhaal is en sommige hardvochtige sceptici zullen zelfs 

de vraag durven stellen of er effectief bewijzen bestaan dat dit daadwerkelijk gebeurt, niettegenstaande 
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de technische en wetenschappelijke uitleg die ik tot nu toe al gegeven heb en ondanks dat ons firmament 

continu volgespoten wordt met van die witte strepen die uitdeinen over een tijdspanne van ettelijke 

uren.  

 

Wel er bestaan documenten dat chemtrails inderdaad effectief bestaan en dat deze binnen het kader van 

militaire doeleinden worden toegepast. 

 

Ik heb een document gevonden uit 1990 getiteld “Chemtrails” en uitgegeven door USAFA CHEM :  

Chemistry 131 Manual  Fall 1990  Department of Chemistry  US Air Force Academy . 

Met als korte inhoud (Table of Content):  

Chemistry 131  

General Policies and Procedures 

Collaboration Policy 

Syllabus 

Calender 

Laboratories and hand outs 

 Inorganic and nomenclature 

 Scientific Method Laboratory 

 Data Analyses Laboratory 

 Emission Spectroscopy Laboratory 

 Calorimetry Laboratory 

 Energy Simulator Handout 

 Molecular Geometry and Electronic Structure Laboratory 

 Solutions Laboratory 

 Acid Rain Laboratory 

 Spectrometric Determination Laboratory 

 Acid base Titration Laboratory 

 Photography Laboratory 

 Qualitative Analyses Laboratory 

 Chemical Kinetics Laboratory 

 Electrochemistry Laboratory 

 Organic Laboratory 

  

Het document omvat ongeveer 200 blz. die de diverse te volgen laboratorium cursussen beschrijft. 

 

Ik heb ook het United States Patent  gevonden van Powder Contrail Generation  

Vertaald : Poeder Contrail Generatie, dus het genereren van POEDER contrails, terwijl contrails in principe 

enkel uit zuivere condens bestaat.  Wat houdt dat POEDER dan in  ? 

Het patent werd ingegeven onder het nummer 490.610 op datum van 22 juli 1974 door de uitvinders : 

Donald K. Werle, Romas Kasparas en Sidney Katz en gesigneerd door The United States of America 

represented by the Secretary of the Navy, Washington DC  

Onder abstract ( korte beschrijving) staat vermeld :  

Light scattering pigment powder particles surface treated to minimize interparticle cohesive forces are 

dispensed from a jet mill deagglomerator a separate single particles to produce a powder contrail having 

maximum visibility or radiation scattering ability for a given weight material. 

 

In het kort het is een partikel separator die zorgt dat de onderlinge partikelcohesie wordt geneutraliseerd 

om een perfecte verdeling te hebben van de partikels om een maximale weerkaatsing te van het licht te 

bekomen. 

 

Vervolgens heb ik ook een “TOP SECRET “ document van 10 maart 2008    

Pacific Northwest – Fleet 21 will fly over the area on Monday. Spraying will not be asked for Tuesday. On 

Wednesday, Oregon will be sprayed the heaviest with Seattle in the clear etc… 

En dan hebben daarop volgend : 
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Desert Southwest Fleet 23 

Northern Plains – Fleet 28 

Southern Plains – Fleet 25 

Midwest – Fleet 10 … 

Enz. enz., 

 

Al deze vliegtuigvloten zullen sproeien op de volgende dagen met de volgende procedure… 

Het betreft dus een geprogrammeerde sproeiagenda dat TOP SECRET diende te blijven  

Maar sommige militairen beginnen dit ook te gortig te vinden en lekken dergelijke documenten uit. 

 

Ik heb ook de getuigenis van ex-militair en voormalig sergeant Kristen Meghan die instond voor de 

hygiëne en gezondheid van de militairen en dus ook onrechtstreeks voor de burgers. 

Haar verhaal over geo-engineering is niet van de minste. Zij werd eerst belachelijk gemaakt door haar 

oversten, vervolgens bedreigd met internering. Op zeker moment was er ook sprake dat ze haar dochter 

van haar zouden weghalen met als reden ontoerekenbare moeder. Ze is uit het leger gestapt en heeft na 

enkel maanden de moed terug bij elkaar geraapt en op 18 januari 2014 heeft ze tijdens een conferentie 

tekst en uitleg komen verschaffen over het fenomeen Chemtrails en dat het wel degelijk wordt 

uitgevoerd en niet alleen door het leger, maar ook door commerciële vliegtuigen. 

 

In de zomer van 2014 werd tijdens de Californische Raad van Mont Shasta  een tal van getuigenissen 

aangehoord met betrekking tot de chemtrails.  

Vliegtuigpiloten, artsen en wetenschappers hebben heel wat zaken uit de doeken gedaan en duidelijk 

bevestigd dat chemtrails werkelijk bestaan, dat zij ongezond zijn en dat er zo snel mogelijk een einde 

moet aan komen. 

 

Ik heb ook de getuigenis van een Dr Leonard Coldwel die duidelijk stelt dat chemtrails de bevolking onder 

emotionele en mentale stress brengt en dat hen dit uitput en dat hierdoor ziekten gegenereerd worden. 

 

Verder heb ik de getuigenis van Dr Bill Deagle die duidelijk stelt dat er een controle moet worden 

uitgevoerd op alle vliegtuigen die landen en dat er een einde moet worden gemaakt aan al die chemtrails 

waarin gevaarlijke nano-organismen, macro-bacteriën en andere organismen worden toegevoegd. 

 

De voorzitter van de Servische Groene Partij, Nikola Aleksic, verklaart dat vanaf het moment dat de 

Servische regering het zogenaamde Partnerschap van de Vrede heeft ondertekend, de volledige Servische 

hemel onder een netwerk van giftige sporen kwam te liggen  die criminele vliegtuigen op de bevolking 

sproeien alsof zij uit te roeien insecten zijn. 

 

Alex Atamanenko is de eerste en momenteel enig Canadees parlementslid dat de problematiek van de 

chemtrails durft aan te kaarten. 

 

Indianen chef Golden Light Eagle (chef bij de Sioux indianen) spreekt over gouvernementele chemtrails 

die moeten gestopt worden en over een elite groep die het leven op aarde blijkbaar niet kan respecteren.  

 

Dr Rauni-Leena Kilde van Finland legt uit hoe Chemtrails de bevolking vergiftigen. 

 

Ted Gunderson, voormalig directeur bij de FBI en ondertussen vermoord, deed een duidelijke oproep om 

de Chemtrails te stoppen. Dit is een vergiftiging van de bevolking, een genocide in open lucht en in 

opdracht van de Verenigde Naties. 

Uiteraard zal men op het internet terugvinden dat deze personen nonsens uitkramen of dat het allemaal 

fake is , enz. 

 

Besef dat de organiserende macht heel wat macht heeft en de media en pers haast volledig in handen 

heeft. Er zijn dus uiteraard heel wat berichten op het internet die ervoor dienen om al deze getuigenissen 

te ontkrachten en belachelijk te maken.  
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De vermoorde voormalige FBI directeur Ted Gunderson had het over de opdracht vanuit de Verenigde 

Naties. Laat ons eerst duidelijk zijn dat niet iedereen bij de Verenigde Naties slechte bedoelingen heeft, 

maar men moet bewust zijn dat in de politiek en ook daarbuiten grote machten aan het werk zijn. 

Multinationals zijn geen liefdadigheidsinstanties… ze zijn er om grote winsten te genereren ten koste van 

veel en uiteraard zijn de topfiguren binnen deze organisaties geen zachte lammetjes.  

 

Even terloops om U toch maar een beeld te scheppen over de praktijken van grote multinationals. Neem 

nu de farmaceutische industrie :   

• Op 15 januari 2009 pleit in het Amerikaanse Gerechtshof de farmaceutische firma ELI LILLY 

schuldig en ELI LILLY moet een boete betalen van 1,415 miljard Dollar (Het betreft het bedrieglijk 

promoten van Zyprexa) 

• Op 2 september 2009 pleit in het Gerechtshof de farmaceutische firma FIZER schuldig en moet 

een boete betalen van 2,3 miljard Dollar (Het betreft frauduleuze marketing) 

• Op 1 September 2010 pleit in het Gerechtshof van het district Washington de farmaceutische 

firma ALLERGANS schuldig en ALLERGAN moet een boete betalen van 600 miljoen Dollar (Het 

betreft het bedrieglijk promoten van Botox) 

• Op 15 september 2010 vraagt in het Gerechtshof van het district Massachusetts de 

farmaceutische firma FOREST een minnelijke schikking en moet een boete betalen van 313 

miljoen Dollar wegens bedrieglijke en criminele verkoop 

• Op 2 juli 2012 pleit de farmaceutische firma GLAXO SMITH KLINE schuldig voor de grootste 

gezondheid oplichting ooit in de menselijke geschiedenis en krijgt een boete van 3 miljard Dollar. 

 

U moet beseffen dat als een firma schuldig pleit, de biet uiteraard veel lager ligt. Maar die monsterboetes 

houden die multinationals niet tegen om verder bedrieglijke praktijken te voeren ten koste van veel 

menselijk leed en vele dodelijke slachtoffers. De lokroep om meer winsten te maken is vele malen groter. 

En ik kan nog meer zulke zaken vertellen over die farmaceutische bedrijven  

 

Er word dus keihard gepokerd… en gelobbyd. Luister maar. 

 

De Verenigde Naties - In het ECO-92 Wereld Charter staat het volgende geschreven : 

De huidige enorme overbevolking, nu ver boven de draagkracht van onze aarde, kan niet worden 

beantwoord met toekomstige verlagingen van het geboortecijfer door middel anticonceptie, sterilisatie 

en abortus, maar moet in het heden worden volbracht door vermindering van de momenteel bestaande 

aantallen. Dit moet gebeuren met alle noodzakelijke middelen. 

 

Dit is toch duidelijke taal, zowel wie de plak zwaait als wie het orkestreet.  

  

John Paul Holdren, co-auteur van Ecoscience en de belangrijkste wetenschappelijke adviseur van 

president Barack Obama, vertelt dat er verschillende scenario’s zijn beschreven om besproken te worden 

binnen het kader van geoengineering. Eén van die scenario’s is het injecteren van reflecterende partikels 

in onze atmosfeer. In een ander debat zegt die man onomwonden het volgende “Het planetair regime 

zou de verantwoordelijkheid moeten gegeven worden om het bevolkingsoptimum voor de wereld en 

voor elke regio te bepalen en om de verschillende acties van de landen te arbitreren binnen hun 

regionale grenzen. De controle van de populatieomvang zou onder de verantwoordelijkheid van elke 

regering blijven, maar het Regime zou enige macht hebben om de overeengekomen grenzen af te 

dwingen”   

 

Mensen die politieke taal begrijpen, beseffen dat het hier doodernst is en de gevolgen zeer ver reikend 

zijn.   

 

Nog zo een openbaring : Op 2 oktober 1979 zat Robert McNamara, als voorzitter van de Wereldbank, een 

vergadering voor van een groep internationale bankiers. Hij startte zijn vergadering als volgt : “Laat ons 
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starten met de meest kritische van alle problemen, de groei van de wereldbevolking… concluderend dat 

‘ofwel moeten de geboortecijfers drastisch naar beneden, ofwel moeten wij het sterftecijfer opdrijven. 

Daar bestaan natuurlijk meerdere manieren om het sterftecijfer drastisch op te drijven. In een 

thermonucleair tijdperk kunnen wij dit snel en definitief afhandelen.   

 

Kan dit nog groffer uitgerukt worden ?   

Robert McNamara was Minister van Defensie tijdens de genocide oorlog in Vietnam 

Hij voegt de daad bij het woord, dat is duidelijk. 

En hij is niet de enige die zo denkt en handelt. 

 

Voor hen die de boodschap duidelijk hebben verstaan, weten dat de klok bijna middernacht slaat en dat 

het niet vijf voor twaalf is.  

 

En dit is maar een habbekrats van alle declaraties die ik ben tegen gekomen in mijn onderzoek naar de 

waarheid over de chemtrails en andere duistere zaken. 

     

Maar er is nog meer…. 

 

Nu kom ik te berde met het fenomeen HAARP. 

 

Sommigen zullen zich herinneren dat voormalig President Ronald Reagan met fierheid het Star Wars 

programma aankondigde. Dit was op 23 maart 1983. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat vele mensen niet eens weten wat dit juist inhoudt. Het is niet dat er satellieten 

met enkele kernraketten aan boord de  Aarde gaan beschermen tegen eventueel bedreigende grote 

meteorieten. Dat is fantasie. Dat kunnen ze vanaf de Aarde ook doen, voor zover ze zoiets zullen doen. 

 

Het Star Wars programma omvat de installatie en in werking zetten van HAARP.  

 

HAARP staat voor High-frequency Active Auroral Research Program   

 

Jeane Manning en Dr. Nick Begich hebben een boek geschreven over wat men zou noemen ‘de ultieme 

militaire pandora box’: Angels don’t play this haarp. Engelen bespelen deze haarp niet.  

 

De sub of ondertitel doet U al iets meer begrijpen waarover het gaat:  

Advances in Tesla technology.  

Ze hebben voortgeboerd op wat Tesla niet meer mocht doorvertellen aan het grote publiek. 

 

H.A.A.R.P. is het best te omschrijven als het meest demonische wapen ooit gecreëerd. 

 

Mocht de atoombom ‘Tsar Bomba’ U angst hebben ingeboezemd hebben, Tsar Bomba is 3000 maal de 

atoomkracht van de Hiroshima atoombom, dan mag U uw angst verveelvoudigen als men spreekt over 

HAARP. HAARP is gewoonweg DUIVELS. 

 

Wat op het eerste zicht op een bos antennes lijkt, maakt deel uit van het Star Wars programma waarmee 

voormalig president Ronald Reagan mee mocht uitpakken: Het antirakettenschild. 

 

Officieel dient HAARP om de weeromstandigheden gunstig te beïnvloeden. Daar is dus niets mis mee zou 

je kunnen stellen… alleen, dat verhaal van die chemtrails was ook om de weersomstandigheden gunstig 

te beïnvloeden. U voelt al aankomen dat HAARP en Chemtrails een gezamenlijk doel hebben. 

 

De Navy en de Air Force van de VS hebben zich samen gezet met de Universiteit van Alaska, Fairbanks, 

om een prototype te bouwen voor een grondbasis van het Star Wars wapen systeem gelegen in het 

verlaten struikenland van Alaska.  
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Eenvoudig uitgelegd kan men het apparaat voor HAARP als het omgekeerde van een radio telescoop 

voorstellen: de antenne zendt signalen uit in plaats van te ontvangen. HAARP is de uitvoering voor een 

superkrachtige straaltechnologie dat grote gebieden van de ionosfeer omhoog duwt door de straal erop 

te richten en ze op te warmen. Elektromagnetische stralen botsen dan terug naar de aarde waar ze alles 

doordringen, levend en dood materiaal. 

 

De publiciteit rond HAARP geeft de indruk dat de High-frequency Active Auroral Research Program 

hoofdzakelijk gericht is op een academisch project met als doel een verandering in de ionosfeer teweeg 

te brengen ter verbetering van de communicatie voor ons eigen welzijn. De militaire documenten van de 

VS stellen het nochtans duidelijker: het gebruik van HAARP voor Defensie doeleinden. Het communiceren 

met de onderzeeërs is er één van. Perscommuniqués en andere informatie vanuit het militaire 

departement geven continu tekst en uitleg over met wat HAARP allemaal mogelijk is. Nochtans, in 1990 

duidt een gouvernementeel document aan dat het radiofrequentie (RF) vermogen van HAARP de 

ionosfeer opdrijft tot onnatuurlijke activiteiten. 

 

De militairen verklappen wat HAARP allemaal kan doen:  

 

- Het geeft de militairen de mogelijkheid om het elektromagnetische pulseffect van de 

atmosferische thermonucleaire apparatuur te vervangen 

- Het vervangt het gigantische grote ‘Extremely Low Frequency’ (ELF) communicatie systeem voor 

de onderzeeërs  

- Het vervangt het geplande ‘over de horizon kijkende’ radar, omdat het veel flexibeler en 

accurater is 

- het kan alle communicatie over gigantisch grote gebieden het zwijgen opleggen, terwijl de eigen 

militaire communicatiesystemen verder kunnen werken. 

- Het levert over een uitgestrekt gebied een aarde penetrerende tomografie (Een tomogram is een 

tweedimensionale afbeelding die een doorsnede weergeeft van een driedimensionaal object), 

welke gecombineerd met het gebruik van EMASS en Cray computers het mogelijk maakt om over 

de hele wereld eventuele clandestien opgeslagen nucleaire wapens op te sporen, alsook allerlei 

andere zaken. 

- Het kan ook als een geofysische opspoorsonde functioneren voor het opsporen van 

mineralenaders, alsook voor het opsporen van gas- en olievoorraden en dit over wijd uitgestrekte 

gebieden. 

- Het kan gebruikt worden om binnenkomende laagvliegende vliegtuigen en raketten op te sporen, 

wat alle andere bestaande technologieën hopeloos verouderd maakt.  

 

De net vermelde mogelijkheden geven op het eerste zicht een goed idee van wat men aan de bevolking 

wil doen geloven als zijnde zuiver defensief en kostenbesparend. Echter bestaan er ook mogelijke 

gebruiken welke de HAARP-rapporten niet verklaren en welke enkel maar gevonden worden in verslagen 

binnen de Luchtmacht, de Landmacht en de Zeemacht en die zijn op zijn minst alarmerend. Roekeloos 

gebruik van dergelijke vermogens in ons natuurlijk schild, de ionosfeer, zou cataclystisch zijn volgens 

bepaalde wetenschappers. Sommige militairen geven toe dat ze niet goed weten welke gevolgen een ‘big 

kick’ in de ionosfeer kan teweegbrengen, maar dat de hogere leiding  het toch erop zou willen wagen. 

 

Voor ik verder ga met wat er allemaal mogelijk met HAARP en wat er allemaal al uitgevoerd werd met 

HAARP, ga ik eventjes een kleine stap terug in de tijd. In de periode van de Koude Oorlog werden allerlei 

spioneer en verweermechanismen ontwikkeld aan beide kanten : zowel bij de VS als bij de Sovjet Unie. 

 

De Russen hadden in de jaren ’70 een enorme radar ontwikkeld die het land moest verdedigen tegen 

raketaanvallen van de VS. Hun radar kon het volledige gebied van de VS bespioneren en aftoetsen over er 

geen raketten in hun richting kwamen. 
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In de VS hadden de militairen, met hun aangepaste radioapparatuur, een permanent tikkend geluid 

vastgesteld in hun atmosfeer… een geluid dat leek alsof een specht in de boomschors zit te pikken met 

zijn bek. Tik, tik, tik, tik, tik …  en in diezelfde periode van dit met hun aangepaste radioapparatuur 

vastgesteld tikkend geluid, kende de VS enkele jaren van ongeziene droogte dat zowel de landbouw als 

de veestapel zwaar bedreigde.  Toen de Russen het gebruik van hun radarsysteem stopte begin jaren ‘80, 

stopte het getik en kende de VS opnieuw normale weersomstandigheden. De Amerikanen hadden dan 

onmiddellijk door dat het de Russische radar voor dit fenomeen had gezorgd. De Russische radar kreeg de 

bijnaam Russian Woodpecker. De Russen hadden blijkbaar zelf er zich helemaal niet aan verwacht dat 

hun radar ook klimatologische gevolgen had op het Amerikaanse continent. Het is niet voor niets dat 

Michael Gorbatsjov meermaals aan Ronald Reagan gesmeekt heeft om dit wapen niet fabriceren en te 

gebruiken omdat de gevolgen ervan niet te overzien zijn. Maar de Amerikanen hebben daar geen gehoor 

aan gegeven. 

 

Vandaag zijn er zo’n 20 tal TTA’s over de wereld verspreid. TTA staat voor Tesla Technology Array (Tesla 

technologische golf)  

 

Ook in Noord–Europa, Europa maakt deel uit van de NAVO, staat er zulk een systeem met zetel in 

Tromso, Noorwegen en EISCAT genaamd : E I S C A T, Eiscat. 

Naast de op vast grond gebouwde systemen , bestaan er ook vlottende systemen – boorplatformen 

omgevormd tot grote vloten waar de TTA’s op gemonteerd staan en rond gevoerd worden met 

sleepboten of grote tankers. 

 

Ook Israël heeft zo een vlottend systeem … geschonken door de VS  …  

 

Men heeft dus HAARP systemen in de VS uiteraard, Gekona en Hipas in Alaska, op Long Island, in Area 51 

en in Arecibo in Puerto Rico (te zien in één van de James Bond filmen, meer bepaald de film Golden Eye). 

Maar er staan ook systemen in Sura op 100km van Novgorod in Rusland, Mu Radar in Japan ... dan ook 

nog in Peru, Brazilië, China, Indië, Australië… en dan nog enkele op kleine verlaten eilanden zoals 

Ascension Island, Sint Elena gelegen op 7°56’ zuiderbreedte en 14°21’ Westerlengte in de Atlantische 

Oceaan, uiteraard militaire domeinen (RAF en NASA voor Sint Elena).  

 

Hoe zit de werking van HAARP of de TTA nu precies in elkaar ? 

 

HAARP zend radiogolven uit en op verschillende frequenties… zoals bij de tomografie.  

Tomografie laat toe om bv. aardgas, stookolie en dergelijke in de ondergrond te vinden. 

Met een kleine antenne en een frequentiegenerator van 30 Watt kunnen diep in de grond locaties van 

aardgas en stookolie gevonden worden. Het principe is gebaseerd op het zenden van radiogolven die bij 

bepaalde frequenties als harmonische golven overkomen voor bepaalde stoffen. Dit creëert een 

weergalm en men krijgt respons terug met de juiste locatie, diepte en hoeveelheid van de gewenste stof. 

 

Dr. Agnew Brooks van de Phoenix Science Foundation heeft een succesvolle carrière opzitten als 

tomograaf. Hij vertelt dat een systeem van 30Watt met 100% betrouwbaarheid U de juiste locatie kan 

geven en welke grondstof diep in de bodem zit.  

 

Door de harmonische trillingen die ontstaan in de ondergrond kan het toestel dus de aard en de ligging 

van de grondstof precies bepalen. Dit gebeurt met 30 Watt. HAARP, vertelt hij, gebruikt een miljard Watt. 
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Dat betekent dat de harmonische trillingen die gegenereerd worden bijna een heel continent op zijn 

grondvesten kan doen daveren, met andere woorden, dat er aardbevingen kunnen ontstaan en dus ook 

tsunamis. Hoe meer vermogen gebruikt wordt, des te krachtiger de reactie. 

 

In een video toont Dr Agnew Brooks met behulp van miniatuurmodellen aan dat bij bepaalde frequenties 

bewegingen in de ondergrond ontstaan die rotsblokken doen verplaatsen.  

 

In een andere video uitgegeven door TV zender “History.com”  toont de man aan dat bij bepaalde 

frequenties de vochtigheid in de lucht kan doen opstijgen naar hoger gelegen gebieden en dat dit snel, 

heel snel kan uitgevoerd worden. HAARP doet hetzelfde, maar dan met een miljard Watt. Massa’s 

waterdamp worden geïoniseerd en de ionosfeer ingejaagd op zulke wijze dat de atmosfeer rond de Aarde 

werkelijk uitstulpt. Daarbij wordt dan nog extra warmte ingepompt dat de weerbots enorm wordt.  

Zo kunnen aardbevingen, tsunamis, orkanen en tornado’s van ongekende en ongeziene intensiteit 

gegeneerd worden. HAARP kan op deze manier ook spelen met de Jetstreams en dus een totale omslag 

van het weer realiseren. De Jetstreams, zoals de golfstroom in de oceanen, circuleren rond de aarde op 

grote hoogte.  

 

Wij herinneren ons dat in de winter en in het begin van de lenteperiode van 2012 Europa een mini ijstijd 

doorgemaakt. Wel, dit is maar een facet van wat met HAARP kan gerealiseerd worden. 

 

Met behulp van de chemtrails, die enorme antennes zijn, kan het weer over grote grondgebieden plots 

omgezwaaid worden en in minder dan geen tijd kan een mooie zonnige dag plots omswitchen naar een 

orkaansituatie. 

 

Sceptici kunnen natuurlijk vertellen dat allemaal verzonnen verhalen zijn, maar wat dan met de 

wetenschappelijke berichten die de NASA heeft vrijgegeven. De NASA heeft al geruime tijd geleden 

vastgesteld dat aardbevingen en tsunamis steeds voorafgegaan worden door wijzingen in de ionosfeer, 

ontladingen zeg maar. Er bestaat dus wel degelijk een relatie.     

 

Is het U niet opgevallen dat in het laatste decennium heel wat orkanen, tsunamis en tornados zijn 

verschenen in diverse landen. Voormalig Japans minister van financiën, Heizo Takenaka, werd 

geïnterviewd door journalist Benjamin Fullford. Hij werd geïnterpelleerd met de vraag waarom Japan de 

controle van haar financieel systeem uit handen heeft gegeven aan een groep van Europese en 

Amerikaanse oligrachen. Fullford kreeg als antwoord dat Japan bedreigd werd met een 

aardbevingsmachine. Dit kon Benjamin Fullford niet geloven. Toen hij hier ruchtbaarheid aan begon te 

geven werd journalist Fullford benaderd door de politie van de Japanse staatsveiligheid met de 

boodschap dat als hij niet zou zwijgen, de stad Niigata, waar de grootste kerncentrale van Japan staat, 

zou getroffen worden door twee aardbevingen. Fullford glimlachtte en deed verder met het ruchtbaar 

maken van deze zaak. Twee dagen later werd Niigata getroffen door twee aardbevingen met een kracht 

van 6,9 op de Richterschaal. Dit was uiteraard teveel toeval volgens journalist Fullford.   

 

Verder bestaan er ook nieuwsmeldingen her en der verspreid over de wereld van zeer bizarre situaties. 

Vogels die met bosjes dood uit de luchtvallen, vissen die met duizenden dood op het strand aandrijven, 

duizenden dode schildpadkarkassen op de Amerikaanse stranden, honderden dolfijnen die dood 

aandrijven op de stranden van Chiclayo in Peru… een fenomeen dat zeer bizar is want er zijn nooit 

voorheen dolfijnen in deze streek van de Stille Oceaan opgemerkt. Dan heb je rivieren die plots rood 

kleuren zoals in Libanon… Er zijn ook van over de hele wereld meldingen gemaakt over zeer bizarre 
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geluiden die uit de hemel komen en verder heb je van die aurora ’s op zeer ongewone plaatsen alsook 

wolkenformaties die alle verbeelding tarten   

 

Zijn dit de voorbereiding voor het Blue Beam project waarbij holografische beelden met geluid en klank in 

de atmosfeer worden gejaagd ?  

Sommigen zullen zich dan afvragen waartoe zoiets moet dienen... 

 

Naast het plagen van moeder natuur, kan HAARP ook ELF en VLF golven uitzenden die op de frequentie 

van onze hersenen werken. Bij de uiteenzetting over de chemtrails sprak ik van aluminium partikels die 

dienst kunnen doen als goede antenne binnen onze hersenen … Via die laag frequente radiogolven kan 

de gemoedstoestand van bevolkingsgroepen zwaar beïnvloed worden. Een militair wapen bij uitstek om 

de vijand snel te overmeesteren. Als daarbij nog drie dimensionele beelden worden geprojecteerd in de 

atmosfeer met geluid en klankspel, dan is het hek van de dam, want dan gaan mensen, beïnvloed door de 

laag frequente golven voor hun eigen ogen allerlei zaken waarnemen en als werkelijke waarheid gaan 

beginnen aanschouwen. 

 

HAARP beschikt nog over andere troeven, die wellicht minder gekend zijn, maar daarom niet minder 

noemenswaardig.  

 

HAARP is bekwaam om op specifiek gerichte plaatsen bepaalde golven te zenden die hetzelfde effect 

kunnen hebben als bij een microgolf oven. In de plaats van een stootgolf te sturen die hetzelfde effect 

heeft als een bom … of zelfs een atoombom wat de kracht betreft en zo specifieke doelwitten kan 

elimineren, worden golven gestuurd naar een bepaalde locatie om bv. mensen uit een gebouw te jagen. 

In militaire kringen is microgolf straal gekend. Deze straal verhit de cellen van jouw lichaam en verplicht 

jou te vluchten of weg te lopen van de plaats waar naartoe wordt gestraald. Het wordt gebruikt om 

manifestanten op afstand te houden. Eens die straal op U gericht is, is het onmogelijk om te blijven staan 

op de locatie waar de straal op gericht is. Wel HAARP kan zulke zaken ook realiseren , … vanop afstand … 

Eens dat zulk een straal bv. op een wolkenkrabber is gericht, duurt het niet lang of de bewoners springen 

door de vensters om uit het gebouw te geraken en het maakt niet uit of ze op de 83ste verdieping zitten … 

uit het raam of door het raam springen ze, want het is gewoonweg onhoudbaar.  

 

HAARP is ook bekwaam om bij bepaalde frequenties de fysieke eigenschappen van grondstoffen te 

veranderen. De hele natuur, de hele kosmos is gebaseerd op en ontsproten uit magnetische velden. 

Denkt maar aan de scheikunde … men heeft er anionen en kationen die elkaar aantrekken… en ook de 

elektronen tov hun respectievelijke protonen. Alles is gebaseerd op magnetisme, de hele fysiek wereld 

die wij kennen draait op magnetische velden. Wel als men magnetische storingsvelden gaat creëren, om 

het zo te noemen, dan is het niet onmogelijk om de fysieke eigenschappen van stoffen te veranderen. Er 

bestaan voorbeelden genoeg met geluidstrillingen die bv. hele waterdruppels in de lucht houden alsof ze 

erin zweven… een olievlek die zich plots omvormt tot een speldenkussen als gevolg van bepaalde 

geluidstrillingen. Ik neem aan dat sommige luisteraars al wel eens gehoord hebben over de gerealiseerde 

testen van die bijzondere wetenschapper John Hutchinson : de levitatie van objecten en vloeistoffen, het 

samensmelten van hout en metaal, enz …  met gebruik van hoogfrequente elektromagnetische golven… 

en dan refereren wij automatisch ook naar Nicola TESLA…  Zo is het voor HAARP perfect mogelijk om een 

gebouw vervaardigd uit gewapende beton en met stalen kolommen en liggers volledig in stof te laten 

opgaan, inclusief al wat er in zit.  
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Sceptici lachen misschien nu in hun vuist, maar ik ga even terug in de tijd om een prachtig voorbeeld te 

geven over hoe men mensen met wetenschap en technologie gemakkelijk bij de neus kan nemen omdat 

ze gewoonweg die wetenschap of technologie niet kennen en nog minder begrijpen hoe het in zijn werk 

gaat. Griekse hogepriesters deden beroep op wetenschappers van die tijd, die ze hiervoor rijkelijk 

betaalden, als zwijggeld. Zij moesten technieken uitdokteren die mensen niet begrepen maar hen wel 

deden geloven in de goddelijke krachten van hun afgoden. Zo bv. werden er tempels gebouwd met 

enorm zware poorten die mensen met eigen kracht niet openkregen. Om toegelaten te worden tot de 

tempel van ISIS bv. dienden de mensen vele offeranden te brengen. Deze werden dan in een grote koepel 

gelegd waarin ze verbrand werden. Wat de goedgelovige mensen niet wisten was dat er waterleidingen 

waren aangebracht rondom die koepel waarin het goddelijke vuur werd ontstoken. Deze leidingen 

stonden in verbinding met het openingsmechanisme van die tempelpoorten – een soort hefboom 

mechanisme dat een wormwiel aan het draaien bracht. Wanneer er voldoende offers werden gebracht 

die konden verbrand worden, verhitte het water in de leiding zodanig sterk dat er stoom werd gevormd … 

die het openingsmechanisme van de tempelpoorten in werking zette. De afgod had de gebeden van zijn 

volgers aanhoort en hun offers aanvaard… en als getuigenis van zijn tevredenheid gingen de poorten van 

de tempel open om de gelovigen tot zijn tempel toe te laten. Wij lachen er nu om, maar destijds was het 

menens. En voor zij die twijfelen over wat ik net kom te vertellen, zeg ik “Denk even na hoe stoomtreinen 

functioneren en maak de vergelijking.” Als men de technologie begrijpt, is het eenvoudig het spel te 

doorzien, maar als je er niets van afweet, is het een mirakel. 

  

Vandaag bestaan er technologieën en technieken die wij gewone burgers niet eens kennen… maar die 

voor militaire en andere redenen wel in praktijk worden omgezet. Er bestaat een tijdskloof van pakweg 

30 à 50 jaar tussen wat wordt uitgevonden of ontdekt en wat wordt kenbaar gemaakt aan een breder 

publiek. Er zijn altijd belangengroepen die voordeel willen halen uit de onwetendheid van de massa. Laat 

ons niet naïef zijn.                          

 

Tot slot is HAARP ook in staat om de elektriciteitsnetten binnen de kortste keren uit te schakelen. Beeldt 

U even in dat er geen elektriciteit is… er is geen verlichting meer, geen verwarming, geen radio of 

televisienieuws, de frigo werkt niet meer, … alles wat men een aan/uit knop wordt bediend stopt van te 

werken…. dus ook alle telefoonnetwerken, bankautomaten, voedsel en drankvoorzieningen aan 

winkelketens, ziekenhuizen vallen zonder stroom, politie of brandweer kan niet meer verwittigd worden 

… de pompstations werken niet meer  … en ook het kraantjeswater wordt niet meer bevoorraad… Men 

zit werkelijk in een totale chaos. (Dit spektakel werd ook even aan het publiek getoond in de James Bond 

film  “Golden Eye” , bij het begin van de film). 

 

HAARP is een onzichtbaar wapen met de kracht van vele atoombommen en die ook hele populaties tot 

agressie of zelfmoord kan programmeren. Het is het meest duivelse wapen ooit gemaakt in de 

geschiedenis van mensheid… maar de grote massa ziet het niet eens en gelooft er dus niets van, mede 

dankzij de hulp van dagelijkse conditionering van hun hersenen via televisieprogramma’s en Hollywood 

filmen.   

 

Voor de meeste fervente sceptici heb ik dan nog het volgende te melden : Mind Control zegt U dat iets ? 

Mind Control is iets wat in de concentratiekampen tijdens de eerste wereldoorlog werd toegepast. 

Tijdens de tweede wereldoorlog werd dit verfijnd… ook tijdens de Vietnam oorlog en Operatie Desert 

Storm. 

 

Enkele voorbeelden ter verduidelijking : 
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• Delta programming van de CIA. Dit dateert van 1960. Het is de elektromagnetische subliminale 

programmering. De programmering gebeurt via antennes voor televisie en radio, via 

hoogspannings- en distributiekabels, via metalen spiraalveren van bedmatrassen. Tijdens de 

nachtrust worden heel wat mensen geprogrammeerd zonder dat ze zich hiervan bewust zijn.    

• RF media CIA program. Dit dateert van 1990 en heeft als doel programmatie en ontketenen van 

gedragszin, ondermijnen of ondergraven van psychologische begaafdheden van de bevolking ter 

voorbereiding van de massa elektromagnetische controle. 

• Een ander mind control programma is het Tower Program van de CIA uit 1990 en dat functioneert 

met behulp van microgolven en programmeert de mensen via neurale resonantie dat gecodeerd 

is om neurale degeneratie teweeg te brengen met als doel psychische onderdrukking. Neurale 

degeneratie betekent Alzheimer stimuleren. Het pseudoniem voor dit programma heet “Wedding 

Bells” Het 3G systeem is ontworpen als een militair communicatie systeem voor Mind Control. 

• Sinds 1995 maakt HAARP deel uit van het programma voor het nationale veiligheidsagentschap 

CIA om aan neurale ‘research‘ te doen en dient voor massale bevolkingscontrole  

• De CIA heeft bv. ook het Predent Program uit 1989 en dat dient voor massale bevolkingscontrole, 

gedragscontrole en oproercontrole. Met oproercontrole wordt hier niet bedoeld om de oproer in 

bedwang te houden maar om oproer te creëren via elektromagnetische straling. Dit is 

krankzinnig, maar reëel. Mensen worden eerst geprogrammeerd om oproer te maken en worden 

vervolgens opgepakt en ingerekend voor oproer. 

• Wij hebben ook het Phoenix 2 program van de USAirforce uit 1983. Het betreft hier het 

elektronisch multi directioneel doelgericht programmeren van bevolkingsgroepen met als doel 

het creëren van het planetair somnambulisme, het creëren van aardbevingen op specifieke 

plaatsen en het programmeren van prikkelbare individuen. Het pseudoniem voor dit programma 

noemt Program Rainbow.  

  

 

Ik nodig de luisteraar uit om eens de film “The Manchurian Candidate” te bekijken en te observeren over 

het wat en het hoe.    

 

En wie heeft hieraan profijt ?  

Voor wie dient al dat opzet ? 

 

Bekijk de situatie van de voorbije oorlogen. Machtige multinationals met lugubere machtswellustelingen 

die als psychopaten maar één doel voor ogen hebben : Macht en geld. Geen greintje respect voor de 

natuur, noch de medemens. Eigen genot eerst.  

 

Bekijk de geschiedenis. Het is steeds hetzelfde verhaal. Volkeren worden tegen elkaar opgezet voor 

machtswellustelingen en het maakt niet uit of het religieus of wereldlijk getint is. Dat mensen elkaar maar 

uitmoorden is goed voor de financiële situatie van die grote machthebbers. Hoeveel mensen zijn in de 

geschiedenis van onze zo beschaafde maatschappij niet gestorven of vermoord als slaaf voor het plezier 

en genot van die “goddelijke top” ?   

 

Nog twijfels  ? 

 

Laat ons eens Agenda 21 analyseren.    

 

Agenda 21, hoe mooi het ook mag lijken, is gericht op het tegenover elkaar zetten van 

bevolkingsgroepen. Zij die de aarde al bezoedeld hebben maar een “welvaart “ gecreëerd hebben 

moeten inbinden, maar de opkomende welvaarten moeten tegen gehouden worden. Vertel eens aan 
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China en India en andere landen die een welvaart willen opbouwen met de opgelegde technologieën dat 

ze zoveel niet mogen vervuilen en liever niets vervuilen. Dit creëert ongelijkheid en dus conflicten. Niet 

vervuilende technologieën bestaan, maar mogen niet worden toegepast want dat brengt niets op aan de 

multinationals.       

 

Hebt U al gehoord van Iron Mountain ? 

 

President John Fitzgerald Kennedy heeft een onderzoek laten starten door een team van experten om na 

te gaan hoe onze beschaving zou kunnen evolueren ten tijde van vrede. 

Uit het onderzoek is duidelijk gebleken dat de economie zou vertragen en haast stilvallen. Dit was 

natuurlijk niet naar de zin van die multinationals die overal hun spionnen zitten hebben. Maar het rapport 

was klaar nadat JFK vermoord werd. Zijn opvolger Lyndon B. Johnson heeft dit rapport onmiddellijk laten 

verdwijnen in de archieven van Iron Mountain. Iron Mountain is de ondergrondse digitale opslagruimte 

voor alle archieven.  In 1967 heeft één van de deelnemende experten het rapport toch naar buiten 

gebracht en is later in boekvorm verkocht geweest. Maar ondertussen is het boek nergens nog 

verkrijgbaar en is alles terug in de oude plooi gevallen. Er moet een oorlog komen of een oorlog 

vervangende methode om de economie op volle toeren te laten draaien, ten gunste van de 

multinationals. Agenda 21 past perfect in dat programma. Door de mensen te culpabiliseren dat ze 

bezoedelen en de aarde volledig pollueren worden continu nieuwe producten op de markt gebracht die 

minder bezoedelen en waarvan de gebruikslevensduur korter en korter wordt. Voor de multinationals 

een goede zaak, want de omzet groeit en voor de politici hebben ze de mogelijkheid om de economie aan 

te zwengelen en extra belastingen te heffen op al wat bezoedeld.     

 

En nogmaals voor de fervente sceptici… herinner jullie het ozongat ? 

Oh ja ! 

De CFK’s waren de oorzaak van het ozongat. CFK’s zijn de mediumgassen om energie over te brengen van 

de ene ruimte naar een andere ruimte. Freon is een van die koelmediumgassen.  

Heeft er iemand bij stil gestaan dat al die CFK’s minstens 2 maal zoniet 3 maal zwaarder wegen dan lucht.  

Kan er mij iemand dan verklaren hoe die zware gassen zo hoog in de lucht zijn geraakt en in die massa dat 

ze het ozongat hebben gecreëerd ? 

Ik vraag gewoon uitleg in simpele fysica. 

Het antwoord ken ik. 

Het is niet mogelijk tenzij het zo hoog werd gebracht. 

Research centra voor atoomproeven hebben blijkbaar veel koeling nodig. 

Meer dan 2000 bovengrondse atoomproeven hebben plaats gevonden tussen 1945 en het jaar 1990.  

Sinds dat de atoomproeven ondergronds werden gestart was er geen probleem meer.  

Maar ondertussen was het startsein gegeven om alle installaties die met koelgroepen of warmtepompen 

te maken hadden vervangen . Kassa, kassa. 

 

En verder wil ik nog even dit merkwaardig bericht met U delen. Op 13 mei 2014, was de Franse minister 

van buitenlandse zaken, Laurent Fabius, op bezoek bij de Amerikaanse staatssecretaris John Kerry. Een tal 

van punten werden besproken zoals de problematiek rond Iran tot en met Syrië alsook over de 

klimaatverandering. In zijn elan naar de voorbereidingen van de belangrijke klimaatconferentie  

georganiseerd door de Verenigde Naties te Parijs op eind 2015, meer bepaald vanaf 30 november tot en 

met 11 december, uitte Laurent Fabius zeer somber uit : “ We have 500 days to avoid climate chaos” , of 

vertaald : “Er rest ons nog 500 dagen om een klimaat chaos te vermijden”. Dit zijn heel zware woorden, 

want klimaat chaos betekent catastrofale klimaatsituaties. Waar heeft hij het over ?  

Kan een Franse minister van buitenlandse zaken zomaar een klimaat chaos voorspellen ?   

Of wordt hier iets anders mee bedoeld ?  

 

Eigenaardig genoeg is kort daarop op enkele weken tijd AVAAZ, een organisatie die zogezegd de stem van 

het volk vertegenwoordigd en werd opgericht in 2007, erin geslaagd om een miljoen mensen op de been 

te krijgen op 20 september 2014 om op te komen tegen aardeopwarming als gevolg van de CO2 uitstoot. 
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Weinigen stellen zich wellicht vragen hieromtrent… Maar om 1 miljoen mensen wereldwijd op de been te 

krijgen moet men al serieus georganiseerd en gesponsord zijn om hierin te slagen. 

 

Eventjes een paar zaken op een rijtje zetten : bijna 40 miljoen leden wereldwijd op 7 jaar tijd, 

vertegenwoordigd in 194 landen … en binnen diezelfde 7 jaar,  en nu komt de kat op de koord , niet 

minder dan 208.496.000 gevoerde acties. Dat is wat ze neerschrijven… 

 

Hallo vriend, wat voor een organisatie is mij dat ?!  

Op hun 2850 dagen van bestaan, hebben ze niet minder dan 208.500.000 acties gevoerd, dat zijn 

gemiddeld meer dan 70.000 acties per dag.  

Die moeten waarlijk in het Guinness boek van records staan.     

Of is het allemaal maar schijn en nemen ze goedgelovige mensen bij de neus om ze te stimuleren in een 

richting die de hogere politiek wenst uit te voeren … en jawel op vraag van de bevolking !  … en dat is wat 

ze ook neerschrijven … de voorstellen komen van de leden en daar staan ze achter, om politici te dwingen 

acties te ondernemen en wonder boven donder, vooraanstaande politici staan te trappelen om deze 

wensen uit te voeren….  Hun motto “Een ethiek van dienend leiderschap”. Mijn hoed af daarvoor. 

 

Uiteraard heb ik de problematiek rond Chemtrails en HAARP ingediend… dat was in juni 2013, ter 

voorbereiding van de eerste manifestatie betreffende Chemtrails  …  

Ik heb sindsdien nog geen antwoord mogen ontvangen. Ik heb eigenlijk helemaal niets van hen gehoord.  

Ik had verwacht dat ze mij zouden vragen om meer toelichting te geven … maar neen, helemaal niets.  

Ja, dat is ook te verstaan... een groep van VRIJWILLIGERS die 80.000 acties per dag moeten organiseren 

hebben natuurlijk weinig tijd om te luisteren, nietwaar ?!  

 

Cijfers vertellen meer dan woorden, heb ik ooit eens gelezen in een publiciteit. Dat is hier zeker het geval.  

 

 

 

 

Eén zaak is zeker. Het betreft hier allemaal kwaad opzet die de gezondheid en leefbaarheid  van de hele 

planeet zwaar in het gedrang brengt. Wij hebben niet te doen met mensen, maar met psychopaten die 

geen gevoel kennen, die geen greintje respect kunnen opbrengen. 

 

Kunnen wij er iets aan veranderen. 

 

Hier zeg ik duidelijk JA op. 

 

Als iedereen eens zijn verantwoordelijkheid zou opnemen, dan hebben die personages binnen de korste 

keren geen macht meer. Ook die oh zo machtige multinationals zullen als een pudding in elkaar vallen als 

wij het werkelijk willen. Wij, de bevolking, zijn in de grote meerderheid. Sta dan op als ridders voor de 

waarheid, de liefde en het leven. Denk aan uw kinderen, uw nageslacht. Wees niet laf en egoïstisch en 

laat niet de moedigen die opkomen voor ons allen aan hun lot over. Positief denken is ook positief 

HANDELEN. Zoniet komt er niets van in huis. Samen zijn we sterk. Laten wij het waar maken.   

 

Of kiest U liever voor struisvogelpolitiek en drijft U uw nageslacht naar haar totale ondergang ?    

Dieren hebben geen verstand of geen gevoelens … aldus die verwoede sceptici. Besef dat dieren ook 

weten wanneer moet GEHANDELD worden en dat is niet als het TE LAAT is.  

Voeg uw positief denken bij de DAAD en sta op als een volwassen mens die zijn verantwoordelijkheid 

opneemt. 

 

Voor zij die hier gehoor aan willen geven, op 25 april 2015 wordt opnieuw een wereldwijde manifestatie 

gehouden omtrent dit thema.  Wees aanwezig. Sinds het begin heb ik er iets bijzonders van willen maken 

en heb ik dit omgevormd tot een manifestatie tentoonstelling met grote posters die tekst en uit uitleg 

verschaffen met het nodige beeldmateriaal. Mensen die op de manifestatie te Brussel aanwezig waren 
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kunnen dit beamen. Voor 25 april 2015 voorzie ik nu ook een groot zelf gemaakt scherm van 12m² 

waarop meerdere video’s geprojecteerd worden die ik zelf in elkaar heb gestoken met videomateriaal dat 

ik op het internet heb gevonden en dat ik allemaal heb ondertiteld in drie talen (N – F – E).    

 

Dank U bij voorbaat om uw engagement kracht bij te zetten en aanwezig te zijn wanneer het op aan 

komt. 

 

Brussel, 18 oktober 2014  

Ir. Luc Vervliet 


