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Door Luc Vervliet, ingenieur en moleculair bioloog 
 

 

Voorwoord 

Ervaring en geschiedenis vertellen ons dagelijks dat onze beslissingen een belangrijke 
invloed hebben op onze omgeving. Dit geldt eveneens voor onze beslissingen inzake de 
evolutie van technologie. 

Sinds de eerste industriële revolutie, iets meer dan 200 jaar geleden, werden we 
geconfronteerd met een industriële ontwikkeling die volledig beheerst wordt door het 
kapitalisme, t.t.z. eerst winst maken en voor de rest zien we dan wel, wat men ons ook 
tracht te doen geloven. Het zijn niet de uitvinders, noch de ontdekkers van technologieën 
die verantwoordelijk zijn voor de evolutie die we kennen, maar wel diegenen die deze 
technologieën voor eigen voordeel willen gebruiken en die via lobby en astroturf 
technieken ten alle koste de technologieën die hen interesseren willen voorstellen als 
zijnde noodzakelijk en onvermijdelijk voor de economische evolutie en tevens zogezegd 
voordelig voor iedereen. 

We zijn allemaal medeverantwoordelijk voor de evolutie die we kennen, maar sommige 
mensen zijn meer verantwoordelijk dan anderen. Er ligt wel een grote verantwoordelijkheid 
bij de politici die zich door deskundigen en autoriteiten in de betreffende gebieden laten 
informeren. Maar anderzijds moeten wij echter ook goed beseffen dat grote bedrijven en 
multinationals eerst en vooral winst beogen en dat zij dus niet aarzelen om met gegevens te 
jongleren om hun wetten op te leggen. 

Als ingenieur en moleculair bioloog tracht ik mijn rol te spelen om u te informeren over de 
heersende gevaren en over de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien. Ik ben mij terdege 
bewust van de economische belangen, want het gaat om tientallen, zelfs honderden 
miljarden Euro economisch voordeel, maar weegt dat economisch voordeel op tegen het 
welzijn en de gezondheid van mens en de natuur in haar geheel ?  

Ik wil niemand met de vinger wijzen of veroordelen. Maar anderzijds, wens ik alarm te 
slaan voordat de situatie naar een catastrofe evolueert. We mogen fouten maken, maar we 
moeten ze onmiddellijk corrigeren om drama's te voorkomen. Veel mensen leven al in 
ellende en ik dank u bij voorbaat om rekening te willen houden met de informatie die ik 
met u ga delen. 
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De werking van het lichaam begrijpen  

Ik wens eerst op een vereenvoudigde manier u laten kennismaken met de werking van het 
lichaam opdat u makkelijker de invloed van stralingsgolven op het lichaam kunt begrijpen. 
Ik baseer mij op de informatie waarover ik beschik. 

Het universum bestaat uit een geheel van magnetische plasmavelden. Deze velden hebben 
invloed op elkaar. Wanneer een magnetisch veld verzwakt kan hieruit materie ontstaan 
onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van de heersende zwaartekracht en 
magnetische velden. Magnetische velden trekken elkaar aan of stoten elkaar af en 
bevinden zich hierdoor in een permanente staat van 'beweging'. Dynamische magnetische 
velden van dezelfde grootte buigen op zulk een manier dat ze een cirkelvormig krachtveld 
vormen. Deze cirkelvormige velden kan men zien bij het observeren van magneten, aarde, 
zon, planeten, sterren, sterrenstelsels en atomen. 

Dynamische magnetische velden kunnen zich manifesteren in andere bestaansvormen: 
antimaterie, donkere materie en materie. Tot slot, dit verklaart waarom we in de chemie 
spreken van aantrekking of afstoting tussen de atomen (een geheel van protonen en 
elektronen): Anionen en Kationen. 

 
Vanuit deze magnetische velden kan een breed scala aan materiaal worden gemaakt, zoals: 
waterstof, stikstof, zuurstof, koolstof. De vier net genoemde elementen vormen de basis 
van aminozuren, het leven dat we op aarde kennen. Van deze vier elementen is koolstof 
het enige element dat hier op aarde in vaste vorm voorkomt. De andere drie elementen 
zijn gassen. Dit alles heeft te maken met de magnetische situatie die we op aarde hebben 
alsook afhankelijk van de omstandigheden die zich voordoen in de atmosfeer. Maar niets 
verhindert dat in het universum dezelfde omstandigheden kunnen worden gecreëerd. 

Intelligentie bevindt zich in de opslag van informatie. Koolstof zoals we dat weten is een zeer 
goede geleider : grafiet. Maar wanneer de magnetische dynamische velden die de koolstof 
vormen aan een andere configuratie worden onderworpen is het mogelijk dat ze koolstof 
met andere fysieke kenmerken genereren. Zo kan bijvoorbeeld koolstof gegenereerd worden 
die een zeer goede isolator is : diamant. Sommigen zullen zeggen dat diamant ontstaat als 
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gevolg van een hoge druk die aanwezig was. Maar druk is het gevolg van wat ? Drukkracht is 
een gevolg van zwaartekracht en magnetische velden die alomtegenwoordig zijn. 

Onze hersenen bestaan voornamelijk uit koolstof. Het is interessant om vast te stellen dat 
de koolstof dan fungeert als een geleider of als een weerstand, afhankelijk van de invloed 
van de magnetische velden die erop werken. 
Computerspecialisten begrijpen onmiddellijk 
het principe van het bit systeem: isolator - 
geleider, of 0 - 1, "off" - "on". Op basis van 
dit principe kunnen onze hersenen veel 
informatie opslaan en deze met hoge 
snelheid verwerken. Ons heel zenuwstelsel 
werkt volgens hetzelfde principe. De 
zenuwen zelf fungeren als geleiders, de 
myeline rondom fungeert als een isolator, zodat er geen kortsluiting of vermogensverlies 
kan optreden. In geval van 'kortsluiting' wordt de informatie uit onze hersenen dan naar 
andere plaatsen gestuurd dan wat oorspronkelijk gepland en de maag is meestal de 
centrale ontvanger van eventuele verloren gelopen informatie. 

Ons lichaam is een grote verzameling van dynamische magnetische velden en zodra een 
storend veld zich aandient, hetzij onder vorm van stress, elektromagnetische velden, 
voedsel of andere, destabiliseert het de dynamische magnetische velden die in evenwicht 
waren, resulterend in andere 'reacties' of 'constructies' dan normaal wordt verwacht, wat 
we in onze gebruikelijke taal definiëren als ziekte, aandoening, kanker ... 

Niet alleen lichamelijke afwijkingen kunnen er een gevolg van zijn, maar ook mentale 
stoornissen. Het feit dat wij in een wereld van een sterk gematerialiseerd comfort leven, 
werken vele 'magnetische velden' in op ons lichaam en het is dan ook heel begrijpelijk dat 
mensen geconfronteerd worden met fysieke en psychische problemen. 

Als we praten over magnetische velden, dan spreken we ook over de golven die ze 
produceren en sommige golven zijn weldoende, terwijl andere verwoestend kunnen zijn. 

Microgolven denatureren moleculen en daarom ook biologische moleculen, zoals 
aangegeven op de afbeeldingen hieronder : 
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Onderzoek en observaties 

 

Dr. Bernard Blanc van het Instituut voor Biochemie aan de Universiteit van Lausanne en Dr. 
Hans Hertel, die verbonden is aan het Onderzoeksinstituut voor Milieubiologie in 
Wattenwil, hebben in 1989 onderzocht wat voor effect een magnetron heeft op 
verschillende voedingsmiddelen en welke de gevolgen zijn van dergelijke 
voedingsmiddelen op de kwaliteit van menselijk bloed. 

Microgolven veroorzaken moleculaire schade 

Het eten van met een magnetron bereid voedsel leidt tot ontsteking in het lichaam. Het 
bloed van mensen die met de magnetron opgewarmd voedsel aten vertoonde een daling 
van de hemoglobine- en cholesterolwaarden. En wat nog belangrijker is, ze observeerden 
een hoger niveau van witte bloedcellen wat aanleiding kan geven tot leukocytose. 

Microgolven geven kankerverwekkende stoffen vrij  

https://www.psiram.com/de/index.php/Hans_Ulrich_Hertel 

Uiteraard stoorde dit de industrie die haar winsten in gevaar zag en deze reageerde door het 
rapport tot in de kiem te smoren. Dr. Blanc, bedreigd met uitsluiting uit de orde der 
geneesheren, trok zijn verklaring in. Dr. Hertel hield wel vol en na een uitputtende juridische 
strijd erkende het Zwitserse Gerecht zijn versie, maar de media repte er geen woord over. 
http://planete.gaia.free.fr/sciences/medecine/nutrition/micro.html 

https://forums.futura-sciences.com/sante-medecine-generale/419213-utilisation-micro-
ondes-info-intox.html 

We kunnen deze wetenschappelijke waarnemingen natuurlijk ontkennen, maar het blijven 
toch wetenschappelijke observaties. En soortgelijke observaties hebben plaats gehad in de 
wereld van klinieken en ziekenhuizen. Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Dr. Mercola : 

https://www.mercola.com/article/microwave/hazards2.htm 

Ook werd gezocht naar de effecten op microgolf verwarmde moedermelk. John Kerner, 
MD en Richard Quin, MD, Stanford University, hebben verklaard dat "het verwarmen van 
menselijke melk in microgolven, zelfs op een laag niveau, een deel van het vermogen om 
ziektes te bestrijden kan vernietigen." 

https://forums.futura-sciences.com/sante-medecine-generale/419213-utilisation-micro-
ondes-info-intox.html 

http://rustyjames.canalblog.com/archives/2011/04/29/21006065.html 

Alle informatie op het internet dat een probleem aantoont maar dat tevens winstbejag in 
het gedrang brengt, wordt snel versmoord met volgend bericht : 

« 451: Unavailable due to legal reasons. 
We recognize you are attempting to access this website from a country belonging to the 
European Economic Area (EEA) including the EU which enforces the General Data Protection 
Regulation (GDPR) and therefore access cannot be granted at this time. For any issues, 
contact web@tulsaworld.com or call 918-581-8300. » 

https://www.psiram.com/de/index.php/Hans_Ulrich_Hertel
http://planete.gaia.free.fr/sciences/medecine/nutrition/micro.html
https://forums.futura-sciences.com/sante-medecine-generale/419213-utilisation-micro-ondes-info-intox.html
https://forums.futura-sciences.com/sante-medecine-generale/419213-utilisation-micro-ondes-info-intox.html
https://www.mercola.com/article/microwave/hazards2.htm
https://forums.futura-sciences.com/sante-medecine-generale/419213-utilisation-micro-ondes-info-intox.html
https://forums.futura-sciences.com/sante-medecine-generale/419213-utilisation-micro-ondes-info-intox.html
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2011/04/29/21006065.html
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Wanneer radiogolven sterk aanwezig zijn, dan neemt de hoeveelheid kleine negatief 
geladen ionen in de lucht sterk af en neemt het aantal positief geladen ionen toe. 

Wat is het gevolg hiervan ? 

Tijdens een langdurig groot tekort aan kleine negatief geladen ionen (1-4 nanometer groot) 
neemt het natuurlijke afweermechanisme van het lichaam af en een tendens naar depressie 
toe kondigt zich aan. In het geval van een permanente overvloed aan positief geladen ionen, 
dan komt er meer agressie naar boven. In de steden en in het verkeer waar mensen bijna 
constant vertoeven in een omgeving volgeladen met golven, en niet alleen de radiogolven, 
maar ook GSM, DECT, WiFi, GPS, 3G en 4G en radargolven, enz., dan merken we een sterke 
toename van het aantal mensen dat lijdt aan depressie en burn-out en andere lichamelijke 
aandoeningen zoals gebrek aan concentratie, autisme, fibromyalgie, enz. 

Grote hoeveelheden negatief geladen ionen 
kunnen de genezing van het lichaam 
bevorderen, omdat positief geladen 
bacteriën, virussen  en  andere schadelijke 
micro-organismen letterlijk worden 
geneutraliseerd vanwege de grote 
hoeveelheid negatief  geladen ionen. Dus 
radiogolven hebben een negatief effect op 
onze gezondheid. 

Dr. Manfred Doepp, specialist in dit domein, legt zorgvuldig uit 
hoe radiogolven onze hersenen kunnen beïnvloeden. Mensen 
die in het midden van de natuur leven, buiten enig golfgeweld, 
hebben beter contact met hun onderbewustzijn. Stedelingen 
zijn meer materialistisch ingesteld. Als gevolg van overmatig 
gebruik van mobiele telefoons, DECT-telefoon, WiFi, GPS, enz., 
stopt het emotionele deel van onze hersenen langzaam maar 
zeker, wat de mens verandert in een zombie. En het ergste is 
dat de mensen zich van deze langzame verandering niet 
bewust worden. Voor hen is alles nog altijd normaal. 
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Dr. Manfred Doepp  - Der Gehirnexperte vom QuantiSana GesundheitsZentrum AG in der Schweiz 
https://www.psiram.com/de/index.php/Manfred_Doepp 
https://www.youtube.com/watch?v=u0C7jLzxfeg 
https://www.youtube.com/watch?v=YEHGzF_3xvM 
https://www.youtube.com/watch?v=kqempX3zYu0 
 
Prof. Dr. Ing. Konstantin Meyl 
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Meyl 
http://www.quantumspanner.com/peer-reviewed-papers-by-prof-dr-ing-konstantin-meyl.html 
https://www.youtube.com/watch?v=YW_JMmxJDao 

In september 2012 had ik een gesprek met Mr. Konstantin Meyl over scalaire golven en 
elektromagnetische golven. Tijdens dit gesprek legde professor Meyl mij uit dat hij door de 
Zwitserse autoriteiten was benaderd om de oorzaak van het ongeval in de tunnel bij Sierre 
in Zwitserland te analyseren . Het betreft het ongeval met de Belgische bus waar 28 doden 
vielen, waaronder 22 kinderen. 

https://www.hln.be/nieuws/28-doden-van-wie-22-kinderen-bij-ongeluk-met-belgische-
skibus~a1ca6309/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

Tijdens zijn bezoek ter plekke ontdekte hij dat er geen antennes waren voor de mobiele 
telefoon in de tunnel en hij gelooft dat de mobiele telefoons van de kinderen op dat 
ogenblik allemaal op zoek waren naar een verbinding met de antennes en dat deze plotse 
groepering van scalaire en elektromagnetische golven de hersenen van de bestuurder 
hebben kunnen storen. Natuurlijk werd deze versie niet weerhouden, maar de Zwitserse 
autoriteiten hebben onmiddellijk antennes in de tunnel laten installeren. 

Hieronder vindt u een video van een internationale conferentie over mediacensuur in de 
wetenschappelijke wereld die plaats vond in Duitsland. Gastspreker : Prof. Dr. Ing. Konstantin Meyl 
https://www.youtube.com/watch?v=aNwax-eMbOg 

 

De inhoud van de hele conferentie kan in een paar woorden worden samengevat: 
wetenschappers klagen anomalieën en gevaarlijke effecten aan en wanneer politici worden 
benaderd, geven ze deze informatie door aan andere 'deskundigen' die de aan de kaak 
gestelde gevolgen volledig verloochenen en door dit feit hebben politici een zuiver 
geweten en doen niets. 

Dr. med. Enrico Edinger 
https://www.youtube.com/watch?v=OOK26wVMJU4 

Prof. Manfred Spitzer: 
Warum Handys dumm machen (Waarom mobiele telefoons mensen dom maken) 
https://www.youtube.com/watch?v=oLCOzpwuYE8 

https://www.psiram.com/de/index.php/Manfred_Doepp
https://www.youtube.com/watch?v=u0C7jLzxfeg
https://www.youtube.com/watch?v=YEHGzF_3xvM
https://www.youtube.com/watch?v=kqempX3zYu0
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Meyl
http://www.quantumspanner.com/peer-reviewed-papers-by-prof-dr-ing-konstantin-meyl.html
https://www.youtube.com/watch?v=YW_JMmxJDao
https://www.hln.be/nieuws/28-doden-van-wie-22-kinderen-bij-ongeluk-met-belgische-skibus~a1ca6309/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hln.be/nieuws/28-doden-van-wie-22-kinderen-bij-ongeluk-met-belgische-skibus~a1ca6309/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=aNwax-eMbOg
https://www.youtube.com/watch?v=OOK26wVMJU4
https://www.youtube.com/watch?v=oLCOzpwuYE8
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Een uitgebreid verslag van de werkgroep BioInitiative, gepubliceerd in 2007 en voltooid in 
2012, heeft in totaal meer dan 3.000 werken van onafhankelijke wetenschappers geanalyseerd 
met betrekking tot de effecten van de golven.  

Besluit: Blootstelling aan elektromagnetische golven is verantwoordelijk voor een significante 
toename van het risico op kanker, slaapstoornissen, genotoxische effecten (verandering van 
ons genetisch materiaal) en cataract. Deze analyse vermeldt ook verbanden tussen 
hoogspanningslijnen en kinderleukemie, hersentumoren en de ziekte van Alzheimer! 

Al in 2007 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geadviseerd kinderen niet bloot te 
stellen aan elektromagnetische golven. In 2011 heeft het zelfs radio-elektromagnetische 
velden ondergebracht in de categorie 2B zijnde mogelijke carcinogenen, net als lood en DDT! 

In de nabije toekomst zal men ons ook de slimme meter opleggen. Nieuwe functies 
gebaseerd op de werking van radioapparatuur om met de verschillende huishoudelijke 
apparaten in uw huis te kunnen communiceren zal het aantal elektromagnetische velden in 
onze huizen enorm doen toenemen. We zullen dan nergens nog veilig zijn. 
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Sinds 1988 hebben neurochirurg Dr. Leif Salford, 
neurochirurg en zijn onderzoeksteam duizenden ratten 
blootgesteld aan microgolfstraling komende van een 
mobiele telefoon. Dit onderzoek, dat meer dan 20 jaar heeft 
geduurd, resulteerde in het besluit dat straling niet alleen de 
bloed-hersenbarrière beschadigt maar zelfs ook bij veel 
lagere vermogens dan uitgestraald door een traditionele 
mobiele telefoon. Dr. Salford en zijn team ontdekten tevens 
geheugenproblemen, wijzigingen in het genetische systeem 
en andere biologische effecten als gevolg van de golven. 

Dit was de grootste biologische controle uitgevoerd tot nu toe. Tegenwoordig speelt bijna 
twee derde van de wereldbevolking overal ter wereld onvrijwillig de rol van proefkonijn. 
Dit betekent dat het niet langer mogelijk is om mensen te vinden die als referentie kunnen 
fungeren om de effecten te controleren, omdat iedereen al besmet is. De situatie is 
daarom buitengewoon ernstig en dringend. 

Zijn hele dossier werd aan de WGO gegeven ... waar het in de schaduw buiten het zicht 
bleef liggen ! 

Voor geïnteresseerden, hieronder de link naar de presentatie op video  

http://phiremedical.org/electromagnetic-fields-and-leakage-of-the-blood-brain-barrier-dr-
leif-salford/ 

 

 

http://phiremedical.org/electromagnetic-fields-and-leakage-of-the-blood-brain-barrier-dr-leif-salford/
http://phiremedical.org/electromagnetic-fields-and-leakage-of-the-blood-brain-barrier-dr-leif-salford/
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De ionosfeer waarin we leven is slechts 80 km hoog en waar er tot in 1940 alleen Big Bang-
golven de grond bereikten en die deeltjes in de lucht ioniseerden. Vandaag wordt deze 
ionosfeer overstroomd door microgolven antennes, mobiele telefoons en satellieten, 
namelijk 1011 tot 1018 keren meer dan voor 1940. 1011 wil zeggen 100 miljard keren meer 
en 1018 wil zeggen dat u vorig cijfer nog eens mag vermenigvuldigen met 10 miljoen, dit om 
u de verveelvoudiging van intensiteit weer te geven waaraan wij nu dagelijks worden 
blootgesteld.  
 
De verschillende barrières van natuurlijke bescherming van de hersenen, testikels, ogen, 
enz. kunnen het betreffende orgaan niet langer voldoende beschermen door het directe 
contact met het bloed te blokkeren en er treden bloedlekken op naar deze lichamen 
waarvan de ernst gerelateerd is aan de intensiteit van de microgolven. Dit betekent dat de 
werking van de betreffende organen verslechtert in verhouding tot de intensiteit van de 
microgolven waaraan de organen worden blootgesteld. Uiteindelijk resulteert dit in 
verschillende tumoren. 
    
De onderstaande afbeelding verklaart de gevoeligheid van verschillende delen van de 
hersenen: Neem het voorbeeld van de traditionele mobiele telefoon die 1W / kg uitzendt. 
De hersenschors is gevoelig vanaf 0,1 W / kg en hoe meer we het midden van de hersenen 
naderen, hoe meer het gebied gevoelig wordt en dat er niet meer dan 0,001W/kg (één milli 
Watt/kg) nodig is om ernstige gevolgen op lange termijn te kunnen vaststellen 
 

 

Om de 1milliW/kg niet te overschrijden, moet de mobiele telefoon op een afstand van 1,85 
m van het oor worden gehouden zoals weergegeven in het onderstaande schema. De 
meeste mensen plakken de mobiele telefoon letterlijk tegen het oor en op de middellange 
termijn zullen de eerste indicaties van kanker zich manifesteren. Sommige mensen zijn 
gevoeliger voor microgolven dan anderen. 
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En wat de antennes voor communicatie met mobiele telefoons betreft, geeft de grafiek van 
Dr. Salford aan dat een minimale afstand van 190 m moet worden gehandhaafd om 
1mW/kg niet te overschrijden. 
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Zoals al werd aangekondigd, zijn er mensen die gevoeliger zijn dan anderen. In 2010 werd 
aangekondigd dat meer dan 3% van de bevolking last heeft van overgevoeligheid voor 
radiogolven. Voor minder gevoelige mensen is dit moeilijk te begrijpen. Deze cijfers 
verwijzen naar 3G.. 

Met de komst van 5G zal de situatie alleen maar erger worden. Om goed te kunnen 
functioneren, moeten de 5G-antennes veel lager en op kortere afstand van elkaar liggen. Een 
antenne om de 100m. Elk levend wezen zal worden overspoeld door golven op veel kortere 
afstanden: gaande van 50 meter als aboluut maximum tot circa 10 meter.  
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De officieel aanvaarde standaardlimiet is 6V/m op 25m. We gaan nu naar 14,5V/m op 25 m 
als aanvaardbare intensiteit om aan de vraag van de operatoren te voldoen.  
Hier is een aankondiging om ons dit te laten weten ... met een mooie misleidende glimlach: 

 

Maar er is meer.  
De multinationals misleiden ons door de juiste werking van 5G te verbergen . 

In tegenstelling tot eerdere systemen, gebruikt het 5G systeem antennes die 64 stralen 
terzelfdertijd uitzenden (8 per 8) om het debiet van informatie drastisch te verhogen: 100 
keer meer gegevens met een 100 keer hogere snelheid.  

 



De gevaren van 5G en Chemtrails begrijpen       -     22/2/2019 

  Luc Vervliet, ingenieur en moleculair bioloog          pagina   13 
 

Volgens de informatie van de fabrikant Ericsson is er 61V/m nodig op 25m afstand om het 
systeem goed te laten werken waar voorheen 6V/m werd toegelaten, wat dus 10x meer is. 
Een maximum blootstelling van slechts 7 minuten is toegestaan bij 61V/m. Maar op een 
afstand van 11m (antennes lager en dichterbij) bereiken we al 120V/m. Met 5G-antennes is 
het echter niet uitgesloten dat mensen zelfs zich minder dan op 11m afstand bevinden. 

Om 
tegemoet te komen aan deze aanpassing, heeft de ICNIRP, een particuliere organisatie, de 

normen bijgestuurd en vanaf nu wordt 200V/m aanvaard in de kantoren en tot 90V/m in de 
woningen. De operatoren voldoen dus officieel aan de normen om niet in conflict te komen 

met het gerecht  De W.G.O. (WHO) accepteert deze indicaties als de te volgen normen !! 

 

Referenties :  

https://www.youtube.com/watch?v=RFZ0aIyX7Gw   Frans 

https://www.youtube.com/watch?v=AmaTzc-BjvA    Nederlands  

Donald Trump en Bill Gates willen geen 5G in hun achtertuin : 
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&category=technik&lang=en 
 

De winstmarges die de multinationals moeten halen, hebben, zoals gebruikelijk, voorrang 
op de gezondheid in het algemeen 

https://www.youtube.com/watch?v=RFZ0aIyX7Gw
https://www.youtube.com/watch?v=AmaTzc-BjvA
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&category=technik&lang=en
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Andere referenties : 
Daniel Depris : Ces ondes qui nous feront mourir un jour, octobre 1986.  
http://depris.cephes.free.fr/index2.htm 

Internationale oproep om de opstelling van de 5G te stoppen. 
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5bdcdb298a922d1
dc807e8f0/1541200684085/French5GSpaceAppeal.pdf 

2 april 2013 : President Obama kondigt officieel het ‘Brain Initiative’ programma aan  
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/04/02/fact-sheet-brain-
initiative 

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) bevestigt zijn onderzoek in de 
neurotechnology dat in de jaren ’70 is gestart en welke het ‘Brain Initiative’programma bevat 
https://www.darpa.mil/program/our-research/darpa-and-the-brain-initiative 

http://depris.cephes.free.fr/index2.htm
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5bdcdb298a922d1dc807e8f0/1541200684085/French5GSpaceAppeal.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5bdcdb298a922d1dc807e8f0/1541200684085/French5GSpaceAppeal.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/04/02/fact-sheet-brain-initiative
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/04/02/fact-sheet-brain-initiative
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Dr. Paul Batcho, een wetenschapper die voor DARPA heeft gewerkt waarschuwt ons voor de 
gevaren van dodelijke aanvallen komende vanuit de microgolf torens (4G & 5G) : 
https://www.thecommonsenseshow.com/senior-darpa-scientist-warns-of-widespread-lethal-
attacks-upon-the-public-coming-from-microwave-towers/ 

Ziehier enkele e-mails van Dr Paul Batcho aan het adres van Homeland Security & DARPA : 

Thu, Mar 24, 2016 at 10:18 AM 

ATTN: Telecommunication security office, Homeland Security 

The Constitution Is Clear: Please find the follow-up to my communication on the 
transmission of illegal radio frequency signals from the cellular and micro towers in 
Tampa/St Petersburg, and its surrounding areas. My observations are based on clear 
scientific and engineering principles and data. 

I am a Ph.D. from Princeton University and a former scientist from Los Alamos National 
Laboratory in New Mexico where I worked within nuclear weapon research teams. I held a 
Q clearance (top secret equivalent of DoD).  I have also worked on DARPA research projects 
as a senior scientist. 

There is a technology transmitting RF signals and communications at the human brain 
resonant frequency bands, and it is targeting individuals and groups. 

These transmissions will cause harmful health affects in the form of enhanced microwave 
radiation illness. It is imperative that these frequency bands be measured and verified by an 
official source. These frequency bands do not exist naturally, and there is a technology 
targeting individuals. 

Cellular transmission’s broadcast at 853 MHz, human brain resonance is centered around 
450Mhz,  and Ham radio operators are not allowed to broadcast at the 400Mhz to 700Mhz 
band. I would suggest a filtering at the 400Mhz to 700Mhz band on all microwave and 
cellular transmissions, digital filters should suffice in the near term. Civilians are being 
harmed by the deliberate transmissions of an established technology. 

The verified measurement and existence of these RF band transmissions constitutes a 
terrorist act. Please advise the appropriate security office on Homeland security. This is a 
serious matter that needs immediate attention and  it must be addressed. Please feel free 
to contact me. 

I would be happy the discuss it. Thank you 

Paul F.  Batcho, Ph.D. 

St Petersburg, FL 

________________________ 

ATTN: DARPA Security & Intelligence 

Dears Sirs 

I would like to bring to your attention that a technology derived from the patents listed 
below is being used in an illegal manner over the cellular and microwave towers in St 
Petersburg/Tampa/Orlando FL. 

Please bring this matter to the attention of the security office and appropriate contract 
monitor for the technology mention within. The technology is clearly being used by a non 
US government group with lethal intentions on civilians. 

I forwarded previous emails on my understanding of the technology. I believe this matter 
needs serious and immediate attention. 

Sincerely, 

Paul F. Batcho, Ph.D. 

St Petersburg, FL 33701 

https://www.naturalnews.com/053684_RF_radiation_cell_phone_towers_DARPA_scientist.html# 

https://www.thecommonsenseshow.com/senior-darpa-scientist-warns-of-widespread-lethal-attacks-upon-the-public-coming-from-microwave-towers/
https://www.thecommonsenseshow.com/senior-darpa-scientist-warns-of-widespread-lethal-attacks-upon-the-public-coming-from-microwave-towers/
https://www.naturalnews.com/053684_RF_radiation_cell_phone_towers_DARPA_scientist.html
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We kennen allemaal het verhaal van Edward Snowden. Hij was een medewerker van de CIA 
en ook een computerwetenschapper bij NSA die naar het buitenland moest vluchten nadat 
hij de illegale praktijken binnen de inlichtingendiensten had aangeklaagd. Maar hij is niet 
de enige die onregelmatigheden in inlichtingendiensten aan de kaak stelt. 

William Binney, voormalig technisch directeur van de NSA (National Security Agency), spreekt 
ook over mindcontrol-technieken en een totalitair regime dat de geesten van de 
wereldbevolking probeert te manipuleren om er maximaal profijt uit te halen en dit met de 
instemming van president Bush en Obama (zie onderstaande video's). Tijdens een conferentie 
in november 2014 had ik het genoegen persoonlijk met de heer William Binney te spreken en 
dat gesprek zorgde ervoor dat ik vele zaken die nu gebeuren beter kan begrijpen 

https://www.businessinsider.com/william-binney-claims-nsa-seeks-total-population-
control-2014-7?international=true&r=US&IR=T 

https://www.youtube.com/watch?v=YdJCPc9Kz-U 

https://www.youtube.com/watch?v=TuET0kpHoyM 

https://www.youtube.com/watch?v=hxQQ9NukcAc 

 
Tijdens diezelfde conferentie kon ik ook praten met de in Finland geboren Dr. Rauni Kilde, 
een arts in drie disciplines en een voormalig hoofdarts van Finland. Jarenlang gaf ze 
lezingen over parapsychologie. Op dit gebied kwam ze in contact met mensen van 
inlichtingendiensten over de hele wereld die de technologische ontwikkelingen in de 
verschillende militaire velden toelichten. 
https://www.youtube.com/watch?v=7Y-7brlnf_Q&feature=youtu.be 

Zij legde ook de praktijken uit die momenteel door verschillende 
inlichtingendiensten worden uitgevoerd om de geest van de 
bevolking te beheersen. Naast deze mentale controle, 
experimenteren ze ook met burgers die als proefkonijnen dienen om 
te zien hoe ze zullen reageren. In de volgende video zien we Dr. Rauni 
Kilde op de conferentie, waar de helft van het publiek het slachtoffer 
was van elektronische intimidatie. Zij gaf toelichting over de werking 
van ons lichaam en onze geest. 

https://www.youtube.com/watch?v=ImlOd_fhB8U 

 

https://www.businessinsider.com/william-binney-claims-nsa-seeks-total-population-control-2014-7?international=true&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/william-binney-claims-nsa-seeks-total-population-control-2014-7?international=true&r=US&IR=T
https://www.youtube.com/watch?v=YdJCPc9Kz-U
https://www.youtube.com/watch?v=TuET0kpHoyM
https://www.youtube.com/watch?v=hxQQ9NukcAc
https://www.youtube.com/watch?v=7Y-7brlnf_Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ImlOd_fhB8U
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In de volgende video legt Dr. Rauni Kilde de verschillende technieken uit die op het grote 
publiek worden gebruikt. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Vzrb3EjZug 

 

Omdat ze de mind control technieken met behulp van elektronische implantaten te veel 
openbaar wilde maken, werd ze beschouwd als een uitermate storende persoon en werd 
ze 3 weken na de conferentie aangevallen met een ‘gericht energie’-wapen. Een gericht 
energiewapen kan het functioneren van de moleculen volledig verstoren en Dr. Rauni Kilde 
kreeg onmiddellijk kanker waaraan zij later stierf. Ze vertelt een vriend per e-mail wat haar 
is overkomen: 

http://whitetv.se/mind-control-mk-ultra/1149-dr-rauni-leena-luukanen-kilde-dead-
probably-murdered.html 

Hieronder is een video gerealiseerd door RT (Russian Television), waar de journalist Daniel 
Estulin het probleem van elektronische marteling uitlegt. Daniel Estulin staat ook bekend 
als schrijver en die zijn boek "Bilderberg" voorstelde op de persconferentie in het Europees 
Parlement op 2 juni 2010, waar hij te gast was bij Nigel Farage en Mario Borghezio, beide 
leden van het Europees Parlement. In onderstaande video zal U Mr. Magnus Olsson zien, 
eveneens een slachtoffer van elektronische kwelling. 

https://www.youtube.com/watch?v=o9bd-B2dqCM 

Magnus Olsson, een Zweed afgestudeerd aan Harvard, had zijn eigen bedrijf en hij zou een 
rustig leven hebben gekend met het inkomen dat hij had. Maar vandaag is het geruïneerd, 
financieel en fysiek vanwege elektronische kwelling. Hij is nu slechts een schaduw van zichzelf 

https://www.youtube.com/watch?v=fhCTNlmVvkI 

https://www.youtube.com/watch?v=pK_xfamSSzg 

https://www.youtube.com/watch?v=JxbAoaCBeQE 

https://www.youtube.com/watch?v=1Vzrb3EjZug
http://whitetv.se/mind-control-mk-ultra/1149-dr-rauni-leena-luukanen-kilde-dead-probably-murdered.html
http://whitetv.se/mind-control-mk-ultra/1149-dr-rauni-leena-luukanen-kilde-dead-probably-murdered.html
https://www.youtube.com/watch?v=o9bd-B2dqCM
https://www.youtube.com/watch?v=fhCTNlmVvkI
https://www.youtube.com/watch?v=pK_xfamSSzg
https://www.youtube.com/watch?v=JxbAoaCBeQE
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Een ander slachtoffer van elektronische kwelling is Dr. Katherine Horton. Ze behaalde een 
Ph.D. aan de universiteit van Oxford (Particle Physics) en ze werkte in het laboratorium van 
CERN, de wereldberoemde Europese organisatie voor nucleair onderzoek. 

Net als Magnus Olsson is haar leven vandaag een hel geworden vanwege de elektronische 
marteling dat ze ondergaat: ze verloor haar baan en haar man vertrok omdat ze 
voortdurend elektronisch gemarteld wordt. 

https://stop007.org/home/about/ 

https://www.youtube.com/watch?v=YhgFzTM-x9U 

https://www.youtube.com/watch?v=NLifs7IioiI 

Maar het zijn niet alleen deze twee mensen. Duizenden onschuldige burgers worden 
elektronisch lastiggevallen. Ze dienen als proefkonijn voor de ontwikkeling van deze 
hersencontroletechnologie.  

Alle slachtoffers worden geconfronteerd met dezelfde problemen :  
1. zij worden permanent elektronisch gekweld,  
2. niemand gelooft dat ze zulke wandaden ondergaan en ze worden voor gek 

aanschouwd   
3. hun vrienden en zelfs dierbaren verlaten hen want hun leven is ondraaglijk geworden 
4. als ouder, de slachtoffers verliezen zelfs het toezicht op hun kinderen en worden zo 

van hun kinderen gescheiden met het zogenaamde excuus dat zij een gevaar 
vormen voor hun kinderen   

Een ander slachtoffer is Mélanie Vritschan die dezelfde problemen ervaart als hierboven 
vermeld :  https://www.youtube.com/watch?v=u68jGvZXajQ 

Hieronder enkele voorbeelden van organisaties die slachtoffers vertegenwoordigen en die 
proberen om gehoor te vinden bij de rechterlijke macht, politici, enz., Maar vandaag zonder 
resultaat bij gebrek aan financiën. 

ICAACT :  http://www.icaact.org/ 
EUCACH : https://eucach.wordpress.com/ 
ICATOR : http://icator.be/ 

Ik ontmoette ook Elke Malone, die een paar weken geleden bezweken is aan elektronische 
foltering. Ik ken persoonlijk tientallen slachtoffers, van wie sommigen in België, Frankrijk, 
Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, enz. wonen. 
Deze mensen leven allemaal in wanhoop omdat ze tot op heden geen gehoor krijgen en 
het gerecht baseert zich op de artsen die al deze  symptomen als zijnde denkbeeldig 
beschrijven. Sommige artsen zijn medeplichtig aan deze praktijken, maar de meesten van 
hen zijn in totale onwetendheid en diegenen die met de feiten worden geconfronteerd 
zwijgen in alle talen om niet in diskrediet te vallen bij de orde van geneesheren. 
 

 

https://stop007.org/home/about/
https://www.youtube.com/watch?v=YhgFzTM-x9U
https://www.youtube.com/watch?v=NLifs7IioiI
https://www.youtube.com/watch?v=u68jGvZXajQ
http://www.icaact.org/
https://eucach.wordpress.com/
http://icator.be/
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https://www.biggerthansnowden.com/ 
Zoals beschreven in deze 
aankondiging "Beyond Belief". 
Onmogelijk te geloven dat zulks 
mogelijk is.  

Het probleem is dat nog teveel 
mensen in een zekere naïviteit leven 
en ervan overtuigd zijn dat dergelijke 
praktijken niet kunnen bestaan en 
dat dit allemaal deel uitmaakt van de 
verbeelding van complottheoretici. 
Maar helaas is het een realiteit.  

 
https://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1413368288 
 

 

Men moet goed begrijpen dat de 
technologie evolueert en dat er 
altijd een positieve en een 
negatieve kant bestaat. Men moet 
beseffen dat chemische, biologische 
en nucleaire wapens ook bestaan 
en dat ze ook tegen burgers worden 
gebruikt. Magnetronwapens laten 
geen zichtbare sporen na. Je wordt 
van binnenuit aan de kook 
gebracht, wat resulteert in snelle en 
supersnelle vormen van kanker. 
Men kan ook rechtstreeks inwerken 
op de hersenen van een persoon 
om hem/haar te dwingen dingen uit 
te voeren tegen zijn/haar:  
de burger zelf wordt een dodelijk 
wapen. De schoolmoorden zijn 
hiervan een perfect voorbeeld!                

https://www.biggerthansnowden.com/
https://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1413368288
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Enkele voorbeelden van programma's voor hersenmanipulatie: 

Delta programming (CIA 1960). Elektromagnetische subliminale programmering, via antennes 
voor televisie en radio, via hoogspannings- en distributiekabels, via metalen bedspiraalveren. 
Tijdens hun nachtrust worden vele mensen geprogrammeerd zonder zich hiervan bewust te zijn . 

RF Media program (CIA, 1990). Programmatie en ontketenen van gedragszin, ondermijnen of 
ondergraven van psychologische begaafdheden ter voorbereiding van massale elektromagnetische 
controle. 

Tower Program (CIA, 1990). Programmeert de mensen via neurale resonantie 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. 5G is 
merkelijk performanter om de geest van de mensen te manipuleren en dit wordt binnenkort 
geïmplementeerd. 

Predent Program (CIA 1989). Massale bevolkingscontrole, gedragscontrole en oproercontrole. 
Dient niet om oproer in toom te houden maar om er te creëren via elektromagnetische straling. 
Phoenix 2 program van de USAir force (1983). Het is 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 : Program Rainbow (Regenboog) 

Le projet MK-Ultra (ou MKUltra) is de codenaam van een geheim illegaal CIA project uit de 
jaren 1950 t/m de jaren 1970 en is gericht op het manipuleren van de hersenen van mensen. 
MK-ULTRA wordt beheerd door het Department of Science & Technology en werd 
verschillende keren onthuld in de jaren 1950 en 1960. Er bestaan aanwijzingen voor het 
gebruik van verschillende soorten chemicaliën (medicijnen en drugs) en van verschillende 
methodes om hersenfuncties en gemoedstoestanden te manipuleren. In de volgende video 
ziet u mensen geïmmobiliseerd zitten/staan alsof ze een robot waren en ziet u anderen die 
geen controle meer over zichzelf hebben:   
https://www.youtube.com/watch?v=7hqyFS36PVo 

Hollywood heeft hierover zelfs meerdere films gemaakt waaronder « The Manchurian Candidate » 
https://www.youtube.com/watch?v=pFtiaquxmdA 

De volgende video is één van de reportages die zijn gemaakt over de experimenten van de CIA 
(en andere inlichtingendiensten) in de jaren 1950 tot 1980 waarbij drugs worden gebruikt:  
https://www.youtube.com/watch?v=NUW-frxo2X4 

en de volgende video biedt inzicht in wat er binnen de intelligentiekringen afspeelt:  
https://www.youtube.com/watch?v=k5hVdbwx8Wk 

Maar de technologie is ondertussen geëvolueerd en de volgende video geeft u een overzicht. De 
schoolmoorden kunnen heel goed het gevolg zijn van hersenmanipulatie via smartphones.  
The Black Project : https://www.youtube.com/watch?v=uyTT33Icj48&feature=youtu.be 

Ik heb deze video ondertiteld in twee talen, waaronder het Nederlands  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7hqyFS36PVo
https://www.youtube.com/watch?v=pFtiaquxmdA
https://www.youtube.com/watch?v=NUW-frxo2X4
https://www.youtube.com/watch?v=k5hVdbwx8Wk
https://www.youtube.com/watch?v=uyTT33Icj48&feature=youtu.be
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Maar daar houdt het niet bij op. Er is nog meer. 

In de jaren zeventig hadden de Russen een radar ontwikkeld 
die het land zou moeten verdedigen tegen raketaanvallen 
vanuit de Verenigde Staten. Hun radar kon de hele 
Amerikaanse regio bespioneren en controleren of er geen 
raketten uit hun richting komen. Het betreft de DUGA 3, een 
radar van meer dan een kilometer breed en 160 meter hoog 
 

Het blijkt dat deze radar het klimaat van het Amerikaanse 
continent sterk heeft beïnvloed. Een ongekende droogte 
gedurende jaren. De Russen hadden kennelijk niet verwacht 
dat hun radar enig effect zou hebben op het klimaat van het 
Amerikaanse continent, maar een nieuw militair wapen werd 
'ontdekt' en vandaag zijn er meer dan 20 TTA's (Tesla 
Technology Array). ) verspreid over de hele wereld.  
 

In 1993 werd het project HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) 
gelanceerd en wordt beheerd door DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)  
 

The creation of the Advanced Research Projects Agency (ARPA) 
was authorized by President Dwight D. Eisenhower in 1958 for the 
purpose of forming and executing research and development 
projects to expand the frontiers of technology and science, and 
able to reach far beyond immediate military requirements 
 

 

Maar ook in Europa.  Europa maakt deel uit van de NAVO, een dergelijk systeem bestaat en 
is gevestigd in Tromsø, Noorwegen, en wordt EISCAT genoemd. 

 

Ziehier een verklarende video over hoe HAARP werkt uitgelegd door Dr. Agnew Brooks 
https://www.youtube.com/watch?v=lqDg70RLn0c&feature=youtu.be 
Ik heb deze video ondertiteld in twee talen, waaronder het Nederlands  
 

Een Walt Disney-documentaire uit 1959 verdient uw aandacht omdat hierin wordt 
uitgelegd hoe we het weer kunnen veranderen. Het is daarom duidelijk dat dit geen nieuw 
ontdekte techniek is, maar een oud verlangen en natuurlijk dat deze interventie als 
voordelig wordt voorgesteld ... "Eyes in Outer Space", een wetenschappelijke-feitelijke 
voorstelling die dateert uit 1959 waarin we een vliegtuig chemtrails ziet spuien ! Dit 
onderwerp wordt verder in dit document besproken. 

https://www.youtube.com/watch?v=n46Uhnkr1Lk 

https://www.youtube.com/watch?v=lqDg70RLn0c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n46Uhnkr1Lk
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Er bestaan dus HAARP-systemen in de Verenigde Staten, uiteraard, in Gekona Hipas in 
Alaska, in Long Island in Area 51 en in Arecibo in Puerto Rico (wat te zien is in de James 
Bond-film 'Golden Eye'). 

Er zijn ook Haarp-systemen in Sura op 100 km van Novgorod in Rusland, in Japan Mu-radar en 
vervolgens ook in Peru, Brazilië, China, India, Australië en ook op enkele kleine eilandjes zoals het 
eiland. Ascension, gelegen in de Atlantische Oceaan, duidelijk militaire domeinen (RAF en NASA). 

 

Voorbeelden waar men een gericht energiewapen zou kunnen gebruikt hebben.  

1. De aanslag van 11 september 2001 :  In de presentatie van Judy Wood, PhD in Materials 
Science, kunnen we duidelijk zien dat stalen kolommen binnen enkele seconden verdampen 
in de open lucht. Het kookpunt van staal ligt boven 3000°C, maar temperaturen ver boven 
3000°C zijn nodig om staal met een dergelijke snelheid te kunnen verdampen. Dit is iets 
anders en het is waarschijnlijk dat er een andere technologie is gebruikt. Hetzelfde geldt 
voor de beschadigde auto's ter plaatse aangetroffen. Heet staal van de voertuigen is 
verwrongen door 'warmte', maar plastiek en papier zijn onaangeroerd gebleven.    

https://www.youtube.com/watch?v=lb2i8R5YlRk    en 
https://www.youtube.com/watch?v=ZLxdHlkzfpY 

           https://rationalwiki.org/wiki/Judy_Wood 

2. De recente bosbranden in Californië : 

https://www.youtube.com/watch?v=ja9o3tt9C18 

https://www.youtube.com/watch?v=A58rYo_36JA 

https://www.youtube.com/watch?v=bbTQtdZJpmQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR13Fbptah0h9lT
ncqvbDUAg2kfLQ0AB8gDcY3xMw7f8pskFLrN-vthSBLc 

Vergelijk de staat van de gebouwen van 11 september 2001 met wat je net hebt gezien en 
onthoud ook de boodschap van Dr. Paul Batcho van Darpa hogerop aangehaald. 

In het volgende deel zult u de bestaansredenen voor chemtrails beter begrijpen en dat het 
sterk gerelateerd is aan het onderwerp dat u zojuist hebt gelezen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lb2i8R5YlRk
https://www.youtube.com/watch?v=ZLxdHlkzfpY
https://rationalwiki.org/wiki/Judy_Wood
https://www.youtube.com/watch?v=ja9o3tt9C18
https://www.youtube.com/watch?v=A58rYo_36JA
https://www.youtube.com/watch?v=bbTQtdZJpmQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR13Fbptah0h9lTncqvbDUAg2kfLQ0AB8gDcY3xMw7f8pskFLrN-vthSBLc
https://www.youtube.com/watch?v=bbTQtdZJpmQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR13Fbptah0h9lTncqvbDUAg2kfLQ0AB8gDcY3xMw7f8pskFLrN-vthSBLc
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Via de Verenigde Naties wordt de hele wereld gedwongen tot een programma van radicale 
verandering om een klimaatdrama te vermijden.  
 

 
Laten we het beleid van de Verenigde Naties eens nader bekijken om beter te begrijpen 
wat er werkelijk aan de hand is, omdat we hier over vele dingen praten, maar nooit in 
detail..  

De volgende video geeft je al een eerste glimp 

https://www.youtube.com/watch?v=Z46ceSaWIpo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z46ceSaWIpo
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Laten we eerst de termen CONTRAILS en CHEMTRAILS ontcijferen 

Contrail staat voor condens trail , dus een condens spoor.  
Waar komt die condens vandaan ? 
Van de verbranding van de kerosine, de brandstof voor vliegtuigen.   
Kerosine is een koolwaterstof, een olie derivaat.  
Zoals de naam het zegt, is kerosine een keten van koolstofatomen en waterstofatomen.   
Kerosine bevat 10 à 16 koolstofatomen en 
22 à 34 waterstofatomen die verbranden om 
warmte en dus energie te produceren om 
vliegtuigen voor te bewegen. 

Typisch aan de verbranding van de koolwaterstoffen, is dat er CO2 en H2O (waterdamp) 
wordt geproduceerd.  

Verbranding of ontploffing is een proces van snelle oxidatie. Dankzij zijn krachtiger 
aantrekkingskracht weet zuurstof niet alleen waterstof van koolstof te scheiden maar ook 
de koolstofatomen van elkaar, om enerzijds CO2-moleculen te vormen waarvan het aantal 
moleculen gelijk is aan het aantal koolstofatomen aanwezig in het koolwaterstofmolecuul 
en anderzijds H2O onder de vorm van waterdamp 

CO2 is een broeikasgas. Hetzelfde geldt voor waterdamp, wat niet bekend is bij het grote 
publiek. Net als CO2 houdt vocht in de lucht de lucht warmer, maar met dat verschil dat 
waterdamp bijna 20 keer meer aanwezig is in de lucht dan CO2. Daarom wordt CO2 ook niet 
vermeld in de luchtpsychrometrische grafiek, omdat CO2 in vergelijking met waterdamp van 
zeer weinig invloed is in termen van calorisch vermogen. Onderstaande grafiek laat zien dat 
voor dezelfde temperatuur van 22 ° C de lucht meer warmte bevat bij 55% relatieve 
vochtigheid dan 40% relatieve vochtigheid. 
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Voor dezelfde temperatuur (hier 22°C) bevat vochtige lucht meer waterdamp wanneer de 
relatieve vochtigheid stijgt. Op het diagram zien we 9g/kg droge lucht voor 22°C, 55%RV 
tegen 6,6g/kg droge lucht voor 22°C, 40%RV (RV = relatieve vochtigheid). De uitdrukking in 
g/kg droge lucht vertegenwoordigt de absolute vochtigheid in de lucht.  

Het is bekend dat warmere lucht lichter is dan koudere lucht met hetzelfde absolute 
dampgehalte. Wat minder bekend is, is dat voor dezelfde temperatuur de vochtige lucht 
lichter is dan de droge lucht, wat verklaart waarom tonnen water in de vorm van wolken 
over ons heen kunnen zweven. 

Maar hoe komt het dat lucht met meer waterdamp minder weegt dan droge lucht? 

Rechts van de 9g/kg die op het diagram is aangegeven, wordt ook 
het cijfer 15 aangegeven dat de dampspanning onder deze 
conditie aanduidt. Hetzelfde geldt voor de 6,6g/kg, waar we het 
cijfer 11 kunnen aflezen. M.a.w. waterdamp creëert een spanning 
(een druk) die wordt uitgedrukt in mbar (millibar). Deze wordt ook 

uitgedrukt in hPa (hecto Pascal) zoals op de barometer. 

Waar komt deze spanning vandaan? De 
waterdampmoleculen duwen de luchtmoleculen uit elkaar 
om er zich tussen in te plaatsen en gezien waterdamp (H2O) 
veel minder weegt dan de lucht, weegt dit volume dus 
minder dan de droge lucht. 

Het is dus niet alleen de luchttemperatuur die een rol speelt 
in het gewicht van de lucht.  

Door drukverschil ontstaat er verplaatsing in het luchtvolume en deze luchtverplaatsing 
zorgt ervoor dat er een drukevenwicht kan gevonden worden.  

Wanneer men de contouren van een wolk aandachtig observeert,  dan kan men na enkele 
minuten vaststellen dat deze contouren geleidelijk aan uit het zicht verdwijnen. M.a.w. de 
contouren van de wolken die in contact komen met de omringende lucht lossen langzaam 
op in de omgevende lucht. Dit komt omdat er naar een druk evenwicht geëvolueerd wordt 
tussen met waterdamp bijna verzadigde lucht en de onverzadigde lucht..  

Vanwege het drukverschil tussen vochtige lucht (wolk) en droge lucht, verplaatst 
waterdamp zich naar drogere lucht. Men kan vaststellen dat een haast doorzichtige wolk 
na een paar minuten volledig uit het zicht  verdwijnt.  

Hetzelfde geldt voor de condensatiesporen van de vliegtuigen. Een vliegtuig met 
straalmotoren die met een snelheid van bijna 800km/u door de lucht vliegt, kan geen 
dichte waterdampwolk achterlaten die uren blijft hangen. De condensatiesporen van een 
vliegtuig verdwijnen dus snel uit het zicht..  

Afhankelijk van de atmosferische omstandigheden, vervaagt het condensatiespoor van een 
vliegtuig en na hooguit 7 tot 30 seconden verdwijnt deze volledig als gevolg van het 
drukverschil dat bestaat met de omgevende drogere luchtvolumes. 

Bij het observeren van de lucht rond de koeltorens van energiecentrales, die aanzienlijk 
meer waterdamp afleveren dan een vliegtuigreactor, kan men vaststellen dat daar nooit 
een permanente mist optreedt, zelfs bij regenachtige  weersomstandigheden. 
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Hoewel de torens meer waterdamp produceren en tevens onbeweeglijk zijn, verdwijnt de 
waterdamp die in de lucht vrijkomt na een bepaalde tijd en dit volgens dezelfde natuurwet: 
drukverschil = beweging van de lucht ... en de waterdamp wordt geabsorbeerd in de 
omringende luchtvolumes, zelfs bij zeer lage temperaturen of bij zeer bewolkt weer.  

 

Hieronder, op de twee foto's bovenaan links en midden,  kunnen we in volle winterperiode de 
condensporen van het vliegtuig nauwelijks zien. Dat zijn contrails en het was -8°C. Zelfs bij 
ijskoude  verdwijnt de waterdamp uit het zicht. De andere foto's werden in de zomer genomen. 
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Dan rijst de volgende vraag: 

"Hoe komt het dat de strepen nu urenlang aanwezig zijn en zich over de hele hemel 
verspreiden? " Dit is een ander fenomeen. 
https://www.youtube.com/watch?v=CSPfMPAhbiA&feature=youtu.be 

Hieronder vindt u een tabel die laat zien dat de deeltjes van een chemtrails kleiner zijn en 
daarom gevaarlijker dan die van de uitlaatgassen. 

 

Wat is dit proces dat deze lange witte lijnen creëert die zich achter de vliegtuigen 
verspreiden en uren in de lucht zweven en langzaam afdalen? 

Luchtanalyses, maar vooral regenwater- en bodemoppervlakanalyses, tonen aan dat een 
bepaald proces aan de gang is. Er zijn vreemde hoge concentraties van aluminium, barium, 
strontium, cadmium en andere stoffen. 

Rosalind Peterson, president van de coalitie voor landbouwdefensie, legt 
het probleem uit bij de Verenigde Naties in 2007 

https://www.youtube.com/watch?v=yIYdT-iP9os 

In de volgende video legt Rosalind Peterson meer uit over geo-engineering, 
de gebruikte toxische producten en de vermindering van vitamine D bij 
gebrek aan licht dat veel gezondheidsproblemen veroorzaakt 

https://www.youtube.com/watch?v=7Yg8FBnGXIk&feature=youtu.be 

http://www.agriculturedefensecoalition.org/content/geoengineering-current-actions 

 
 Dan hebben we het getuigenis van Dr. William (Bill) Deagle.  

Ter informatie, Dr. William Deagle heeft een opleiding genoten in 
zeebacteriologie, biochemie en geneeskunde. Hij is een arts voor de 
geheime diensten van het SDI (Star Wars), Eschelon en World ID-
project, Schriver AFB, NORAD, US Space Command, Top Classified 
Quantum Computing CRAY Five Gallium Arsenide en fabrikanten van 
wide-array microchips, ATMEL Corp Ferromagnetic EMP proof chip en 
wapensgerichte energie op DNA), Project Iridium Satellite  

https://www.youtube.com/watch?v=CSPfMPAhbiA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yIYdT-iP9os
https://www.youtube.com/watch?v=7Yg8FBnGXIk&feature=youtu.be
http://www.agriculturedefensecoalition.org/content/geoengineering-current-actions
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Als vooraanstaand professor, onderwees Dr. Deagle in opdracht van AAEM, de American 
Academy of Environmental Medicine Seminar voor Noord-Amerika, Europa, aan artsen en 
Amerikaanse teams die opereerden in speciale biologische wapens.  

https://www.youtube.com/watch?v=N6z46ekOCqo 

Geïnteresseerde personen kunnen zijn volledige toespraak beluisteren in de volgende 
video (meer dan 4 uur) waarin hij de verschillende praktijken van de elite blootlegt op basis 
van wat hij heeft aangetroffen in militaire instellingen en inlichtingendiensten : 

https://www.youtube.com/watch?v=R8RX61WA8Ow 

Kortom, Dr. William Deagle legt uit dat chemtrails verschillende metalen bevatten, zoals 
aluminium, barium en cadmium en andere synthetische, biologische en genetisch 
gemodificeerde verbindingen. Het bevestigt het hele verhaal van mevrouw Rosalind 
Peterson in haar presentatie aan de Verenigde Naties. 

Aluminium : 

We weten sinds de jaren 1970 dat aluminium giftig is voor zenuwcellen en onderzoekers 
proberen uit te vinden of aluminium de ontwikkeling van verschillende pathologieën kan 
bevorderen, zoals multiple sclerose (1a) en vooral de ziekte van Alzheimer, die meer dan 
400 000 mensen in Frankrijk zou treffen, met ongeveer 100 000 nieuwe gevallen per jaar. 
Als er nog niets is bewezen, concluderen verschillende onderzoeken dat het risico op het 
ontwikkelen van de ziekte toeneemt als de concentratie hoger is dan 0,1 mg per liter 
water. (1)(2) 

(1a) Exley C. Elevated urinary excretion of aluminium and iron in multiple sclerosis. Multiple 
Sclerosis 2006; (12)5:533-540 (2006) 

(1) Martyn CN, Barker DJ, Osmond C, Harris EC, Edwardson JA, Lacey RF : Geographical 
relation between Alzheimer’s disease and aluminum in drinking water. Lancet 1989 Jan 14; 
1 (8629) : 59-62.Martyn CN : The epidemiology of Alzheimer’s disease in relation to 
aluminium. Ciba found Symp 1992; 169 :69-79 ; discussion 79-86 

 (2) Mc Lachlan DR, Bergeron C, Smith JE, Boomer D, Rifat SL : Risk for neuropathologically 
confirmed Alzheimer’s disease and residual aluminum in municipal drinking water 
employing weighted residential histories. Neurology 1996 Feb ; 46(2) : 401-5 

De Franse studie PAQUID volgde gedurende acht jaar meer dan 3700 vrijwilligers. De 
auteurs concluderen dat mensen van wie het drinkwater meer dan 0,1 mg aluminium per 
liter bevat, twee keer zoveel kans hebben om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. 
Deze studie toont ook aan dat wanneer de siliciumdioxideconcentratie hoger is dan 11,25 
mg/l er minder risico is dan wanneer het water siliciumarm is, zoals in dit geval het risico 
op Alzheimer met 27% wordt verlaagd.(3)  

https://www.lanutrition.fr/bien-etre/ecologie-pratique/environnement-et-
pollution/laluminium-dans-leau-du-robinet 

 

Cadmium : 

Wikipedia : https://nl.wikipedia.org/wiki/Cadmium 

Cadmiumvergiftiging kan acuut of chronisch zijn, met voornamelijk pulmonaire, beender en 
nierlaesies. Het gemiddelde cadmiumgehalte ("Cd" -notatie) van paardenvlees (paard, ezel, 
mul, ezel) is ongeveer 10 μg/g cadmium. De tijdelijk aanvaardbare dagelijkse inname 
("TADI") van cadmium welke reglementair beperkt werd tot maximaal 1 μg•kg-1•d-1 , 
verbiedt het commercialiseren van slachtafval van "laat geslachte" paardachtigen. Zelfs als 
dit slachtafval de enige voedingsbron van cadmium voor mensen zouden zijn, zou dit 

https://www.youtube.com/watch?v=N6z46ekOCqo
https://www.youtube.com/watch?v=R8RX61WA8Ow
https://www.lanutrition.fr/bien-etre/ecologie-pratique/environnement-et-pollution/laluminium-dans-leau-du-robinet
https://www.lanutrition.fr/bien-etre/ecologie-pratique/environnement-et-pollution/laluminium-dans-leau-du-robinet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cadmium
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verbod gerechtvaardigd zijn omdat een gemiddeld wekelijks verbruik van slechts 100g 
slachtafval zou leiden tot blootstelling van de consument aan 1.000 μg/week, d.w.z. voor 
iemand van 60kg, meer dan het dubbele van de TADI, die inname van Cd beperkt tot 
minder dan 60μg per dag, d.w.z. 420μg/week 
 
De EFSA heeft een tolereerbare wekelijkse dosis (TWD) vastgesteld op 2,5μg/kg lichaamsgewicht 
voor cadmium (150μg/week), dat is drie keer lager dan aangekondigd in Wikipedia !! 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0488&from=NL 

Cadmium lijkt vooral schadelijk voor de nieren. De effecten manifesteren zich met de 
leeftijd. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) heeft cadmium als 
een carcinogeen geclassificeerd. 

Cadmium heeft geen fysiologische rol in het menselijk lichaam. Het metaal zelf en zijn 
verbindingen zijn uiterst giftig, zelfs bij lage concentraties en hebben de neiging zich te 
accumuleren in levende organismen en ecosystemen. 

 

Barium : 

Barium reageert heftig met water en produceert bariumhydroxide Ba(OH)2 of 
gehydrateerd bariet, wat zeer toxisch is. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Barium 

Kleine hoeveelheden van deze verbindingen kunnen ademhalingsmoeilijkheden, 
verhoogde bloeddruk, veranderingen in hartslag, maagirritatie, spierzwakte, 
veranderingen in zenuwreflexen, ontsteking van de hersenen en lever, nier- en 
hartschade veroorzaken.  

Absorptie van een significante hoeveelheid van deze verbindingen kan verlamming en in 
sommige gevallen de dood veroorzaken. 

https://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/ba.htm 

 

Strontium 

https://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/sr.htm 

 
Men moet goed begrijpen dat wat in de lucht in suspensie hangt, zich verzamelt in het 
regenwater en zich verspreidt in rivieren en andere stromen en ook in de grond sijpelt. Als 
de bovengenoemde elementen schadelijk zijn voor het menselijk lichaam, geldt dat ook 
voor de fauna en flora.     

In heel Europa en dus ook in België zijn regenwateranalyses uitgevoerd door onafhankelijke 
laboratoria op verzoek van moedige burgers met vergelijkbare resultaten: een abnormaal 
hoge aanwezigheid in Aluminium, Barium, Cadmium, enz ... 

 

Regenwater mag in principe geen stoffen bevatten, omdat het een verdamping van water 
is dat nadien condenseert. De stoffen in de regen zijn vervuilende substanties die in de 
lucht zitten.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0488&from=NL
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barium
https://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/ba.htm
https://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/sr.htm
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In Zwitserland heeft iemand een analyse gemaakt van het regenwater verzameld in de 
jacuzzi op zijn terras en de resultaten zijn op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend. We 
mogen verwachten dat de berglucht in Zwitserland gezond is, maar vanwege chemtrails is 
het tegenovergestelde waar : 

Aluminium : 38 mg/l , oftewel 38.000 µg/l     ;      Barium :  0,44mg/ , oftewel 440µg/l  en  
Strontium : 0260mg/l, oftewel 260µg/l. 

Vraag uw arts wat hij van deze concentraties vindt. 

https://ordo-ab-chao.fr/chemtrails-en-suisse-tuent/ 

 

Er bestaan nog andere analyses, maar we kunnen niet langer de aanwezigheid van vreemde 
stoffen in regenwater ontkennen. Het moet duidelijk zijn dat deze stoffen zich ophopen in de 
bodem en dus na verloop van tijd het water van de rivieren en het grondwater kunnen 
verontreinigen en het water dat we drinken. En het is hetzelfde dat Rosalind Peterson aan de 
Verenigde Naties heeft uitgelegd: we zien overal en tegelijkertijd een toename van deze 
concentraties. 

https://ordo-ab-chao.fr/chemtrails-en-suisse-tuent/
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Een oligoscan meet de aanwezigheid en hoeveelheid sporenelementen, vitaminen en 
metalen in het lichaam. Een lichaam heeft verschillende sporenelementen, metalen en 
vitaminen nodig. De hoeveelheden moeten tussen een minimum en een maximum liggen 
om een goede werking van het lichaam te waarborgen. Opvallend is wel welke metalen 
voortdurend worden aangegeven als zijnde te hoog: aluminium, barium, cadmium.  

  

 

Een bloedtest laten uitvoeren is een andere 
manier om zijn gezondheid te controleren. 

Zo heeft iemand in Spanje het gedaan en hieruit 
blijkt dat de hoeveelheid aluminium in zijn 
lichaam ver boven de maximale limiet ligt. Het 
moet duidelijk zijn dat het lichaam niet 
gemakkelijk van zware metalen kan ontdoen en 
een te hoge concentratie leidt tot ernstige 
gezondheidsproblemen. 
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Bloedonderzoek werd ook in de Verenigde Staten uitgevoerd en dit zorgde voor grote 
bezorgdheid onder de bevolking. 

 

Hoge metaalconcentraties in het lichaam veroorzaken de verzwakking van het 
immuunsysteem en hoge concentraties van aluminium verzuren de grond. Eenmaal 
geassimileerd in de wortels, is het voor de wortels veel moeilijker om voedingsstoffen en 
water door te laten stromen die nodig zijn voor de groei van de boom (fenomeen van de 
aangetaste bossen: veel verdorde takken en bladeren met misvormd uiterlijk en welke half 
gedroogd erbij hangen. Het fenomeen verspreidt zich bijna overal op een uniforme manier.  

 

 

Omdat chemtrails zich langzaam over grote oppervlakken verspreiden, blokkeren ze veel 
zonlicht. In de weerberichten spreken ze altijd over een gesluierde hemel of een gesluierde 
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zon. Minder zonlicht resulteert in een daling van de fotosynthese. Fotosynthese is de 
natuurlijke energiebron voor alle vegetatie (Chlorophyl). 

 

Hetzelfde geldt voor de mensen die zonne-energie nodig hebben om vitamine D te kunnen 
produceren. Een tekort aan vitamine D veroorzaakt vermoeidheid en depressie. 

Door het feit dat de stoffen die zich in de chemtrails bevinden van de nanometrische orde 
zijn, kunnen zij gemakkelijk de bloed-hersenbarrière door geraken. Verhoogde concentratie 
van metalen in onze hersenen vergroot het risico van ziekten als Alzheimer, Parkinson, 
autisme ... iets dat duidelijk kan worden geïdentificeerd in onze hedendaagse beschaving 

Deze nanodeeltjes kunnen met elkaar agglutineren en vormen soms webben die doen denken 
aan spinnenwebben of viskeuze plassen die een paar dagen nablijven bijvoorbeeld op een 
blauwe steen na een regenbui toen het regenwater al lang verdampt was (zie foto die ik in 
2014 van mijn terras in Brussel heb genomen). 

 

  

Verschillende getuigenissen bevestigen deze waarnemingen, zoals bijvoorbeeld in Schotland: 
http://www.bbc.co.uk/scotland/outdoors/articles/jelly/ 

en in de Verenigde Staten : 
http://globalskywatch.com/stories/Celeste,Montana.html#.XB_N-VVKi70 

http://www.bbc.co.uk/scotland/outdoors/articles/jelly/
http://globalskywatch.com/stories/Celeste,Montana.html#.XB_N-VVKi70
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De officiële autoriteiten en de media hebben altijd de neiging de getuigenissen van burgers te 
ontkennen of belachelijk te maken. Wat moet men dan denken van de getuigenis van Kristen 
Meghan, voormalig militair verantwoordelijk voor hygiëne en volksgezondheid? Ze 
controleerde de bestelbonnen van de gewenste materialen en de gevaren en gevolgen hieraan 
verbonden voor het militair personeel en het publiek. Deze bestelbonnen die ze ontving waarin 
tonnen en tonnen aluminium onder vorm van oxides en sulfieten werden aangevraagd  waren 
erg vaag en voldeden niet aan de opgelegde normen. Toen zij deze bizarre bestellingen begon 
te weigeren, werd ze bedreigd met internering en vertelde men haar dat ze haar kind onder 
voogdijschap zou worden geplaatst. Van zodra haar missie binnen het leger ten einde kwam, 
begon Kristen Meghan deze praktijk openbaar te maken.. 

https://www.youtube.com/watch?v=FfJ5qbI3Ej8    en 

https://www.youtube.com/watch?v=irt2AF3Cvk4 

En wat moet men denken van de getuigenis van Ted Gunderson, voormalig directeur bij de FBI ? 

https://www.youtube.com/watch?v=RL4YFldAB8k     

De getuigenis van Alan Buckman, bioloog en voormalig militair meteoroloog : 
https://www.youtube.com/watch?v=RE-SttQah9o 

https://www.youtube.com/watch?v=FfJ5qbI3Ej8
https://www.youtube.com/watch?v=irt2AF3Cvk4
https://www.youtube.com/watch?v=RL4YFldAB8k
https://www.youtube.com/watch?v=RE-SttQah9o
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De getuigenis van Mark McCandlish, voormalig industrieel technicien bij Defense Department : 

https://www.youtube.com/watch?v=TZuQ1Ee6yos 

Maar afgezien van chemtrails, bestaan er ook chembombs waar een concentratie van stoffen 
wordt vrijgegeven om een concentraat van wolken te creëren, dat bijna onmiddellijk een storm 
kan veroorzaken: https://www.youtube.com/watch?v=dMSRPem4n7s&feature=youtu.be 

In de zomer van 2014 werden tijdens de Mount Shasta-raad in Californië veel getuigenissen 
over chemtrails gehoord. Vliegtuigpiloten, artsen en wetenschappers hebben veel dingen 
onthuld en hebben duidelijk bevestigd dat chemtrails echt bestaan, dat ze ongezond zijn en 
dat we dit zo snel mogelijk moeten stoppen. Mount Shasta is de enige plaats waar 
chemtrails sindsdien zijn verboden. 

https://www.youtube.com/watch?v=DPnWaBsMYnY 

David Keith, Ph.D. in "experimentele fysica" en hoogleraar 
"openbare orde" legt geo-engineering (Managing Earth’s climate 
system) uit tijdens de conferentie over vooruitgang van de 
wetenschap die in juni 2011 in San Diego werd gehouden .  
David Keith legt duidelijk uit dat aluminium het ideale element is 
om de zonnestralen te weerkaatsen. Wat betreft de risico's van het 
verspreiden van aluminium via chemtrails, geeft hij toe dat er nog 
niets werd onderzocht en dat het mogelijk is dat ze op iets 
huiveringwekkend kunnen uitkomen waar ze nog geen rekening 
mee hebben gehouden, maar dat het geen moreel risico is, maar 
veeleer een clandestiene manier van profiteren ten nadele van 
onze kleinkinderen!!!    Bekijk de video : 

https://www.youtube.com/watch?v=S3aY-TenGJs&feature=youtu.be 
Ik heb deze video ondertiteld in twee talen, waaronder het Nederlands. Deze video is deels 
een fragment uit de video « What in the sky are they spraying » van Michael Murphy, een 
Amerikaanse journalist met wie ik de gelegenheid had meermaals te spreken: 
https://www.youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA 

In de video hierboven merkte u ook op dat Monsanto een kartel heeft gevormd met 
Sinochem en Royal DSM om te kunnen concurreren in de commerciële luchtvaartwereld 
om de gestelde doelen te bereiken, namelijk door spuien van toxische stoffen alle 
biologische vegetatie te doden en zijn octrooien voor genetisch gemanipuleerde vegetatie 
te claimen en tezelfdertijd het immuunsysteem van de populatie te desintegreren ten 
voordele van de farmaceutische industrie. U begrijpt dat er hier enorme financiële winsten 
mee gemoeid zijn ten nadele van het welzijn van de bevolking. 

Bill Gates, de oprichter van Microsoft, beschouwt zichzelf als een filantroop door 
Monsanto-aandelen te kopen om de zaadmarkt te controleren.   

https://www.cncd.be/Bill-Gates-un-philanthrope-qui 

Dezelfde Bill Gates betaalt wetenschappers om  mogelijkheden voor te stellen die het 
zonlicht kunnen beperken om de ontwikkeling van natuurlijke vegetatie in te dammen 
ten gunste van genetisch gemanipuleerde vegetatie.  

https://thefreethoughtproject.com/in-2019-scientists-funded-by-bill-gates-to-spray-
particles-into-the-sky-in-first-experiment-to-dim-the-
sun/?fbclid=IwAR3DMaMd356WkLYQiJSGEij-VoLccoJd6P_EE2nanwPMMjZlE7tO6rAO9h4 

Een andere website op internet verklaart duidelijk de bedoeling van bovengenoemde bericht: 

https://www.newswars.com/terraforming-has-begun-global-dimming-plot-to-exterminate-
humanity-
revealed/?fbclid=IwAR2vgb3sp3Yj53kii8rxvuIBFuEjxo3BDxMHC3XwIhmb6801Btv2W4-
hhJM 

https://www.youtube.com/watch?v=TZuQ1Ee6yos
https://www.youtube.com/watch?v=dMSRPem4n7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DPnWaBsMYnY
https://www.youtube.com/watch?v=S3aY-TenGJs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA
https://www.cncd.be/Bill-Gates-un-philanthrope-qui
https://thefreethoughtproject.com/in-2019-scientists-funded-by-bill-gates-to-spray-particles-into-the-sky-in-first-experiment-to-dim-the-sun/?fbclid=IwAR3DMaMd356WkLYQiJSGEij-VoLccoJd6P_EE2nanwPMMjZlE7tO6rAO9h4
https://thefreethoughtproject.com/in-2019-scientists-funded-by-bill-gates-to-spray-particles-into-the-sky-in-first-experiment-to-dim-the-sun/?fbclid=IwAR3DMaMd356WkLYQiJSGEij-VoLccoJd6P_EE2nanwPMMjZlE7tO6rAO9h4
https://thefreethoughtproject.com/in-2019-scientists-funded-by-bill-gates-to-spray-particles-into-the-sky-in-first-experiment-to-dim-the-sun/?fbclid=IwAR3DMaMd356WkLYQiJSGEij-VoLccoJd6P_EE2nanwPMMjZlE7tO6rAO9h4
https://www.newswars.com/terraforming-has-begun-global-dimming-plot-to-exterminate-humanity-revealed/?fbclid=IwAR2vgb3sp3Yj53kii8rxvuIBFuEjxo3BDxMHC3XwIhmb6801Btv2W4-hhJM
https://www.newswars.com/terraforming-has-begun-global-dimming-plot-to-exterminate-humanity-revealed/?fbclid=IwAR2vgb3sp3Yj53kii8rxvuIBFuEjxo3BDxMHC3XwIhmb6801Btv2W4-hhJM
https://www.newswars.com/terraforming-has-begun-global-dimming-plot-to-exterminate-humanity-revealed/?fbclid=IwAR2vgb3sp3Yj53kii8rxvuIBFuEjxo3BDxMHC3XwIhmb6801Btv2W4-hhJM
https://www.newswars.com/terraforming-has-begun-global-dimming-plot-to-exterminate-humanity-revealed/?fbclid=IwAR2vgb3sp3Yj53kii8rxvuIBFuEjxo3BDxMHC3XwIhmb6801Btv2W4-hhJM
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Maar chemtrails zijn veel meer dan dat. We hebben het ook over 'Smart Dust', intelligent 
stof. Door dit stof kunnen HAARP, TTA's, satellieten en microgolftorens gemakkelijker de 
hersenen van mensen beïnvloeden en holografische beelden met geluid genereren.  

Men werkt op uw hersenen in en tegelijkertijd ziet u beelden met geluid die een virtuele 
realiteit creëren dat als echt wordt ervaren. Dit is het project Blue Beam. 

Wanneer mensen in een crisissituatie terechtkomen, dit kan een financiële crisis zijn, maar kan 
ook een hongersnood, een culturele/etnische/religieuze crisis, een algemene 
gezondheidscrisis, bar slecht weer, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen of andere, of zelfs alles 
tezamen, dan kan de emotie of het overlevingsinstinct, afhankelijk van de persoonlijkheid van 
de mensen, het overnemen. Voeg daar nog virtuele realiteit aan toe, dan kan dit hele 
populaties tot zeer gevaarlijke acties stimuleren omdat zij zichzelf niet meer beheersen.    

Met deze technologie is het heel goed mogelijk dat we het beeld van een Allah of Christus 
creëren die tot u spreekt, of dat men u de indruk geeft dat er een invasie van buitenaardse 
wezens plaatsvindt, enz. Het hemelruim wordt een gigantisch projectiescherm. Op dat 
moment nemen ze de mensen bij de neus en doen ze ermee wat ze willen. Besef dat men 
deze technologie als een militair wapen kan  gebruiken en het ook aangewend kan worden 
om hele bevolkingsgroepen naar de totale waanzin te duwen. Door het verlies van 
zelfbeheersing is het niet uitgesloten dat genocides kunnen geprogrammeerd worden. 
Pure onzin, vindt u ? Herinnert U de gruweldaden van het bolsjewisme, het naziregime, de 
Rode Khmer en vele andere wreedheden die zo gemakkelijk worden vergeten in 
geschiedenislessen.     

Hier zijn enkele interessante verwijzingen om u een overzicht te geven van de beschikbare 
technologie, de mogelijkheden die het biedt en van de implementatie ervan (satellieten 
met holografische technologie): 

https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg 

https://www.youtube.com/watch?v=lHDwzRR-KYc 

https://www.youtube.com/watch?v=5CqUYBopWLs 

https://www.youtube.com/watch?v=_0M_tVsGaGM 

https://www.youtube.com/watch?v=ayOYEv_P67k 

https://www.youtube.com/watch?v=ikuSPBZjkhw 

bizarre geluiden : 

https://www.youtube.com/watch?v=LsgrRmHW8ro 

https://www.youtube.com/watch?v=3LPF6extcP8 

en onnatuurlijke verschijnselen : 

https://www.youtube.com/watch?v=K8D4VCe_URc&fbclid=IwAR3Mby21V6JbZdCXPxivD0R
hBk6O8ZnBm46qTOf9kKfBhdX_Y0ZI_aY4UkE 

Wolken houden de warmte aan de grond. In de winter zijn de nachten minder koud 
wanneer het bewolkt is. Dus als we de planeet willen afkoelen, waarom zouden we dan 
kunstmatige wolken creëren? 

https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg
https://www.youtube.com/watch?v=lHDwzRR-KYc
https://www.youtube.com/watch?v=5CqUYBopWLs
https://www.youtube.com/watch?v=_0M_tVsGaGM
https://www.youtube.com/watch?v=ayOYEv_P67k
https://www.youtube.com/watch?v=ikuSPBZjkhw
https://www.youtube.com/watch?v=LsgrRmHW8ro
https://www.youtube.com/watch?v=3LPF6extcP8
https://www.youtube.com/watch?v=K8D4VCe_URc&fbclid=IwAR3Mby21V6JbZdCXPxivD0RhBk6O8ZnBm46qTOf9kKfBhdX_Y0ZI_aY4UkE
https://www.youtube.com/watch?v=K8D4VCe_URc&fbclid=IwAR3Mby21V6JbZdCXPxivD0RhBk6O8ZnBm46qTOf9kKfBhdX_Y0ZI_aY4UkE
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We kunnen ons ook afvragen waarom er niemand is die dat duivelse programma aan de 
kaak stelt of waarom het onderwerp niet vatbaar is voor discussie? Een voormalige CIA-
agent legt het uit (let op: het is niet alleen Edward Snowden die de CIA verliet om openbaar 
te maken wat er echt achter de schermen gebeurt) 

https://www.youtube.com/watch?v=_xQG5lLgXjM&feature=youtu.be 

Ik heb deze video ondertiteld in twee talen, waaronder het Nederlands  

De volledige video is op volgend adres terug te vinden :   

https://www.youtube.com/watch?v=Nl5NW9KcMt0 

Op 2 oktober 2001 lanceerde congreslid Dennis Kucinich 
de uitvoeringsaanvraag HR2977 om alle exotische 
wapens te verbannen. 

Hieronder ziet u het exemplaar van deze aanvraag 
weergegeven. 

Deze werd goedgekeurd in 2002 na de intrekking van 
bijna alle exotische wapens. Elk wapen dat de natuur en 
ecologie vernietigt, is illegaal. 

Maar het verspreiden van chemtrails gaat door ... 

 

 

Hier is een presidentieel officieel document uit 1966 waarin er verteld wordt over een 
programma van weersveranderingen (in het tijdperk van de Amerikaanse president Lyndon 
B. Johnson) 

https://www.youtube.com/watch?v=_xQG5lLgXjM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Nl5NW9KcMt0
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We kunnen niet langer ontkennen dat er een intentie is om het weer in de wereld te veranderen 
en het als een militair wapen te gebruiken. Daarnaast kun je een officieel document van 1996 
ontdekken getiteld "Time as a Force Multiplier - Owning the Weather in 2025" 

 

Het is opvallend dat we in Senaatsrapport nr. 109-202 van 8 december 2005 de namen 
van de volgende mensen aantreffen die het groene licht hebben geven om door te gaan 
in de zoektocht om het weer te veranderen: John McCain, John D. Rockefeller IV (lid van 
de beruchte Rockefeller-familie) en ook John F. Kerry, staatssecretaris voor Buitenlandse 
Zaken, die met voormalig president Barack Obama opdaagt als een fervent strijder voor de 
maatregelen tegen de opwarming van de aarde. 
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Mogen wij ons geen vragen stellen over de dubieuze rol van de westerse media en politici 
en wat men men denken van de volgende video waarin de officiële media de ex-Iraanse 
president Mahmoud Ahmadinejad afschildert als fantasievol wanneer hij aankondigt dat 
Europa de regen van het Midden-Oosten steelt, meer bepaald van Iran? Denkt u echt dat 
voormalig president Mahmoud Ahmadinejad letterlijk zijn verstand verliest door dit aan te 
kondigen, of staat er iets anders op het spel? En wat te denken van de heer Laurent Fabius, 
socialistisch politicus en minister van Europa en Buitenlandse Zaken voor Frankrijk en die 
de Conferentie over klimaatverandering voor de Verenigde Naties voorzat ?  

https://www.youtube.com/watch?v=KaaKNo_B1mo&feature=youtu.be 

Ik heb deze video ondertiteld in twee talen, waaronder het Nederlands. 

En een Iraanse generaal verklaart dat Israël wolken uit Iran steelt … 
https://www.youtube.com/watch?v=1qZORdDEc3Q 

En bekijk de volgende video waarin de Israëlische president Netanyahu zijn diensten aan het 
Iraanse volk aanbiedt om water te krijgen. Wat denk u wat hieruit moet worden begrepen? 

https://www.youtube.com/watch?v=1qZORdDEc3Q&fbclid=IwAR3Ytu9qYOTFUhOpu4yu6
mUeA1c1UyXPhencRCJJCalnNscqMwCdSCLStjU 

Soutenu par les Nations Unies, les dirigeants de ce monde annoncent que la situation du 
climat est catastrophique en se basant sur une soi-disante longue liste de scientifiques qui 
auraient déclaré un débâcle climatique totale à cause du CO2 et qu’il faut prendre des 
mesures drastiques et imposer des lourdes taxes et amendes pour y parvenir. Avec l’aide 
des médias, qu’ils gouvernent totalement, la population est conditionnée pour accepter un 
changement radical et se diriger vers des solutions complètement absurdes que 
j’expliquerai plus loin dans ce document. 

https://www.youtube.com/watch?v=KaaKNo_B1mo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1qZORdDEc3Q
https://www.youtube.com/watch?v=1qZORdDEc3Q&fbclid=IwAR3Ytu9qYOTFUhOpu4yu6mUeA1c1UyXPhencRCJJCalnNscqMwCdSCLStjU
https://www.youtube.com/watch?v=1qZORdDEc3Q&fbclid=IwAR3Ytu9qYOTFUhOpu4yu6mUeA1c1UyXPhencRCJJCalnNscqMwCdSCLStjU
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Men moet toch opmerken dat de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering, 
beter bekend onder de afkorting IPCC, niet echt die officieel aangekondigde autoriteit 
vertegenwoordigt, maar dat deze groep wordt geleid door een autoriteit die in de schaduw blijft. 
Bovendien kunnen we in de volgende video horen dat de lijst van alle wetenschappers die dit 
beleid ondersteunen, een valse lijst is, dat veel wetenschappers geweigerd hebben hun naam 
erop te vermelden en dat er duizenden e-mails tussen hen circuleren waarin ernstige twijfels 
worden geuit over de impact van CO2 op het klimaat. 
https://www.youtube.com/watch?v=os3RVAl0TP4&feature=youtu.be 
Ik heb deze video ondertiteld in twee talen, waaronder het Nederlands. 
De volledige video : https://www.youtube.com/watch?v=oMmZF8gB7Gs 

Laten we de uitspraken van voormalig vicepresident Al Gore analyseren om het personage beter 
te begrijpen. In volgende video moet Al Gore tekst en uitleg verschaffen aan de ‘House Energy & 
Commerce Subcommittee’ en nu blijkt dat vele wetenschappers zich niet aansluiten bij zijn visie :  
https://www.youtube.com/watch?v=BpQxIuBKmE8&feature=youtu.be 
Ik heb deze video ondertiteld in twee talen, waaronder het Nederlands. 

Maar er is meer. Ik heb mij veroorloofd het personage van senator John Warner die Al 
Gore steunt te analyseren, alsook sommige uitspraken van Al Gore zelf en er zijn zaken die 
naar buiten moeten worden gebracht. Ten eerste de verklaringen van de heer Al Gore .. 

Tijdens de onderzoescommissie meldt de heer Al Gore dat hij geen banden heeft met 
Goldman Sachs. Volgens de informatie die ik op internet heb gevonden, associeerde Al 
Gore zich in 2004 met David Blood en richtte het bedrijf Generation Investment 
Management LLC op met het oog op lange termijn investeringen en waarvan hij de 
president is. Nu blijkt dat deze David Blood 18 jaar lang gewerkt heeft bij Goldman Sachs. 

      
https://www.algore.com/project/generation-investment-management 

 

https://www.youtube.com/watch?v=os3RVAl0TP4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oMmZF8gB7Gs
https://www.youtube.com/watch?v=BpQxIuBKmE8&feature=youtu.be
https://www.algore.com/project/generation-investment-management
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In "World Resources Institute" kunnen we interessante informatie over zijn partner David Blood 
bekijken. De laatste was CEO van Goldman Sachs Asset Management van 1999 tot 2003. Dit 
wordt bevestigd in andere bronnen, zoals Bloomberg  
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=1585701&pri
vcapId=32584452 

David Blood uitgenodigd op TEDx :  https://www.youtube.com/watch?v=E_auCY1Xu3s 

David Blood en Al Gore samen in “Titans of the Industry”  :  
https://www.youtube.com/watch?v=QhMgpOZnxPk 

De heer Albert Gore verklaart ook aan de onderzoekscommissie dat hij geen specifieke band 
heeft met Kenneth Lay van Enron. Mocht de heer Albert Gore geen specifieke band hebben 
gehad met Kenneth Lay, zijn partner David Blood, zou mogelijk wel contacten hebben gehad als 
wij onderstaande informatie lezen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor diegenen die twijfelen dat hooggeplaatste politici geen contacten zouden hebben met 
Goldman Sachs, ziehier een begeleidende verklarende video, die ik ook ondertiteld heb. In 
deze video laten we ook de manier van werken van Goldman Sachs zien. Werken ze in het 
belang van de wereldbevolking? Aan u om te oordelen. (zie video hieronder ) 

https://www.youtube.com/watch?v=E18591AyNcw&feature=youtu.be 
Ik heb deze video ondertiteld in twee talen, waaronder het Nederlands. 
 

Laten we ons concentreren op senator John Warner. Wat voor soort man is hij? 

 

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=1585701&privcapId=32584452
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=1585701&privcapId=32584452
https://www.youtube.com/watch?v=E_auCY1Xu3s
https://www.youtube.com/watch?v=QhMgpOZnxPk
https://www.youtube.com/watch?v=E18591AyNcw&feature=youtu.be
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John Warner was de voorzitter van de Amerikaanse Senaat, de belangrijkste functie na de functie 
van president van de Verenigde Staten. Deze heer ondersteunt ook de particuliere milities 
(huurlingen), zoals Blackwater, DynCorp, TITAN en C.I.C.A, ten behoeve van de multinationals, 
zodat zij hun wetten en hun macht in verschillende landen over de hele wereld kunnen opleggen 
https://www.youtube.com/watch?v=ffag0Rk0oJY&feature=youtu.be 
Ik heb deze video ondertiteld in twee talen, waaronder het Nederlands. 
Doe onderzoek naar privémilities gebruikt door 
multinationals om te begrijpen waartoe ze in staat zijn. 
Hier zijn enkele voorbeelden: 
https://www.youtube.com/watch?v=xm6hC2oW5P8 

https://www.youtube.com/watch?v=6LaSD8oFBZE 

https://www.youtube.com/watch?v=2lNsqv7DWFw  

https://www.youtube.com/watch?v=Bdhdx_vVwpo 

“Concentratiekampen” van het type Guantanamo 
worden door hen gebruikt.   

Directeuren en CEO's van multinationals zijn genoodzaakt om winst te maken, kost wat 
kost, anders lopen ze het risico het vertrouwen van bestuurders en aandeelhouders te 
verliezen. Anderzijds wordt het hoger kader en de directie geselecteerd door headhunters 
die zich alleen richten op kandidaten die aan het gewenste profiel voldoen, wat dichtbij de 
typische kenmerken van een psychopaat aanleunt: winnen tegen elke prijs, ongeacht de 
gevolgen voor de buitenwereld. 

Enkele voorbeelden van wat banken en multinationals bekwaam zijn om te doen: 
Shell in Nigeria : https://www.youtube.com/watch?v=ejym4mKelhM 
Bank of Santander in Indonesie (Borneo) :   https://www.youtube.com/watch?v=58r1lNe1SNM 
Oliemaatschappijen in het Amazonegebied (Ecuador) :  
https://www.youtube.com/watch?v=_sRDxXWkCnM&feature=youtu.be 

Nestlé ledigt de ondergrondse watervoorraden doorheen de wereld :  
in Europa (Frankrijk): https://www.youtube.com/watch?v=6SABeQ8Sz1I&feature=youtu.be), 
in Afrika (Nigeria, Ethiopie, Algerije, Zuid-Afrika, enz. : 
https://www.youtube.com/watch?v=QeZntPmdUhs)  
en in de V.S. : https://www.theguardian.com/global/2018/oct/04/ontario-six-nations-
nestle-running-water 
en samen met Coca-Cola  in Zuid-Amerkia : https://www.globalresearch.ca/coca-cola-and-
nestle-to-acquire-private-ownership-of-the-largest-reserve-of-water-in-south-america-
report/5629994 

Drinkwater is uitgegroeid tot het blauwe goud voor deze multinational en zijn CEO, Peter 
Brabeck, kondigt zonder aarzelen aan: 'Drinkwater is geen basisrecht voor iedereen'. In 
dezelfde video kunt eveneens vaststellen dat  Nestlé baby en peutervoedsel produceert en 
dat dezelfde CEO aankondigt dat biologisch voedsel niet de beste is. Genetisch 
gemodificeerde producten zijn beter, aldus deze CEO. U gelooft het niet ? Bekijk de video: 
https://www.youtube.com/watch?v=0GHpbscEPPM 

Ik hoef de werking van Monsanto niet uit te leggen. Maar weet u dat de multinational BAYER 
het bedrijf Monsanto heeft overgenomen voor een slordige 66 milliard dollar? 
https://www.rte.ie/news/business/2016/0914/816421-bayer-monsanto-deal/ 

Wie is Bayer ?  Bayer maakt vroeger deel uit van het Bayer-Agfa Gevaert-Basf-Hoechst-
Hüls kartel onder de naam IG Farben. En wie is IG Farben ? 
http://www.constantinereport.com/ig-farben-hitler-fateful-chemistry-bloomberg-
businessweek-august-13-2008/ 

http://www.holocaustresearchproject.org/economics/igfarben.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ffag0Rk0oJY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xm6hC2oW5P8
https://www.youtube.com/watch?v=6LaSD8oFBZE
https://www.youtube.com/watch?v=2lNsqv7DWFw
https://www.youtube.com/watch?v=Bdhdx_vVwpo
https://www.youtube.com/watch?v=ejym4mKelhM
https://www.youtube.com/watch?v=58r1lNe1SNM
https://www.youtube.com/watch?v=_sRDxXWkCnM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6SABeQ8Sz1I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QeZntPmdUhs
https://www.theguardian.com/global/2018/oct/04/ontario-six-nations-nestle-running-water
https://www.theguardian.com/global/2018/oct/04/ontario-six-nations-nestle-running-water
https://www.globalresearch.ca/coca-cola-and-nestle-to-acquire-private-ownership-of-the-largest-reserve-of-water-in-south-america-report/5629994
https://www.globalresearch.ca/coca-cola-and-nestle-to-acquire-private-ownership-of-the-largest-reserve-of-water-in-south-america-report/5629994
https://www.globalresearch.ca/coca-cola-and-nestle-to-acquire-private-ownership-of-the-largest-reserve-of-water-in-south-america-report/5629994
https://www.youtube.com/watch?v=0GHpbscEPPM
https://www.rte.ie/news/business/2016/0914/816421-bayer-monsanto-deal/
http://www.constantinereport.com/ig-farben-hitler-fateful-chemistry-bloomberg-businessweek-august-13-2008/
http://www.constantinereport.com/ig-farben-hitler-fateful-chemistry-bloomberg-businessweek-august-13-2008/
http://www.holocaustresearchproject.org/economics/igfarben.html
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Wat moet men denken van de multinational IBM ?  
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_and_the_Holocaust 

Bekijk eens het verleden van volegnde bedrijven :  
https://www.unbelievable-facts.com/2017/09/nazi-brands.html 

Kunnen we politieke leiders vertrouwen ? 
https://www.youtube.com/watch?v=PTVhh92SS5Y 

En wat met 11 september 2001 ? 

In 2000 drong de Wereldbank (geleid door Edmond de Rothschild) de Boliviaanse regering 
er op aan om in te stemmen met de privatisering van drinkwater en regenwater (EN 
REGENWATER !!) ten voordele van de firma Bechtel (onder de naam Aguas del Tunari) om 
in aanmerking te komen voor een lening. De prijs van water steeg dermate dat een derde 
van een maandsalaris niet genoeg was om voldoende water te bieden om te leven. Deze 
situatie mondde uit op een burgeroorlog: 
https://www.youtube.com/watch?v=hn9wujK0ho4 

Did is maar een mondvol voorbeelden, maar er zijn er zoveel meer. 

Maar het is waar dat in onze scholen er weinig interesse bestaat om geschiedenis aan te 
leren en dat het beter is om jonge mensen in volledige onwetendheid te houden, zodat ze 
"beter beheersbaar" worden door de geïnstalleerde media en de autoriteiten die slechts de 
woordvoerders van de multinationals zijn. 

CIA-directeur William Casey zei in 1981: "We zullen weten dat ons desinformatie-
programma compleet zal zijn op het moment dat alles wat het Amerikaanse publiek gelooft 
verkeerd is" 

 

Hij zei "ALLES", dus ook de boodschappen van de klokkenluiders die als complottheoretici 
zullen worden beschouwd en niet geloofd worden. 

Toen ik begin de jaren tachtig hoorde dat verwarmingsketels, auto's, enz. moesten worden 
aangepast om de schadelijke producten van de uitlaatgassen te beperken, was ik een fervent 
milieuvechter.  

Een paar jaar later hoorde ik dat koelgassen, beter bekend als de "CFK's", de oorzaak waren 
van het ozongat. Ik stelde mezelf vragen, want hoe kan het dat een gas dat 2 tot 3 keer 
zwaarder is dan lucht een hoogte van 20 km kan bereiken, in die mate zelfs dat het 
ozonlaag kon verstoren ? 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_and_the_Holocaust
https://www.unbelievable-facts.com/2017/09/nazi-brands.html
https://www.youtube.com/watch?v=PTVhh92SS5Y
https://www.youtube.com/watch?v=hn9wujK0ho4
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Uiteraard, net als voor de verwamingsketels en andere apparaten die vervuilende gassen 
uitstoten, diende het volledige warmtepomp en koelapparatuurpark worden vervangen. 
Een zeer winstgevende handel ... als we beginnen na te denken over de meer dan 2400 
openluchtkernexplosies die hebben plaats gevonden en die geen enkel effect op het milieu 
zouden gehad hebben. 

Met hun verhaal van de aardeopwarming mikken ze nog veel hoger... een wereldwijde 
afpersing zonder weerga. 

Men moet weten dat CO2 gunstig is voor de aarde, omdat het een voedselbron is van elke 
vorm van vegetatie. CO2 wordt omgezet in zuurstof en koolstof door fotosynthese die 
plaatsvindt in de bladeren wanneer de zon hen met licht overspoelt. Koolstof is de 
grondstof voor planten en bomen en de zuurstof wordt vrij gegeven in de lucht ... Wat 
moet men doen ? Mensen fiscaal belasten met hun CO2-productie en verder hele bossen 
blijven wegkappen? Dit is wat er in werkelijkheid gebeurt.  

Bovendien ondersteunen de naïeve 'ecologen' alleen maar de politieke religie van de aarde 
opwarming door massaal te gaan manifesteren met de boodschap dat we in de nabije toekomst 
moeten handelen voordat het te laat is. De machine van misleiding draait op volle toeren. 

« Let op voor de valse profeten. Ze komen naar u toe in schaapskleren, maar binnenin 
zijn het rovende wolven. » 

   

Multinationals en rijke families, die er zich achter schuilhouden, hebben geen enkele 
scrupule om de naïveteit van mensen te misbruiken en ze hebben zodanig zoveel macht 
over de bevolking dat ze zich zelve als goden gaan beschouwen. 

Het hoeft geen betoog dat deze rijke mensen natuurlijk een leger van advocaten hebben, 
maar besef dat ze ook over een leger van psychologen en psychiaters beschikken die de 
psyché van de bevolking volledig ontrafelen om er MAXIMAAL misbruik van te maken.  
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De technieken die multinationals gebruiken om hun doel te bereiken 

 

1. De lobby 
Dit is de eerste techniek die wordt gebruikt om het doel te bereiken en dit is vrij algemeen 
bekend bij het grote publiek, maar dat echter niet echt beseft hoe ver het kan leiden.  

Het verhaal van de sigaret is bekend. Het duurde meer dan 50 jaar om officieel te 
aanvaarden dat roken slecht is voor de gezondheid. Met de hulp van de lobby voerden de 
multinationals een strijd om twijfel te zaaien door hun zogenaamde experten naar voor te 
schuiven om uitspraken van artsen die de gevaren aankaarten te ontkrachten. 

Maar hetzelfde geldt voor medicijnen en vooral de vaccins. Hoeveel mensen kwamen niet 
bedrogen uit door de gevoerde politiek betreffende de vaccins? Vele mensen zijn 
levenslang gehandicapt en anderen zijn gestorven als gevolg van het inspuiten van één of 
meerdere vaccins die quasi verplicht worden opgelegd en dit zonder dat de farmaceutische 
industrie op enige manier aansprakelijk wordt gesteld.  
 
2. Astroturf 
Astroturf is een zeer recente praktijk die bestaat uit het achter houden van een boodschap 
komende van een organisatie (multinational, politiek, publiciteit, religie, openbaar, enz.). 
Deze praktijk is bedoeld om de verklaringen van sommige organisaties geloofwaardig te 
maken door belangrijke informatie over de bron te verbergen.  

De onderliggende betrokkenheid dat aan het gebruik van deze term ten grondslag ligt, is 
dat in plaats van een "echte" of "natuursgewijze" ondersteuning welke aan een activiteit 
wordt gegeven, er sprake is van "fictieve" of "kunstmatige" ondersteuning en dat men de 
indruk wekt dat deze afkomstig is van lokale deelnemers die de betreffende activiteit ten 
volle ondersteunen wat niet overeenstemt met de werkelijkheid..  

Deze praktijk wordt gebruikt in de media, sociale netwerken, Wikipedia, enz. door 
multinationals en andere grote bedrijven, overheden, organisaties of andere autoriteiten, via 
gespecialiseerde kantoren om opzettelijk het publiek te misleiden dat het beleid van deze 
instellingen vrijwillig wordt gevolgd door het publiek.  

De modus operandi is om misleidende informatie te lanceren die het publiek uitnodigt om te 
reageren. Positieve reacties op het beoogde worden behouden, negatieve informatie wordt 
onmiddellijk geweerd. Lezers zien dus alleen positieve reacties. Klokkenluiders van deze 
praktijken, en dat kunnen journalisten, politici, burgers, ... zijn, worden onmiddellijk in 
diskrediet gebracht door hen publiekelijk te bespotten en iemand die twijfels heeft over gelijk 
wat, wordt snel geconfronteerd met informatie van zogenaamde experts in deze materie.  

Astroturf is een zeer effectieve lobbytechniek en wordt tegenwoordig continu gebruikt. Het 
bewijs is de recente ontwikkeling van een georganiseerde ecologische beweging waarbij 
jonge studenten die totaal gehersenspoeld zijn een leidinggevende rol meekrijgen om de 
politici te pushen naar meer drastischer maatregelen die uiteraard de bevolking een 
enorme hoeveelheid geld zullen kosten via Eco-belastingen en andere procedures en die 
onze beschaving naar een complete chaos zullen drijven. 

De term Astroturf is afgeleid van AstroTurf, een synthetisch tapijtmerk ontworpen om er 
uit te zien als natuurlijk gras, zoals een woordspel "informatie aan de bron". 

Hierna vindt u een video over dit thema voorgesteld door Sharyl Attkisson, een tv-
journalist/presentator die ontslag nam omdat ze genoeg had van deze technieken en de 
leugens en indoctrinaties die op tv komen. 

https://www.youtube.com/watch?v=-bYAQ-ZZtEU 

https://www.youtube.com/watch?v=-bYAQ-ZZtEU
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Hieronder vindt u de getuigenis van Udo Ulfskotte, een Duitse journalist die uitlegt hoe de 
CIA alles bestuurt, inclusief de pers en de media.   

https://www.ninefornews.nl/publicist-udo-ulfkotte-overleden/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fmh4RdIwswE 

‘Organizations can hire fake advocates who create the 
illusion of real support for their message. It’s a shady 
practice called astroturfing that can warp the public 
perception of anything... even astroturfing.’ 

Vertaling : Organisaties kunnen valse advocaten inhuren die 
de illusie scheppen dat zij hun boodschap ondersteunen. Het 
is een praktijk genaamd astroturfing die de publieke 
perceptie van gelijk wat kan verstoren ... zelfs astroturfing 

 

https://www.ninefornews.nl/publicist-udo-ulfkotte-overleden/
https://www.youtube.com/watch?v=Fmh4RdIwswE
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3. De strategie van AFLEIDING     
De strategie van afleiding bestaat erin om de publieke aandacht af te leiden van belangrijke 
zaken en veranderingen vastgelegd door de politieke en economische elites via een 
constant spervuur van afleidingen en onbelangrijke informatie.  
  
4. De strategie van de SCHOK en de OPLOSSING  
Men creëert eerst een probleem, een “situatie” die een bepaalde reactie bij het publiek 
moet genereren, zodat het publiek zelf om maatregelen vraagt die men wenst erdoor te 
krijgen. 
Vb : - stedelijk geweld uit de hand laten lopen opdat het publiek vragende partij zou worden 

van wetten met betrekking tot de openbare veiligheid wetten ten koste van de vrijheid. 
         - een economische crisis genereren om afbreuk van sociale rechten en de ontmanteling 

van de openbare diensten te doen aanvaarden als een noodzakelijk kwaad. 
  
5. De strategie van Degradatie 
Om een onaanvaardbare maatregel erdoor te krijgen, gaat men progressief te werk : Over 
een periode van 10 jaar, beetje bij beetje die onaanvaardbare maatregel erdoor duwen. 
Dit is hoe de radicale sociaaleconomische vernieuwing (het neoliberalisme) werd opgelegd 
tijdens de jaren 1980 en 1990. Werkloosheid, onzekerheid, flexibiliteit, verhuizing, lonen 
onder het fatsoenlijke inkomstenplafond, zovele veranderingen die zouden hebben geleid 
tot een revolutie als het op een brute wijze zou toegepast zijn. 
 
6. De strategie van het uitstel 
Een andere manier om een niet populaire beslissing te laten aanvaarden is het te 
presenteren als zijnde 'pijnlijk maar noodzakelijk' en het te plannen voor de toekomst. Het is 
altijd makkelijker om een offer in de toekomst te aanvaarden dan een offer dat onmiddellijk 
gevraagd wordt, omdat er niet onmiddellijk een inspanning wordt gevraagd en omdat het 
publiek altijd de neiging heeft om naïef te hopen dat 'morgen alles beter zal zijn". 
Er is tijdsruimte gecreëerd voor het publiek om zich te wennen aan het idee opdat het met 
berusting dit zal aanvaarden wanneer de tijd aanbreekt om het erdoor te voeren. 
  
7. De strategie van de infantilisering 
De meeste advertenties voor het brede publiek maken gebruik van een toespraak, 
argumenten, personages, met een betuttelende toon die vaak soms dicht bij het debiele 
aanleunt alsof de kijker in de schoenen van een kind of van een verstandelijk gehandicapte 
wordt geplaatst. Hoe meer we proberen de kijker te misleiden, hoe meer een 
infantiliserende toon wordt gebruikt. Waarom? 
Als je een persoon aanspreekt op een manier alsof die maar 12 jaar oud zou zijn, heeft dat 
als gevolg dat die hierdoor beïnvloed is en met enige waarschijnlijkheid een kritiekloos 
antwoord of reactie zal formuleren zoals een kind van 12 jaar.  
  
8. De strategie van de emotie  
Beroep doen op het emotionele is een standaard techniek om een rationele analyse en dus 
de kritische kijk van de individuen te omzeilen. 
Door het emotionele register te gebruiken opent men de deur naar het onbewuste om er 
ideeën, verlangens, angsten, impulsen of gedrag te implementeren ... 
 
9. De strategie van de onwetendheid 
Zorg ervoor dat het publiek niet in staat is om de technologieën en methoden te begrijpen die 
gebruikt worden om het publiek te controleren en het in slavernij te dompelen. De kwaliteit 
van het onderwijs gegeven aan de lagere klasse moet dermate arm zijn dat de onwetendheid 
die deze lagere klasse isoleert van de hogere klasse onbegrijpelijk blijft voor de lagere klasse. 
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Bv. : via animaties voor kinderen zijn de kinderen ervan overtuigd dat de chemtrails normaal 
zijn. Deze kinderen zullen dus geen vragen stellen als ze volwassen worden 

     
  
10.   De strategie van de middelmatigheid 
Moedig het publiek aan om genoegen te nemen met middelmatigheid en stimuleer het om 
dom, vulgair en ongeschoold te zijn en op te kijken naar idolen, het liefst naar de meest 
dwaze personages, die optreden in de meest debiele en kraakzinnige 
ontspanningsprogramma’s en dat het dat als ‘cool’ gaat beschouwen. 
  
11.   De strategie van het schuldgevoel 
Laat het individu geloven dat het zelf verantwoordelijk is voor zijn ongeluk, als gevolg van 
gebrek aan intelligentie, bekwaamheid of inspanning. Dus in plaats van in opstand te 
komen tegen het economische systeem, zal het individu zichzelf devalueren en zichzelf de 
schuld geven van wat er allemaal gebeurt, wat hem in een staat van depressie brengt, 
hetgeen hem afremt om enige actie te ondernemen. En zonder actie is er geen geschil. 
Is het echt de burger die het probleem van het broeikaseffect veroorzaakt? En wie betaalt? 
 
12.    De strategie van de kennis 
In de afgelopen 50 jaar heeft de snelle vooruitgang van de wetenschap een groeiende kloof 
gegraven tussen de kennis die het publiek heeft en de kennis die gebruikt wordt door de 
heersende elites. Dankzij de biologie, de neurobiologie en de toegepaste psychologie, heeft 
het "systeem" een zodanig gevorderde kennis bereikt dat zij perfect weet hoe een 
menselijk wezen, zowel fysiek als psychisch, in elkaar zit. Het systeem is nu tot dat niveau 
gekomen dat het veel beter begrijpt hoe de gemiddelde persoon in elkaar zit dan dat die 
gemiddelde persoon het zelf begrijpt, waardoor in de meeste gevallen het systeem meer 
controle en meer macht heeft over individuen dan dat die individuen over zichzelf hebben. 
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Het verhaal van ‘The Committee of 300’, geschreven door Dr. John Coleman, een voormalig 
‘intelligence agent’ van de Britse MI6, beschrijft hier een samenzwering over een geheime 
groep die alles, maar dan ook alles, controleert en bestuurt. 

 

In dit werk verdiept de schrijver zich in de werking van de ‘Tavistock Institute for Human 
Behavior’, een instituut dat zijn oorsprong vindt in de theorieën van Siegmund Freud. Het 
pionierswerk van Tavistock bestond erin om via de Freudiaanse theorieën de basis te 
leggen om het menselijke brein te controleren en te domineren. Vanuit de universiteit van 
Sussex nam het netwerk uitbreiding richting Verenigde Staten, naar het Stanford Research 
Institute, het Esalen Institute, de MIT, het Hudson Institute, het Heritage Foundation, het 
Center for Strategic and International Studies te Georgetown waar bepaalde 
volksvertegenwoordigers uit de U.S. werden getraind, met daarbij nog de US Air Force 
Intelligence en de RAND Corporation en de MITRE Corporation. In zijn boek beschrijft Dr. 
Coleman dat het corporation personeel verplicht een indoctrinatie moet ondergaan in één 
of meerdere Tavistock gecontroleerde instituten. Naast het hiervoor beschreven netwerk, 
bestaat er een aanvullend netwerk van geheime groepen als de Mont Pelerin Society, de 
Trilateral Commission, de American Ditchley Foundation en de Club of Rome dat als 
doorvoerkanaal functioneert voor de instructies naar het Tavistock netwerk. Het Tavistock 
Institute ontwikkelde de massabrainwashingtechnieken, welke eerst geëxperimenteerd 
werden op Amerikaanse gevangenen in Korea. Vervolgens werden massacontrole 
methoden uitgeprobeerd op het Amerikaanse publiek. Het betrof een clandestiene maar 
nooit buitensporige aanval op de menselijke vrijheid; het persoonlijke gedrag van het 
individu werd gewijzigd door gebruik te maken van huidige psychologietechnieken. Een 
Duitse ‘vluchteling’, Kurt Lewin werd directeur van Tavistock in 1932. Hij werd vervolgens 
als ‘vluchteling’ naar de Verenigde Staten overgebracht waar hij de Harvard Psychology 
Clinic opstartte. De eerste grootschalige test bestond in een propagandacampagne om het 
Amerikaanse publiek op te zetten tegen Duitsland, waardoor het publiek rijp was om de 
Verenigde Staten bij de tweede Wereld Oorlog te betrekken. In 1938 kwam president 
Franklin D. Roosevelt een geheime overkomst met Winston Churchill na om de 
Amerikaanse soevereiniteit over te dragen aan de Britse monarchie en als tegenprestatie 
kreeg Roosevelt alle steun van de Special Operations Executive om Amerikaanse politici te 
kunnen controleren. In uitvoering van dit akkoord, zond president Roosevelt generaal 
Donovan naar Londen voor indoctrinatie vooraleer de OSS op te zetten, wat nu de CIA is. 
Het hele OSS programma, alsook de CIA werken onder de richtlijnen van het Tavistock 
Institute. Dr. Coleman is niet mis verstaanbaar formeel dat alle Tavistock en American 
foundation technieken maar één enkel doel voor ogen hebben: het vernietigen van het 
psychologische vermogen van het individu om hem totaal machteloos te maken tegen de 
dictators van de Nieuwe Wereld Orde. Hierna vindt u 2 video’s die duidelijk aangeven dat 
de oprichting van een nieuwe wereldorde een realiteit is. 
https://www.youtube.com/watch?v=QBSJvtkPICM 
https://www.youtube.com/watch?v=rd8wwMFmCeE 

Andere voormalige CIA-agenten hekelen ook wat er echt gebeurt: 
https://www.youtube.com/watch?v=B2v0A5vzBPE 
https://www.youtube.com/watch?v=prbZdtSvfL8 

https://www.youtube.com/watch?v=QBSJvtkPICM
https://www.youtube.com/watch?v=rd8wwMFmCeE
https://www.youtube.com/watch?v=B2v0A5vzBPE
https://www.youtube.com/watch?v=prbZdtSvfL8
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We hebben zelfs een buitengewone referentie, die van president John Fitzgerald Kennedy in 
persoon, waarin hij een elite aan de kaak stelt dat alles in het werk zet om de wereld te 
domineren en dat hij zich ertegen verzet met alle middelen waarover hij beschikt en hij vraagt 
elke burger waakzaam te zijn voor deze dreiging en aan de media om het publiek te informeren. 
https://www.youtube.com/watch?v=zdMbmdFOvTs 

 
 
Ziehier een fragment uit zijn verklaring : 
For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies 
primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of 
invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on 
guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast 
human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine 
that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political 
operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not 
headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is 
printed, no secret is revealed.  

Vertaling : 
Omdat wij wereldwijd tegenover een monolithische en meedogenloze samenzwering staan 
welke vooral vertrouwt op geheime middelen om zijn invloedssfeer uit te breiden, zij 
opereren door infiltratie in plaats van door invasie, door subversie in plaats van door 
verkiezingen, door intimidatie in plaats van vrije keuze, gebruik makend van guerrilla's die 
s'nacht actief zijn in plaats van legers gedurende de dag. Het is een systeem dat enorme 
menselijke en materiële middelen heeft gemobiliseerd bij de constructie van een goed 
samenwerkende en uiterst efficiënte machine die militaire, diplomatieke, 
inlichtingendienst, economische, wetenschappelijke en politieke operaties combineert. 
Haar voorbereidingen worden verborgen gehouden, niet gepubliceerd. Haar fouten 
worden begraven, niet in grote titels aangeklaagd. Haar dissidenten worden het zwijgen 
opgelegd, niet geprezen. Geen kosten worden in vraag gesteld, geen gerucht wordt 
kenbaar gemaakt, geen geheim onthuld. 

https://www.youtube.com/watch?v=zdMbmdFOvTs
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Er is ook het verhaal van het document 'Iron Mountain'. President John Kennedy heeft een 
rapport besteld over de evolutie van de economie in tijden van vrede. Dit rapport werd pas 
in 1967 voltooid, vier jaar na zijn moord. Het rapport onthult dat in tijden van vrede de 
economie volledig stagneert. Deze informatie is zeer verontrustend voor de elite (de 
multinationals) die aan president Lyndon Johnson gevraagd hebben dit document te laten 
verdwijnen. Het betreffende rapport werd in de jaren zeventig gepubliceerd door een van 
de experts die meegewerkt heeft aan het opstellen ervan. Natuurlijk wordt dit alles 
officieel ontkend als pure fantasie of beschouwd als complottheorie. Past men hier 
misschien ook de astroturf-techniek toe ? 
 
Ziehier de verwijzingen naar het betreffende rapport : 

https://ia600306.us.archive.org/8/items/ReportFromIronMountain/RFIM.pdf 

http://www.stopthecrime.net/IRON%20MOUNTAIN%20transcribed.pdf 

http://stopthecrime.net/3TR-IRONMOUNTAIN_1_.pdf 

 

en de video’s die de inhoud ervan uitleggen : 

https://www.youtube.com/watch?v=QUcebrltge0 

https://www.youtube.com/watch?v=lTT6SVraCP8 

 

In de volgende video verwijzen wij terug naar de aankondiging van de Nieuwe Wereldorde 
en ... wat heel belangrijk is ... acties die de voordelen van een oorlog kunnen vervangen, 
inclusief het creëren van het beeld van een klimaatprobleem om de Nieuwe Wereldorde 
zo definitief te kunnen introduceren :   
https://www.youtube.com/watch?v=LrqOKdQbLpk 

 
Is de bevolking zo naïef om deze waanzin te geloven? 
Oordeel zelf. 
 
Allereerst moet het grote publiek de noodzaak van zogenaamde ecologische technologieën 
aanvaarden.: 

Windturbines produceren energie met de wind. Het is dus ecologisch. Echt waar ? 

Voor de stabiliteit wordt een windturbine verankerd in een betonnen sokkel. 50 tot 100 
ton beton wordt in de grond gegoten voor één enkele windturbine. Niet erg ecologisch ... 
maar het is niet alleen dat. Weet je hoe cement wordt gefabriceerd om beton te maken ? 

Gedurende mijn carrière was er een periode waarin ik technische audits van bedrijven 
uitvoerde. Een van deze bedrijven was een cementfabriek. Ik begon een steengroeve te 
bezoeken waar enorme kranen en bulldozers aan het werk zijn die rotsblokken verzamelen 
om ze vervolgens te droppen op vrachtwagens met een capaciteit van 75 ton, die allemaal 
veel CO2 uitstoten  

   

https://ia600306.us.archive.org/8/items/ReportFromIronMountain/RFIM.pdf
http://www.stopthecrime.net/IRON%20MOUNTAIN%20transcribed.pdf
http://stopthecrime.net/3TR-IRONMOUNTAIN_1_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QUcebrltge0
https://www.youtube.com/watch?v=lTT6SVraCP8
https://www.youtube.com/watch?v=LrqOKdQbLpk
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Wat uit de steengroeven wordt opgehaald wordt naar breekmolens getransporteerd om 
het in kleinere stukken te breken wat veel elektrische energie vereist 

Met behulp van transportbanden  worden de 
brokstukken gebracht naar opslagruimten 
waar ze gestockeerd worden voor een 
prehomogenisering. Dit alles is gemotoriseerd 
en gevoed met elektriciteit. 

Vervolgens wordt alles wat voorbehandeld 
werd getransporteerd naar verbrijzelaars 
aangestuurd door zware elektrische motoren. 

Van daaruit wordt het materiaal naar een 
homogeniseringssysteem getransporteerd en 
vervolgens naar een granulatiesysteem 
getransporteerd voordat het in een grote 
draaitrommeloven (bijna 200 m lang) 
terechtkomt welke werkt op een temperatuur 
tussen 850°C en 1600°C. Al dit transport en de 
draaioven worden van elektriciteit voorzien 
en gezien de omvang ervan is het verbruik 
niet laag. Daarbij komt nog dat een oven van 
bijna 200 meter lang die op hoge 
temperaturen werkt veel gas verbruikt en dus 
ook veel CO2 produceert 

Vanuit de oven wordt het materiaal 
vervolgens naar een koeler getransporteerd 
en van daaruit naar de opslag van klinkers. De 
klinkers worden vervolgens opnieuw 
verbrijzeld  om een poederachtig mengsel te 
maken waaraan stoffen worden toegevoegd 
om het eindproduct te verkrijgen dat in silo's 
wordt opgeslagen. Een distributiesysteem 
distribueert vervolgens de cement naar 
vrachtwagens of treinwagons  voor het 
transport naar groothandelaren waar het 
cement wordt verpakt of voorbereid voor de 
werven ... 

Zoals u zult hebben gemerkt, voordat er cement wordt gebruikt, heeft het energetisch 
gesproken een zeer energievergende weg gevolgd waarbij veel CO2 wordt geproduceerd. 

En dan hebben wij nog niet gesproken over de productie van windturbines op zich. 

Windturbines zijn gemaakt van staalplaten en constructies. De onderstaande afbeeldingen 
geven u wellicht een goede indruk van de energie die nodig is om ze te produceren. 
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En dan moet je nog steeds alles ter plaatse brengen 
met zwaar vrachtwagens en de montage doen met 
behulp van een grote kraan. Dit alles vereist veel 
vervuilende energie die CO2 produceert. En het 
gieten van 50 tot 100 ton beton in de grond is niet 
echt positief voor micro-organismen die in een veel 
agressievere omgeving worden gebracht. 
Cement/beton is geen neutraal product.     

Het rendement van windturbines laat te wensen 
over, omdat men de wind niet kan beheersen om de 
wieken te doen bewegen.  

En dan praten wij nog niet over de schade die 
windturbines kunnen veroorzaken ... duizenden 
vogels worden gedood door de draaiende wieken.  

Deze windturbines kosten een fortuin om ze te 
produceren en te installeren en ze produceren niet 
permanent elektriciteit. Ik onthoud me om de 
esthetiek en het ongemak als gevolg van het lawaai 
voor directe omgeving te beoordelen. 

Ik raad u ook aan om het volgende te lezen: 

De waanzin van hernieuwbare energiebronnen. De offshore windramp door Nicolas Stiel. 
Fragment uit « Les sept hypocrisies de la transition énergétique » 
http://www.friends-against-wind.org/realities/la-folie-des-renouvelables-la-catastrophe-
de-l-eolien-offshore 

Energietransitie: Europa op weg naar economische ramp. De balans van een rampzalig 
beleid dat de Europeanen voor de gek hield. Door Michel Gay en Hervé Machenaud 

https://www.contrepoints.org/2018/06/03/317410-transition-energetique-leurope-en-
route-vers-la-catastrophe-economique 

Germany’s energiewende. A disaster in the making. Fritz Vahrenholt (The Global Warming 
Policy Foundation) 
https://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/02/Vahrenholt-20171.pdf 

Elektrische auto's. De wonderbaarlijke oplossing, halleluja! 

Het is waar dat de elektrische motor beter 
presteert en niet vervuilt, maar laat ons wel terug 
op aarde komen. Houd er rekening mee dat een 
elektrische auto op batterijen werkt die moeten 
worden opgeladen.    

Dus gebruiken we installaties die elektriciteit 
produceren die vervuilen en die ook CO2 
produceren. Dit betekent dat we het probleem 
eenvoudigweg verplaatsen. 

Aan de andere kant moeten deze batterijen 
worden geproduceerd en dat vereist ook energie. 
Batterijen worden hoofdzakelijk geproduceerd 
door bedrijven gevestigd in Azië, met name in 
Korea, waar andere normen van toepassing zijn, 
uiteraard minder milieuvriendelijk. 

En welke grondstof is er nodig voor het maken van 
elektrische batterijen en waar komt het vandaan? 

http://www.friends-against-wind.org/realities/la-folie-des-renouvelables-la-catastrophe-de-l-eolien-offshore
http://www.friends-against-wind.org/realities/la-folie-des-renouvelables-la-catastrophe-de-l-eolien-offshore
https://www.contrepoints.org/2018/06/03/317410-transition-energetique-leurope-en-route-vers-la-catastrophe-economique
https://www.contrepoints.org/2018/06/03/317410-transition-energetique-leurope-en-route-vers-la-catastrophe-economique
https://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/02/Vahrenholt-20171.pdf
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Twee elementen welke vandaag veel gevraagd worden: Cobalt en Coltan 

Kobalt wordt gebruikt voor lithiumbatterijen en Coltan voor mobiele telefoons. Deze 
worden geoogst in mijnen in Afrika en het zijn voornamelijk kinderen die moeten werken 
voor amper een droge boterham per dag of soms maar om de twee dagen. Maar dat 
interesseert de gevestigde 'ecologische beweging' niet.   

        

http://graindesel-com.over-blog.com/2017/02/le-scandale-des-enfants-du-cobalt.html 

De "gravers" werken met blote handen en voeten, zonder helm of masker om kobalt te 
winnen. De NGO spreekt over 80 doden in het zuiden van het land (Congo) voor het jaar 
2015 en alles wijst erop dat we slechts maar een deel van de balans kennen. Toxiciteit van 
het product, aardverschuivingen in de mijnen, verstikking, slecht verzorgd wonden door 
gebrek aan hygiëne, gevaarlijk stof voor de longen, abnormaal zware belastingen voor 
jonge en mishandelde lichamen  ... dit alles brengt de gezondheid en het leven in gevaar.  

 

http://www.leseco.ma/economie/41879-mines-1-067-permis-d-exploitation-attribues.html 

Elektrische auto's zijn nodig om vervuilende auto's te vervangen! 
Volkswagen zet een grote optie op kobalt ; er wordt 36 miljoen kg/jaar gevraagd 
https://www.lesnumeriques.com/voiture/volkswagen-pose-grosse-option-sur-cobalt-
n66845.html 

Zeldzame metalen: "Een elektrisch voertuig genereert bijna net zoveel koolstof als een diesel" 
https://www.liberation.fr/planete/2018/02/01/metaux-rares-un-vehicule-electrique-
genere-presque-autant-de-carbone-qu-un-diesel_1625375 

http://graindesel-com.over-blog.com/2017/02/le-scandale-des-enfants-du-cobalt.html
http://www.leseco.ma/economie/41879-mines-1-067-permis-d-exploitation-attribues.html
https://www.lesnumeriques.com/voiture/volkswagen-pose-grosse-option-sur-cobalt-n66845.html
https://www.lesnumeriques.com/voiture/volkswagen-pose-grosse-option-sur-cobalt-n66845.html
https://www.liberation.fr/planete/2018/02/01/metaux-rares-un-vehicule-electrique-genere-presque-autant-de-carbone-qu-un-diesel_1625375
https://www.liberation.fr/planete/2018/02/01/metaux-rares-un-vehicule-electrique-genere-presque-autant-de-carbone-qu-un-diesel_1625375
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Guillaume Pitron hekelt "het verborgen gezicht van de energie en digitale overgang". De 
journalist meldt dat men zich tevreden stelt met het implementeren van windturbines, 
zonnepanelen en elektrische auto's en zo de vervuiling naar de andere kant van de wereld 
verplaatst. 

Kinderarbeid voor batterijen  van elektrische auto's: Renault vastgespijkerd door Amnesty 
International:  
https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/du-travail-d-enfants-derriere-les-
batteries-de-voitures-electriques-renault-epingle-par-amnesty-international_2469440.html 

Environmental pollution and human rights violations in Katanga’s copper and cobalt mines 
https://www.somo.nl/cobalt-blues/ 

The Guardian : Is your phone tainted by the misery of the 35,000 children in Congo's mines? 
My field research shows that children as young as six are among those risking their lives 
amid toxic dust to mine cobalt for the world’s big electronics firms 
https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/12/phone-misery-children-
congo-cobalt-mines-drc 
 
The Washington Post toont u een video gemaakt in een van de mijnen : 
https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/congo-cobalt-mining-for-
lithium-ion-battery/??noredirect=on 

En het zijn niet alleen de levens van kinderen die in gevaar worden gebracht … ook dieren 
worden gedood voor deze zo vereerde ecologie. 
https://gorillafund.org/mining-conflict-minerals-driving-gorillas-extinction/  

Gorillas are being killed and eaten by miners in the Congo : 
Vertaling : Gorillas worden gedood door de mijners om te kunnen eten 
https://www.wired.co.uk/article/grauers-gorillas-bushmeat-conflict-minerals-technology 

https://blog.nationalgeographic.org/2017/05/24/people-and-wildlife-are-both-casualties-
of-illicit-mining/ 

 

 

  

 

 

https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/du-travail-d-enfants-derriere-les-batteries-de-voitures-electriques-renault-epingle-par-amnesty-international_2469440.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/du-travail-d-enfants-derriere-les-batteries-de-voitures-electriques-renault-epingle-par-amnesty-international_2469440.html
https://www.somo.nl/cobalt-blues/
https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/12/phone-misery-children-congo-cobalt-mines-drc
https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/12/phone-misery-children-congo-cobalt-mines-drc
https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/congo-cobalt-mining-for-lithium-ion-battery/??noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/congo-cobalt-mining-for-lithium-ion-battery/??noredirect=on
https://gorillafund.org/mining-conflict-minerals-driving-gorillas-extinction/
https://www.wired.co.uk/article/grauers-gorillas-bushmeat-conflict-minerals-technology
https://blog.nationalgeographic.org/2017/05/24/people-and-wildlife-are-both-casualties-of-illicit-mining/
https://blog.nationalgeographic.org/2017/05/24/people-and-wildlife-are-both-casualties-of-illicit-mining/
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Mogen wij spreken van het lof der ecologische dwaasheid ? 

 

Om te begrijpen hoe men een groot deel van de bevolking zover kan misleiden, verwijs ik 
naar de Franse film 'I, comme Icare' waarin het experiment van de psycholoog Stanley 
Milgram in de jaren zestig worden uitgelegd om te begrijpen hoe het menselijk gedrag 
werkt :  

https://www.youtube.com/watch?v=lw3RCH-FFqs 

Mensen gehoorzamen aan een autoriteit die op hun overtuiging reageert door ze op een 
subtiele manier te manipuleren. Een tiran heeft een miljoen kleine tirannen nodig om zijn 
dictatuur te laten werken en deze functionarissen zullen hun werk 'vakkundig en zonder 
wroeging' uitvoeren, omdat ze niet beseffen dat ze gemanipuleerd worden en overtuigd 
zijn dat ze goed doen.  

De aan de macht zijnde autoriteit zal via de media en door gebruik van Astroturfing en andere 
manipulatieve technieken de overtuiging van deze 'idealisten' bevestigen, zodat ze met hart en 
ziel er zullen voor vechten, in dit geval 'de planeet redden'. Mensen die deze praktijk aan de 
kaak willen stellen, worden door diezelfde autoriteiten met dezelfde hersenspoeltechnieken 
afgebeeld worden als tegenstanders. Gemanipuleerd op emotioneel vlak zullen steeds meer en 
meer zogenaamde ecologie-idealisten niet aarzelen om zich als middeleeuwse inquisiteurs te 
gaan profileren en zodoende hun zelfingenomenheid gaan laten doen gelden in de strijd om de 
planeet te redden. Uiteindelijk zullen deze idealisten hun eigen ego gaan strelen door anderen 
het zwijgen op te leggen ten gunste van de heersende autoriteiten : de verdeel en heers 
politiek. De attitude van een persoon is gebaseerd op referentiepunten waaraan hij ten allen 
prijs wil aan vasthouden. Dit specifiek domein van menselijke psychologie wordt mooi 
uitgelegd in de boeken van Ron Hubbard, voormalig CIA-agent en oprichter van Scientology. 
Door deze referentiepunten te verzekeren, houdt de aan de macht zijnde autoriteit de hand 
boven de idealisten die erdoor worden misleid. 

Dat deze techniek van manipulatie zeer effectief is, blijkt uit de honderden voorbeelden uit 
de geschiedenis van de mensheid ... 

https://www.youtube.com/watch?v=lw3RCH-FFqs
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Daarom is het noodzakelijk om zich vragen te stellen over de multinationals 
en de autoriteiten die ons regeren en over wat zij ons vertellen. 

Uiteraard kan ik nog veel meer informatie geven, maar het belangrijkste is dat u 
de reële gevaren van de installatie van 5G begrijpt vooraleer men ons in 
zombies gaat veranderen, alsook het gevaar dat wij zullen blijven aanvaarden 
dat men ons als insecten die moeten vernietigd worden gaan besproeien 
(chemtrails) en dat de militairen (of privé milities) de weersomstandigheden 
naar believen kunnen veranderen en ons als robotten gaan besturen. 

Onze kracht ligt tevens in de weigering om die 5G te gebruiken en van ons te 
onthouden om het vliegtuig te nemen. Omdat ze denken in termen van winst, 
zullen ze snel de betekenis van het woord deficit begrijpen.   

Vindt u dat er te veel vervuiling is? 
Stop de geprogrammeerde veroudering en we verminderen de vervuiling met 
minstens 70%. Gezinnen zullen hierdoor geld kunnen besparen met het gevolg dat 
één van beide familiepartners niet langer hoeft te gaan werken, wat zal leiden tot 
maar één auto per gezin, wat op zijn beurt de verkeersveiligheid zal verbeteren... 

En tot slot, laat ons van monetair systeem veranderen en alles zal beter gaan. 
https://www.youtube.com/watch?v=GCWjq7Ywy84  (en duidelijkere versie in 
het Frans : https://www.youtube.com/watch?v=niR9crRTPak )  

En de ware reden van aardeopwarming ? Kijk naar de volgende video : 

https://www.youtube.com/watch?v=TbjOQ2-pgH8&feature=youtu.be 

 
Andere verklarende video’s  
https://www.youtube.com/watch?v=_3jXCo3BVuA 
https://www.youtube.com/watch?v=6t5R5Bp_RXE 

HARTELIJK DANK OM DEZE BOODSCHAP VERDER TE WILLEN DELEN  

https://www.youtube.com/watch?v=GCWjq7Ywy84
https://www.youtube.com/watch?v=niR9crRTPak
https://www.youtube.com/watch?v=TbjOQ2-pgH8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_3jXCo3BVuA
https://www.youtube.com/watch?v=6t5R5Bp_RXE

