1

Waartoe dienen Chemtrails?

No. 641

Inleiding
Chemtrails, we zien ze bijna dagelijks in de lucht. Het zijn niet die dunne
strepen die vliegtuigen achterlaten en weer snel verdwijnen (contrails). Het
gaat om strepen die vrij breed zijn en heel lang blijven hangen in de lucht.
Ze worden kriskras door en over elkaar heen getrokken en waaieren uit,
zodat het hele luchtruim als met een lichte mist is bedekt. Veel mensen
vragen zich af wat deze strepen betekenen, waarvoor ze dienen en wie dat
doet en betaalt.
Wikipedia zegt er het volgende van:
Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en
trail (spoor) en daarmee een variant op contrail (condensation (condensatie) en
trail). Het begrip chemtrail wordt gebruikt in complottheorieën die stellen dat er
sprake is van het moedwillig verspreiden van bepaalde chemische stoffen in de
atmosfeer vanuit straalvliegtuigen, waarbij de condensstrepen deze stoffen moeten
'camoufleren'. De meeste van deze theorieën gaan ervan uit dat de overheid
verantwoordelijk is voor de verspreiding van de chemische stoffen.
Doel van de chemicaliën zou
volgens de aanhangers van de
theorie kunnen zijn:
Beïnvloeden van het weer,
klimaat of milieu;
Het verstoren van militaire
o p s p o r i n g s s ys t e me n . I n
militair verband worden vanuit
vliegtuigen soms grote
h o e v e e l h e d e n
polymeerdeeltjes met een
opgedampte laag metaal
u i t g e s p r o e i d
(antiradarsneeuw), met het doel radarsignalen te ontregelen.[1]
Het beïnvloeden en daarmee onderwerpen van bevolkingsgroepen;
Het uitvoeren van een selectie op mens of dier (uitroeien van zwakke individuen,
eugenetica).
Oefeningen in het kader van biologische en chemische oorlogsvoering. Uit een
Brits overheidsrapport uit 2002 blijkt dat tussen 1940 en 1979 grote hoeveelheden
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chemicaliën (waaronder zink- en cadmiumverbindingen) en bacteriën over de
Britse bevolking zijn uitgesproeid via vliegtuigen als onderdeel van een geheim
militair programma in het kader van biologische oorlogsvoering.[2][3]
Bescherming van elektronisch dataverkeer tegen kosmische straling
Aanhangers van de chemtrailtheorie zien een duidelijk onderscheid tussen 'echte'
contrails, die snel zouden verdwijnen, en 'chemtrails' die veel langer zouden blijven
hangen, waarbij die chemtrails dan een systematisch raster zouden vormen. In
werkelijkheid is de tijd dat een condensspoor blijft hangen sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden en de hoogte waarop wordt gevlogen en kunnen gewone
contrails ook uitgroeien tot cirrusachtige wolken die uren blijven hangen.
Een recente studie van Vlaamse Universiteiten zou aantonen dat chemtrails niet
wetenschappelijk bewezen kunnen worden. [bron?] Het is onduidelijk wie als
eerste de theorie van de chemtrails naar buiten heeft gebracht. Volgens een verhaal
zou dit een journalist zijn die later heeft toegegeven dat hij dit deed alleen om uit te
testen hoeveel geloof mensen zouden hechten aan aperte onzin. [bron?]

Uit het tijdschrift Skepter het volgende over chemtrails:
"We worden besproeid!" http://www.skepsis.nl/chemtrails.html
door Rob Nanninga
'Je vergist je absoluut niet als je het met eigen ogen aanschouwt', meent
Paul Harmans, webmaster van ufowijzer.nl. Hij reed 's morgens over de
A28 richting Zwolle toen het hem opviel dat de 'laaghangende
sluierbewolking' bestond uit evenwijdige vliegtuigsporen die breed waren
uitgewaaierd. Hij zag ook een vliegtuig dat deze sporen met een dikke
streep doorkruiste. Toen hij later in een file stond, had Harmans wat meer
gelegenheid om naar boven te kijken en zag hij dat het vliegtuig al drie
strepen had getrokken, zodat er een soort rooster was ontstaan. Hij wist het
nu zeker: 'daar recht boven mij was een of andere maniak duidelijk bezig
met het verspreiden van een stof die een onbekende bedoeling had ... Het
was overduidelijk dat er een vliegtuig bezig was met het sproeien van een
nevel boven de zeer drukke A28'.
Als Paul Harmans zelf op deze gedachte was gekomen, dan hadden we hem
misschien kunnen adviseren een psychiater te bezoeken. Maar dat is niet
nodig, want er zijn duizenden die zijn overtuiging delen. Het fenomeen
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staat bekend als chemtrails en er wordt op talloze websites voor
gewaarschuwd. Het Soeverein Onafhankelijk Persbureau Nederland
(SOPN) in het Groningse Winsum weet te vertellen dat we te maken
hebben met 'een complot op het hoogste niveau'. Onder leiding van Anton
Teuben (54), die eerder een aantal modezaken bezat, zet het SOPN zich in
'om de mensheid te redden'. (Zie www.niburu.nl en www.sopn.nl)
Zelfs in Winsum ben je niet
meer veilig. Er wordt daar
regelmatig gesproeid.
Gelukkig heeft de cloudbuster
die het SOPN aanschafte,
enige verlichting kunnen
brengen. Men heeft alle
kamerleden al over de kwestie
geïnformeerd en stuurde vorig
jaar een open brief aan
minster-president Balkenende:
'Aangezien het sproeien veelal
gebeurt met Amerikaanse
tankvliegtuigen, onder andere vanaf de basis Mildenhall, hopen wij dat u
als Minister President ook de verantwoording neemt om dit aan te kaarten
bij President Bush.' De premier liet echter niets van zich horen. Op 26 juni
2004 had het SOPN er genoeg van en eiste zijn aftreden. Ook werden er
gesprekken gevoerd met een advocatenkantoor 'om te kijken of er
juridische stappen ondernomen kunnen worden tegen onze corrupte
overheid'.
De chemtrails wijken naar men zegt duidelijk af van de condensstrepen die
gewone vliegtuigen achterlaten, de zogenoemde contrails. Ze blijven veel
langer hangen en bestrijken een groter gebied. Men is het er echter niet
over eens waarvoor ze bedoeld zijn. Het zou een manier kunnen zijn om
het broeikaseffect tegen te gaan. Maar dat lijkt niet veel te helpen. De
meesten nemen aan dat de chemtrails tegen de bevolking zijn gericht. Dit
idee werd vanaf 1999 uitgedragen door William Thomas, een Canadese
journalist en verkoper van voedingssupplementen, die er inmiddels ook een
boek over heeft geschreven. Hij beweerde onder meer van de BBC te
hebben gehoord dat er in Engeland in twee weken tijd 6.000 mensen waren
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overleden met ademhalingsproblemen die te wijten waren aan chemtrails.
Tientallen soorten gezondheidsklachten hadden er volgens hem eveneens
mee te maken.
Misschien worden chemtrails ingezet om mensen met een zwakke
gezondheid te elimineren. Of wil men alleen de ziektekosten laten stijgen?
Nee, zeggen anderen, het is een biologisch wapen waarmee ze ons DNA
zodanig willen manipuleren dat wij geen bedreiging meer vormen voor hun
macht. Het is een middel waarmee ze ons eronder willen houden.

Meteorologen zien daarentegen niks verdachts in de lucht: zij weten dat
contrails zich kunnen uitbreiden en dat ze wel twee dagen kunnen blijven
bestaan. Een vliegtuigmotor produceert veel waterdamp, die op 10 km
hoogte vrijwel meteen in ijskristallen verandert. Daarnaast wordt ook CO2
uitgestoten, wat minder plezierig is. De kristallen verdampen weer snel
wanneer de lucht droog is of wanneer ze in een warmere luchtlaag afdalen.
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Maar bij een hoge luchtvochtigheid en speciaal wanneer er een
weersomslag op til is, blijven ze hangen en kunnen ze uitgroeien tot een
cirrusachtige bewolking, die vooral bestaat uit water dat al in de atmosfeer
aanwezig was. Evenwijdige banen ontstaan wanneer meerdere vliegtuigen
door dezelfde luchtcorridor passeren, waarbij de strepen soms door de wind
afdrijven. Banen die elkaar kruisen, bevinden zich in werkelijkheid niet op
dezelfde hoogte.
Als men de bevolking van Winsum en andere wereldsteden wil besproeien,
waarom doet men dat dan op zo grote hoogte dat het gif waarschijnlijk pas
honderden kilometers verderop gehavend en sterk verdund neerkomt? En
wat hebben die wolken ermee te maken? Het lijkt ook onmogelijk om zo'n
omvangrijk complot zo goed geheim te houden. Heel veel mensen, met
verschillende taken en belangen, zouden er wat vanaf moeten weten,
zonder uit de school te klappen. Zulke argumenten (desinformatie) kunnen
de chemtrail-believers echter niet meer op andere gedachten brengen, want
ze zien met eigen ogen dat het boven hun hoofd niet pluis is.
Noot
In de nieuwste Skepter (maart 2012) staat een hoofdartikel over chemtrails
met veel meer informatie.
http://petities.nl/petitie/stop-chemtrails-nu
Gezondheid: Bestaan chemtrails officieel erkend!
Door GuidoJ. zaterdag, 30 oktober 2010
De Belgische oud-burgemeester, Peter Vereecke.
Oud-Burgemeester Peter Vereecke is de grote voorvechter van erkenning
van het chemtrail-fenomeen door overheden. Over zijn indrukwekkende
onderzoek kun je HIER op WantToKnow lezen en het is ongelooflijk dat
een deze dagen overheden het bestaan van chemtrails nu toegeven.
Dit is overigens het andere artikel op WantToKnow over dit onrustbarende
fenomeen.
Dit is het persbericht dat Peter Vereecke de wereld inzond:

PERSMEDEDELING vrijdag 29 oktober 2010
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BESTAAN VAN CHEMTRAILS NU WERELDWIJD OFFICIEEL
TOEGEGEVEN !!!
Wat wij en zovele actiegroepen nu al zo lang trachten duidelijk te maken is
nu eindelijk toegegeven.
Op de VN-conferentie te Nagoya is vandaag door de 193 lidstaten beslist
om te stoppen met allerlei projecten en experimenten van
‘ geo-engi neer i ng’ , d.w.z. het
kunstmatig en opzettelijk beïnvloeden
van het klimaat. Verklaring : men
begrijpt nu (plots …) de potentiële
risico’s ervan. In deze .pdf vindt u de
tekst die via persbureau Reuter is
verspreid.
Het fenomeen ‘chemtrails’ wordt
hierbij expliciet vernoemd.
Voor ons als Belfort-group en voor mij persoonlijk is dit heel verheugend
nieuws : het afgelopen jaar werden we door vrijwel iedereen (regering,
administraties, pers, wetenschappers, het gerecht, politie) geridiculiseerd
als we wezen op de verdachte aanwezigheid van kunstmatige
vliegtuigstrepen en het gevaar voor het leven op deze planeet.
Ook het wetenschappelijk rapport Case Orange, dat we op ons
internationaal symposium van 29 mei voorstelden, werd zonder veel
commentaar terzijde geschoven.
Nu is het op het hoogste niveau, officieel en wereldwijd toegegeven : men
is op allerlei manieren al jaren bezig ons klimaat te manipuleren. Ook het
bestaan van HAARP en de nefaste rol van dit enorm electromagnetisch
wapen wordt nu toegegeven.
We dienen echter voorzichtig en kritisch te blijven
De voorzitter spreekt van een ‘zeer gevoelig compromis’. We zullen dus
uiterst zorgvuldig op de naleving van dit moratorium moeten letten.
Heel deze problematiek wordt nu gecentraliseerd door de Verenigde
Naties. Wie weet hoe bv. van daaruit met gemanipuleerde gegevens ons de
global warming-leugen is opgedrongen, die beseft dat we nog niet echt aan
de nieuwe patatjes toe zijn … !
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Maar op dit moment zijn we heel ‘opgelucht’
Omdat we terug kunnen hopen op blauwe, zuivere luchten.
Omdat nu ontegensprekelijk bewezen is wat wij al zo lang trachten
duidelijk te maken : we zijn inderdaad al jaren besproeid als insecten op
veldgewassen. Omdat bewezen is dat de waarheid – uiteindelijk – altijd
naar boven komt en zegeviert ! We hopen dat de pers aan dit ‘goed
nieuws’-bericht de nodige aandacht zal willen schenken.
Namens de Belfort-group en alle waarheidszoekers,
http://www.youtube.com/watch?v=hD7Ho7K3gms&feature=related
Peter Vereecke
Hooiwege 20
B – 9940 Evergem
Kijk verder eens op de volgende website:
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M10&l=NL
'What in the world are they spraying?' Documentaire over chemtrails

Het inwendige van een vliegtuig waarmee de chemtrails worden gesproeid over
onze hoofden
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Inmiddels heeft iedereen wel eens kriskras strepen van witte wolken in de
lucht gezien van straalvliegtuigen, die zich uitstrekt van horizon tot
horizon. En dat uiteindelijk de hemel doet veranderen in een troebele waas.
Onze aangeboren intelligentie vertelt ons dat deze niet alleen maar damp
paden van straalmotoren zijn. Maar nog niemand heeft (echt) onderzoek
gedaan naar de vragen: Wie doet dit en waarom?
What In The World Are They Spraying poogt hier een antwoord op te
geven. Hier is een verhaal van een zich snel ontwikkelende industrie
genoemd Geo-engineering. Gedreven door wetenschappers, bedrijven en
overheden met de bedoeling het klimaat te regelen en het wijzigen van de
chemische samenstelling van bodem en water. Dit allemaal voor de
zogenaamd verbetering voor de mensheid. Hoewel officials stellen dat deze
programma's alleen nog in de discussie fase zijn is het bewijs er in
overvloed, dat zij al aan de gang zijn sinds ongeveer 1990. Maar ook dat
het effect verwoestende gevolgen heeft aan gewassen, flora en fauna en de
menselijke gezondheid. We worden besproeid met giftige stoffen zonder
onze toestemming en om het nog erger te maken. Ze liegen en verzwijgen
het ook nog eens.
What in the world are they spraying?
Engelstalige documentaire
De Duitse regering informeert haar bevolking sinds enige tijd op internet
over chemtrails. Dat meldt het Duitse Kopp Online. Waarnemers
vermoeden dat geo-engineering, het bewust ingrijpen in het functioneren
van de Aarde, al tenminste 20 jaar lang wordt toegepast. Geo-engineering
wordt op de website van het Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek
(BMBF) verkocht als een onschuldige methode om klimaatverandering
tegen te gaan. Met behulp van geo-engineering wil het ministerie straling
van de Zon tegenhouden en CO2 in de atmosfeer reduceren als gevolg
waarvan de Aarde minder snel zou opwarmen en het broeikaseffect zou
verminderen. Op haar website erkent het ministerie dat de maatregelen niet
zonder risico zijn en dat sommige vragen vooralsnog onbeantwoord
blijven. Ook wordt duidelijk dat chemtrails slechts een klein onderdeel zijn
van de ingrijpende maatregelen die effect hebben op grootschalige
systemen op Aarde. Wetenschappers zijn bezorgd dat de chemicaliën die
wereldwijd worden verspreid kunnen leiden tot serieuze aandoeningen.
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http://www.youtube.com/watch?v=QLlBLVUUi-U
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/16117/chemtrails-voor-johan-the-pilot

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/chemtrails-keihard-bewijs-in-offici
ële-berichten/
http://www.argusoog.org/chemtrails-en-depopulatie-een-insider-spreekt-zic
h-uit/
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Hoe de illuminati over ons denken en wat zij doen
De strategie van de nieuwe wereld orde op een rij
Geplaatst op september 23, 2009 doorAdam
“Een illusie zal het zijn, zo groot, zo omvangrijk dat het buiten hun
perceptie zal vallen. Zij die het wel zien zullen als idioten bestempeld
worden.“
Wij zullen aparte partijen vormen wat zal voorkomen dat ze de verbanden
tussen ons zien. Wij zullen ons gedragen alsof wij niet verbonden zijn om
de illusie in leven te houden. Ons doel zal druppel voor druppel behaald
worden opdat er geen wantrouwen kan ontstaan. Dit zal tevens ervoor
zorgen dat ze de veranderingen niet zien terwijl ze gebeuren.
Wij zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan omdat wij
het geheim kennen van het absolute.
Wij zullen altijd samenwerken en zullen verbonden blijven door ons bloed
en geheimhouding. Hij die spreekt zal de dood vinden.
Wij zullen hen levensspanne kort houden en hun hersencapaciteit zwak
terwijl wij het doen voorkomen dat wij het tegenovergestelde nastreven.
Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze
nooit in de gaten krijgen wat er aan de hand is.
Wij zullen zachte metalen gebruiken, verouderingsversnellers en
toevoegingen in voedsel en drinken, ook in de lucht. Ze zullen overspoeld
worden door gif, overal waar ze gaan of staan.
De zachte metalen zullen hen het verstand doen verliezen. Wij beloven hen
geneesmiddelen te vinden maar zullen hen nog meer gif toedienen via de
geneesmiddelen. Het gif zal geabsorbeerd worden door hun mond, hun
huid, ze zullen hun hersenen vernietigen en reproductieve systemen.
Hun kinderen zullen dood geboren worden en wij zullen de informatie
geheim houden. Het gif zal verstopt zitten in hun eten, drinken, de lucht,
zelfs hun kleren.
Wij zullen gewiekst moeten zijn in het toedienen van het gif want ze zien
veel.
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Wij zullen ze aanleren dat het gif goed is met grappige plaatjes en leuke
deuntjes.

want ons bloed moet zuiver blijven, dat is onze manier. Wij zullen ze
elkaar doen vermoorden als ons dit uitkomt.

Zij die als vraagbaken dienen zullen in onze dienst zijn om ons gif aan de
man te brengen. Ze zullen onze producten zien in films waardoor ze er
gewend aan raken zonder ooit de echte effecten van onze producten te
kennen.

Wij zullen hen apart houden van de eenheid door dogma’s en religie. Wij
zullen alle aspecten van hun leven controleren en ze vertellen wat ze
moeten doen en hoe. Wij zullen hen aardig en rustig leiden waardoor ze
gaan denken dat ze zichzelf besturen en leiden. Wij zullen vijandigheid
tussen hen door onze fracties stimuleren. Wanneer een licht onder hen zal
glanzen, zullen wij het door spot, of dood doven, welke ons het best past.

Bij de geboorte van hun kinderen zullen wij ze injecteren met gif, gevuld
met metalen dat hun hersenen zal aantasten in de overtuiging dat het goed
voor hen is. Wij zullen vroeg beginnen, als de hersenen nog jong zijn, wij
zullen hun kinderen verleiden met wat ze het liefst hebben, suiker,
snoepgoed.
Als hun tanden aangetast raken door het suiker zullen wij ze nog meer
metalen toedienen dat hun hersenen vernietigt en hun toekomst steelt. Als
hun leervermogen aangetast raakt zullen wij medicijnen aanbieden die nog
meer schade zullen berokkenen en andere ziektes doen ontstaan waarvoor
wij nog meer medicijnen voorschrijven. Wij zullen ze voor onze ogen
zwak en gewillig maken door onze macht. Ze zullen opgroeien met
depressies, langzaam en steeds dikker worden zullen ze toevlucht tot ons
zoeken en wij zullen ze nog meer medicijnen voorschrijven en verkopen.
Wij zullen hen aandacht richten op geld en materiële goederen opdat zij
nooit contact zullen krijgen met hun eigen ik, hun innerlijk. Wij zullen hen
afleiden met ontucht, brood en spelen zodat zij nooit één zullen zijn met de
eenheid van al dat is. Hun gedachten zullen de onze zijn en zij zullen
precies doen wat wij zeggen. Als iemand weigert zullen wij technieken op
hen loslaten die hun gedachten doen veranderen. Wij zullen angst als ons
wapen gebruiken.
Wij zullen hun overheden maken en opposities binnen deze overheden, wij
zullen beide kanten manipuleren.
Wij zullen steeds ons doel verborgen houden maar ons plan gewoon
uitvoeren. Ze zullen de arbeid voor ons verrichten en wij zullen leven in
overvloed van hun inspanningen. Onze families zullen nooit paren met hen

Wij zullen ervoor zorgen dat ze elkaar naar het leven staan en hun eigen
kinderen vermoorden. Wij zullen dit bewerkstelligen door het creëren van
haat als onze partner en boosheid als onze vriend. De haat zal hen
verblinden en nooit zullen ze in de gaten krijgen dat door hun conflicten
wij als hun leiders zullen opstaan. Ze zullen bezig zijn met elkaar
vermoorden. Ze zullen in bloed baden en hun buren vermoorden zolang als
wij dit willen.
Wij zullen grote voordelen behalen uit deze strijd want ze zullen ons niet
zien want ze kunnen ons niet zien.
Wij zullen door blijven gaan met het uitbuiten van hun oorlogen en hun
doden.
Wij zullen dit telkens weer herhalen tot wij ons doel bereikt hebben.
Wij zullen door blijven gaan met het inboezemen van angst door beelden
en geluiden.
Wij zullen alle middelen gebruiken die wij tot onze beschikking hebben en
zijzelf zullen deze middelen voor ons maken door hun arbeid.
Wij zullen zorgen dat ze zichzelf en hun buren haten. Wij zullen steeds de
absolute waarheid voor hen verborgen houden, dat wij allen één zijn. Dit
mogen ze nooit te weten komen. Ze mogen nooit weten dat kleur een
illusie is, ze moeten steeds denken dat ze niet allen gelijk zijn. Stap voor
stap zullen wij ons doel bereiken.
Wij zullen hun land overnemen, hun bronnen en hun welvaart om totale
controle over ze uit te kunnen voeren.
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Wij zullen hen misleiden door het accepteren van wetten die het beetje
vrijheid dat ze kennen helemaal zal doen verdwijnen.
Wij zullen een geldsysteem implementeren waardoor ze voor altijd
gevangen zullen zijn samen met hun kinderen in schulden en lasten. Als ze
samen gaan werken zullen wij ze beschuldigen van misdaden en de wereld
een ander verhaal vertellen want wij bezitten de media.
Wij zullen de media gebruiken als controle over de informatievoorziening
en hun sentiment op onze manier.
Als ze zich tegen ons verzetten zullen wij ze vertrappen als insecten want
ze zijn minder dan dat. Ze kunnen niks ondernemen want ze hebben geen
wapens.
Sommigen van hen zullen wij rekruteren om onze plannen uit te voeren,
wij zullen hen het eeuwige leven beloven maar het eeuwige leven zullen zij
nooit bezitten want ze zijn niet van onze soort. De gerekruteerden zullen
wij ingewijden noemen, zij zullen geïndoctrineerd worden om valse rites
en passages tot hogere sferen te geloven.
Leden van deze groep zullen denken dat ze één zijn met ons, nooit de
waarheid kennende. Ze mogen deze waarheid nooit leren want ze zouden
zich tegen ons kunnen keren. Voor hun werk zullen wij hen belonen met
Aardse zaken en mooie titels maar nooit zullen ze net zoals ons worden,
onsterfelijk, nooit zullen zij het licht ontvangen en de sterren kunnen
bereizen.

14

Waartoe dienen Chemtrails?

No. 641

Hun gedachten zullen gebonden zijn door hun religie en geloof, de geloven
die wij gemaakt hebben voor hen. Als zij ooit uitvinden dat zij onze
gelijken zijn zullen wij uitsterven. Dit mogen ze nooit te weten komen.
Als ze er ooit achter komen dat ze ons samen wel aankunnen en actie
ondernemen zijn wij verloren.
Ze mogen nooit te weten komen wat wij gedaan hebben want als dit
gebeurt zullen wij geen plek om te vluchten meer kunnen vinden want het
zal makkelijk zijn ons te herkennen als het doek is gevallen. Onze actie zal
geopenbaard hebben wie wij zijn, ze zullen ons dan op kunnen jagen want
niemand zal ons nog onderdak bieden.
Dit is de geheime convenant waarnaar wij zullen leven voor de rest van
onze huidige en toekomstige levens want deze realiteit zal vele generaties
en levens overspannen.
Dit convenant is bezegeld met bloed, ons bloed. Wij degenen die van de
Hemel naar de Aarde kwamen. (als gevallen engelen)
Dit convenant mag nooit, nooit bekend worden. Het mag nooit
opgeschreven of uitgesproken worden want als dit gebeurt zal de
bewustwording hierdoor de furie opwekken van de Schepper en zullen wij
terug geworpen worden in de dieptes vanwaar wij vandaan komen voor alle
tijden of de oneindigheid zelf.
Met dank aan Nexus!

Zij zullen nooit de hogere sferen bereiken want het vermoorden van hun
eigen soort zal de passage naar de sfeer van het licht tegen houden. Dit
zullen zij nooit weten. De waarheid zal recht in hun gezicht te zien zijn, zo
dichtbij dat ze er niet op zullen kunnen focussen totdat het te laat is.

Chemtrails en Depopulatie – een Insider spreekt zich uit
Door Redactie op 1 maart 2012 – 21:0064 Reacties | 4.988 keer bekeken |
Deze post afdrukken .Dus je hebt er nog niet eerder aan gedacht dat het
sproeiprogramma in de lucht wordt beheerd door de overheid…

O ja, zo groot zal de illusie van vrijheid zijn dat ze nooit in de gaten krijgen
dat zij onze slaven zijn. Als wij klaar zijn zal de realiteit die wij voor hen
geschapen hebben hen bezitten. Deze realiteit zal hun gevangenis zijn. Ze
zullen in een zelf waan idee leven. Als ons doel bereikt is zal een nieuw
tijdperk van dominantie beginnen.

Ik geef je enkele tips, maar allereerst geef ik je wat informatie over
mijzelf…
Ik ben een gepensioneerde overheidswetenschapper, met een
vergevorderde graad in een van de gezondheid gerelateerde vakgebieden.
Ik heb mijn echte naam niet gebruikt uit angst voor represailles tegen mij
of mijn familieleden. Ik probeer altijd mijn e-mail communicaties om te
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leiden, zodat het lijkt alsof ze vanuit een andere bron komen, meestal van
een bron binnen de overheid. Soms gebruik ik de internetbronnen van de
openbare bibliotheek. Dit is nodig om mijn ware identiteit te verbergen, en
degenen – die niet willen dat het soort informatie dat ik bezit in handen valt
van het publiek – te verwarren.
De puzzel compleet
Ik heb een kleine vriendenkring die de belangrijkste posities binnen onze
militaire en overheidsinstanties bekleden/bekleedden. Dit is niet het
absolute top personeel, maar midden- tot hogere niveau mensen,
wetenschappers en analisten, die in omstandigheden verkeren, waarin zij
kunnen zien wat de dag-tot-dag-activiteiten zijn van wat er gaande is. Zij
zijn belast met de uitvoering van de details, maar nooit helemaal ingewijd
in de plannen achter het werk dat ze doen. Elk van mijn contacten is in
staat geweest om me te voorzien van een deel van de puzzel, maar apart
genomen, begrijpt geen van hen het hele verhaal.
Ik zal je vertellen wat ik tot nu toe heb ontdekt. Maar ik moet toegeven dat
deze informatie mij bang maakt, omdat ik er nergens mee terecht kan. Wat
moet ik doen? Mijn congreslid schrijven? Ik geloof dat dat het tekenen van
mijn eigen doodvonnis zou betekenen.
Depopulatie plan en plan tot verwildering
Deze hele chemtrail kwestie is verbonden met het plan voor het
verminderen van de wereldbevolking tot ongeveer 450-500 miljoen – te
beginnen met de VS. Waarom? (Kijk naar de Georginan Guidstones)
De mensen in de VS zijn de enigen die de meeste kans hebben om dit te
stoppen. Dat wil zeggen, als ze hier vanaf wisten. U moet begrijpen dat de
wereldelite de VS begeert om haar geografische diversiteit – en ze zouden
graag dit land terug doen keren naar haar oorspronkelijke staat, zoals die
bestond voordat Columbus hier een voet aan wal zette, maar dit keer
zonder de indianen natuurlijk.
Je zult misschien al gehoord hebben hoe de verschillende nationale parken
zijn aangewezen als wereld biosfeer – dat is het plan voor heel
Noord-Amerika, een gigantisch natuurpark en een speelplaats, maar dan
zonder vervelende mensen (als wij). En de mensen die daadwerkelijk
betrokken zijn bij het uitvoeren van het sprayen, maar ook degenen die
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zullen deelnemen aan de overige plannen van de elite, worden verleid tot
het geloven dat ze zullen worden gespaard, dat wil zeggen, toegestaan om
te leven en te blijven op dit continent als beheerders en verzorgers van dit
grote natuurgebied. Ik begrijp dat ongeveer 150 tot 200 duizend mensen
worden geschat, nodig voor het onderhoud. Maar het is waarschijnlijk dat
deze mensen geen Amerikanen zullen zijn. De elite zou niet de
mogelijkheid willen riskeren van een of
andere opstand, dus de arbeiders zullen
waarschijnlijk uit Europa en Azië
worden aangevoerd.
Bevolkingscontrole door chemtrails en
vaccins
Er zweven geruchten over het internet
dat de chemtrails onderdeel zijn van een
soort van geheim programma van de
overheid, om de VS te beschermen tegen
toekomstige biologische aanslagen. Niets
is minder waar. Het plan is om de
bevolking te controleren, zodat het bijvoorbeeld wordt weggevaagd door
influenza A (griep). De afgelopen jaren werden mensen al aangemoedigd
om griepprikken te krijgen om hen te ‘beschermen’ tijdens het
griepseizoen.
Elk jaar heeft de Amerikaanse regering aangegeven, welke virusstammen
zich het meest waarschijnlijk zouden verspreiden. Ze lijken het altijd bij
het juiste eind te hebben – nietwaar? Dit griepseizoen ‘beschermde’ de
regering de mensen met een trivalent vaccin dat het A/Beijing/262/95-soort
(H1N1) en de A/Sydney/5/97-soort (H3N2) omvatte. Het bevatte ook de
B/Beijing/184/93-achtige hemagglutinine antigenen. Voor hen die niet
bekend zijn met virologie, de H en N refereren aan eiwitten aan de
buitenkant van het virus, hemagglutinine en neuraminidase, die
verantwoordelijk zijn voor het verbinden van het virus aan een gastheer
cel, en vervolgens een invasie te doen. Het publiek is heel blij met het
succes van de vaccins, tot nu toe aangeboden. Maar dat zal in de toekomst
veranderen.
H1N1 dodelijker dan ooit
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Onderzoekers van het US Army Medical Research Institute of Infectious
Diseases (of USAMRIID) in Fort Detrick, in Frederick MD, hebben het
Spaanse griepvirus H1N1gereconstrueerd en aangepast, waardoor het veel
dodelijker is dan ooit tevoren. In het verleden was het verantwoordelijk
voor de grieppandemie van 1918-‘19, die meer dan 20 miljoen wereldwijd
doodde, en meer dan 500.000 hier in de VS.
De griepvaccins bevatten een dood virus en beschermen het lichaam tegen
die bepaalde virusstam. Maar, de vaccins werken slecht tegen andere
virusstammen, die niet in de inenting zijn inbegrepen. Op een bepaald
moment zal de vaccinvoorraad de meer dodelijke variant van de H1N1 uit
1918 in zijn levende vorm bevatten. De meeste mensen krijgen dit vaccin
gewoon gedurende hun jaarlijkse griepprik, en het vaccin zal nog steeds de
geïnactiveerde versie van de meer goedaardige vorm van H1N1 bevatten
(zoals in het vaccin van dit jaar). De aanwezigheid van het mildere element
in de entstof zal de progressie vertragen van de meer dodelijke
H1N1-vorm, dus mensen zullen langzamer ziek worden – maar ze zullen
uiteindelijk toch sterven. Het duurt alleen een paar weken langer.
In de tussentijd zijn zij dragers van de dodelijke vorm van het virus, en
geven het door aan iedereen, met wie ze in contact komen! En als mensen
horen dat anderen sterven door de griep, zullen ze massaal naar hun eigen
vaccinatie grijpen. En de gehele bevolking zal nog meer ontvankelijk
worden voor infecties, omdat hun longen zijn voorbehandeld om dit te
kunnen garanderen.
Derhalve is de ontwikkeling van het vaccin programma en het
luchtsproeien procedures om de populatie te conditioneren en te
verminderen. Het doel van de chemicaliën in de chemtrails is om de virale
ontwikkeling te helpen versmelten met de longcellen, waardoor
gemakkelijkere penetratie en infectie mogelijk is.
Maar hoe zit het met die paar mensen die niet bezwijken door de griep?
Waarschijnlijk zullen er altijd mensen zijn die overleven – delen van de
bevolking die ofwel niet werden bereikt of op de een of andere manier (en
dit is minder waarschijnlijk) resistent zijn tegen de dodelijke H1N1-stam.
Op dit punt moet je ook niet vergeten dat onze militairen zijn ingeënt tegen
een verscheidenheid aan pathogenen, waaronder de antrax bacil.
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Land terugbrengen in oorspronkelijke paradijselijke staat
En denk eens even hieraan… Waarom denk je dat agentschappen als Fish
and Wildlife zo enthousiast zijn om wolven en andere soorten dieren
opnieuw in gebieden van het land te introduceren, gebieden die deze dieren
generaties lang niet meer gezien hebben?
Het is allemaal
onderdeel van
het plan om dit
land weer – in
de ogen van de
elite – in haar
v r o e g e r e
paradijselijke
staat te hebben,
met wilde
dieren vrij
rondzwervend
o v e r
d e
onbewoonde
vlakten en in de bossen. Toegegeven, het neemt enige tijd in beslag om de
plaats schoon te maken en om misschien veel kleine steden te vernietigen,
die anders zouden kunnen worden beschouwd als een plaag voor het
landschap. Maar voor de mondiale elite zal het slechts een kleine prijs
betekenen voor hun plezier.
Bron: Beforeitsnews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
In deel 2, (brochure 643) zullen wij verder gaan met een uitgebreid
onderzoek naar de werkelijke reden waarom men ons bijna dagelijks onder
een mist van chemtrails bedekt.

Hieronder een verslag waaruit duidelijk blijkt dat regeringen de
mensen zonder meer besproeien met allerlei stoffen waardoor o.a.
kanker ontstaat. Schrikbarend!
Onrust VS over gezondheid door testen Koude Oorlog
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ST. LOUIS (AP) – Doris Spates was nog maar een baby toen haar vader in
1955 op onverklaarbare wijze overleed. Later stierven ook vier van haar broertjes
en zusjes aan kanker. Zelf genas ze van baarmoederhalskanker.
Toen ze ontdekte dat het Amerikaanse leger op het hoogtepunt van de Koude
Oorlog geheime chemische tests had uitgevoerd in de achterbuurt in St. Louis waar
ze als kind woonde, begon ze zich af te vragen of haar regering iets te verwijten
valt.
Halverwege de jaren vijftig, en opnieuw een tiental jaren later, blies het leger met
ventilatoren op flatgebouwen, scholen en vanuit de achterbak van rijdende auto’s
een mogelijk gevaarlijke stof in de buitenlucht van overwegend zwarte buurten in
de stad. Destijds zeiden de autoriteiten dat de regering een rookgordijn testte
waarmee St. Louis in het geval van een Russische aanval onzichtbaar werd voor
verkenningsvliegtuigen.
Maar in 1994 gaf de regering toe dat de tests onderdeel waren van een programma
voor biologische wapens en dat St. Louis was uitgekozen omdat de stad
overeenkomsten vertoonde met Sovjetsteden die doelwit konden worden van
Amerikaanse aanvallen. Het materiaal dat werd rondgesproeid was
zinkcadmiumsulfide, een fijn fluorescerend poeder.
Nieuw onderzoek heeft nu tot grote verontrusting geleid over de gevolgen van de
tests. Lisa Martino-Taylor, hoogleraar sociologie van St. Louis Community
College-Meramec, spreekt van de mogelijkheid dat het leger stralingstests
uitvoerde door radioactieve deeltjes te mengen met het zinkcadmiumsulfide,
hoewel ze erkent dat er geen direct bewijs is.
Toch was de publicatie van haar onderzoeksverslag vorige maand zo veel reden tot
zorg dat beide senatoren van de staat Missouri, waarin St. Louis ligt, opheldering
eisten van minister van de Landmacht John McHugh. Antwoord kregen ze niet.
Het gebied waar de geheime tests werden gehouden, wordt beschreven als een
„dichtbevolkte achterbuurt” in documenten door het leger waar Martino-Taylor
met gebruikmaking van de Amerikaanse wet openbaarheid van bestuur de hand op
wist te leggen. Zo’n driekwart van de inwoners was zwart.
Spates, nu 57 en gepensioneerd, kwam in 1955 ter wereld in een woning op de
bovenste verdieping van een inmiddels alweer veertig jaar geleden gesloopt
appartementencomplex in het noorden van St. Louis. Het gezin wist niet dat het
leger op het dak van het gebouw opzettelijk honderden kilo’s zinkcadmiumsulfide
in de lucht pompte.
Drie maanden na haar geboorte overleed haar vader. Vier van haar elf broertjes en
zusjes overleden op relatief jonge leeftijd aan kanker.
„Ik vraag me af of we het in ons systeem kregen”, zegt Spates. „Toen ik van de
tests hoorde, dacht ik: „O, als ze dit al hebben gedaan, wat proberen ze dan nog
meer verborgen te houden?””

20

Waartoe dienen Chemtrails?

No. 641

Mary Helen Brindell, nu 68, heeft ook haar vragen. Haar familie woonde in een
gemengde arbeiderswijk waar ook werd gesproeid.
Het leger heeft toegegeven dat er alleen ventilatoren zijn gebruikt om de
chemicaliën te verspreiden, maar Brindell roept een zomerdag in haar herinnering
waarop ze met andere kinderen op straat honkbalde toen een squadron groene
legervliegtuigen laag overvloog en een poederachtige stof uitsproeide. Ze ging naar
binnen, waste haar gezicht en armen en ging weer naar buiten om te spelen.
In de jaren daarna heeft Brindell vier soorten kanker gehad – borst-, schildklier-,
huid- en baarmoederkanker.
„Ik voel me verraden”, zegt Brindell, die blank is. „Hoe konden ze dit doen? We
wezen met beschuldigende vingers tijdens de Holocaust en dan doen we zoiets?”
Martino-Taylor zegt niet te weten of er door slachtoffers van de legertests
rechtszaken zijn aangespannen. Wel zegt ze dat er geen schadevergoedingen zijn
betaald „of zelfs excuses” zijn aangeboden door de regering.
De geheime tests werden in 1994 aangekaart bij het Congres, waarop een
gezondheidsonderzoek werd geëist. Een commissie van de Nationale
Onderzoeksraad stelde in 1997 vast dat bewoners niet waren blootgesteld aan
gevaarlijke niveaus van de chemicaliën. Wel erkende de commissie dat het
onderzoeksmateriaal schaars was en dat de bevindingen waren gebaseerd op
beperkte gegevens uit dierproeven.
Ook merkte de commissie op dat hoge doses cadmium na lange periodes van
blootstelling kunnen leiden tot bot- en nierkwalen en longkanker. De commissie
adviseerde dat het leger vervolgonderzoek zou verrichten om „te bepalen of
geïnhaleerd zinkcadmiumsulfide afbreekt tot giftige cadmiumsamenstellingen, die
kunnen worden opgenomen in het bloed en een giftige uitwerking hebben in de
longen of andere organen.”
Of er ooit vervolgonderzoek is uitgevoerd is niet duidelijk.
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