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In the mid-1980s meteorologist Gerry Stanhill

reported a dramatic 22% reduction of sun-

light between the 1950s and 1980s. When

he combed the scientific literature, he found

other scientists had measured declines.

Alarmed by the trend, Stanhill coined the

term "global dimming. "

By the turn of the 21st century, with moun-

ting evidence of just how human pollution had

caused it, global dimming finally gained the

attention it warranted.”

Dimming the Sun, NOVA, PBS, 2006

Het opzettel i jk dimmen

van het zonl icht door

middel van chemische

vl iegtuigsporen heet in

wetenschappel i jke

termen Solar Radia-

tion Management.

SRM valt onder de

overkoepelende

technologie die

geoengineering heet

en zorgt voor een

tekort aan zonl icht op

aarde. SRM wordt ook

regelmatig toegepast

in combinatie met een

andere technologie

genaamd HAARP:

"High Frequency Active

Auroral Research

Program. "

HAARP manipuleert

de ionosfeer om zo-

doende het weer te

manipuleren.

Extreme weers-

omstandigheden

kunnen hiervan het

gevolg zi jn.

Door autoriteiten

wordt beweerd dat de

HAARP-instal laties

wereldwi jd al uitge-

schakeld zi jn, maar de

satel ietbeelden van

NASA Worldview be-

wi jzen anderszins. Er

zi jn nauwel i jks weten-

schappers te vinden in

Nederland die openl i jk

durven toe te geven

dat geoengineering

al lang gaande is. . .

Als ze het al weten.

Wat is Solar

Radiation

Management?

WAAR IS

ONZE ZON?

Zijn blauwe luchten nu

definitief verleden tijd?

Jaw-dropping levels of

heavy metals found in

whales. ”

Boston.com, juni 2010

““

Het opzettelijk

dimmen van het

zonlicht valt onder

de overkoepelende

technologie van

geoengineering.
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Waar is

onze zon?
Was het u wel eens

opgeval len, dat we in

Nederland nog maar zo

weinig strak blauwe

luchten hebben? Wat

herinnert u zich nog

van de luchten in uw

jeugd? Waren die net

zo vaak bewolkt en

bedekt met een wir-

war van witte / gri jze

uitdi jende vl iegtuig-

strepen zoals de

laatste 20 jaar het

geval is in Nederland

en de rest van Europa?

Zwitserland was in het

verleden beroemd o.a.

vanwege haar diep

blauwe luchten, maar

is dat nog steeds zo?

Helaas niet, getuige de

fi lmpjes die burgers

al jaren maken van

luchten met witte

sluiers die kort daar-

voor nog blauw waren.

De luchtvaart is bi j d it

fenomeen de grote

boosdoener.

Het is bizar, maar uit

onderzoek bl i jkt dat er

op i l legale wi jze al lerlei

stoffen in onze stratos-

feer gebracht worden,

die een grote invloed

op ons weer en kl imaat

hebben als ook op de

gezondheid van ons en

onze planeet.

Het is te bizar voor

woorden dat er op

illegale wijze

allerlei stoffen in

onze stratosfeer

gebracht worden.

In Zwitserland deed

professor Ulrike Loh-

mann van das Institut

für Atmosphere und

Kl ima onderzoek naar

welke stoffen er in de

uitlaat van passagiers-

vl iegtuigen zitten en zi j

vond maar l iefst 16

verschi l lende metaal-

deeltjes waaronder

aluminium.

Bi j het Europarlement

worden er wel al jaren

vragen over gesteld,

maar de Europese

Commissie neemt het

fenomeen niet serieus

en laat geen onder-

zoek doen.

Bio-neuroloog Dietrich

Kl inghardt zit al zo’n

40 jaar in het vak en

heeft erg veel verstand

van de gevolgen die

aluminium heeft voor

onze gezondheid.

U kunt de naam van

deze arts opzoeken op

youtube en lezingen

van hem beki jken. Hi j

erkent het fenomeen

“chemtrai ls”.

Aluminium is

schadelijk voor

mens, plant en

dier. Alzheimer,

Parkinson, ALS,

Autisme en M.S.

ontstaan op

steeds jongere

leeftijd.

Blijf niet zwijgen hierover en deel
met anderen de informatie.
Deze illegale geoengineering-
praktijken moeten stoppen!”

“

Teken Ook!

www.chemtrai ls.petities.nl

Hemel onder Vuur

Een diepgaand onder-

zoek naar chemtrails

Journal ist Fred Teunis-

sen verdiepte zich twee

jaar lang in het myste-

rie van de chemtrai ls.

In zi jn boek doet hi j

verslag van zi jn bevin-

dingen en maakt hi j

de lezer deelgenoot

van zi jn bezorgdheid.

Chemtrai ls bevatten

nanodeeltjes van me-

talen en andere stoffen

die zo onvoorstelbaar

klein zi jn dat ons af-

weersysteem ze niet

herkent. Ze worden

opgenomen en veroor-

zaken ontstekingen

die ons ziek maken.

Het 'sprayen' is maar

één aspect, de andere

is 'zappen' : het met

hoogfrequente elektro-

magnetische energie

doorstralen van de met

chemtrai ls bewerkte

atmosfeer. Met ingri j -

pende gevolgen voor

de gezondheid van al

wat leeft en groeit.

Beki jk op youtube de

video's: “Bye bye blue

sky”,“Overcast” en

“Swiss chemtrai ls

frozen chemwebs.”

Te koop bij alle boek-

winkels.

https://www.bol.com/nl/p/hemel-onder-vuur/9200000084762251/?suggestionType=typedsearch



