Wat is Solar
Radiation
Management?
Het opzettelijk dimmen van het zonlicht door

Wat kan je doen?

middel van chemische vliegtuigsporen heet in
wetenschappelijke termen Solar Radiation

1. Teken de petitie: www.chemtrails.petities.nl

Management.

2. Informeer: buurtmedia, doktoren, specia-

Het opzettelijk dimmen van
het zonlicht valt onder de
overkoepelende technologie
van geoengineering.

listen, biologen, bio-boeren en politici in jouw
omgeving.
3. Kijk docu's voor achtergrondinformatie
'What in the world are they spraying?', 'Why in
the world are they spraying?', 'The history of

SRM valt onder de overkoepelende technologie

weathermodification', 'Bye Bye Blue Sky',

die geoengineering heet en zorgt voor een

'Overcast' en 'Trojanische Wolken'.

tekort aan zonlicht op aarde. SRM wordt ook

4. Lees een boek over geoengineering:

regelmatig toegepast in combinatie met een

'Hemel onder vuur' van Fred Teunissen,

andere technologie genaamd 'High Frequency

'A chronicle of indictment' van Dane Wigington,

Active Auroral Research Program.'

'Under an ionized sky' van Elana Freeland.
5. Ga naar een lezing: transitieweb.nl/lezingen

HAARP manipuleert de ionosfeer om zodoende
het weer te manipuleren. Extreme weersomstandigheden kunnen hiervan het gevolg zijn.
Door autoriteiten wordt beweerd dat de HAARPinstallaties wereldwijd al uitgeschakeld zijn,
maar de satelietbeelden van NASA Worldview
bewijzen anderszins. Er zijn nauwelijks wetenschappers te vinden in Nederland die openlijk
durven toe te geven dat geoengineering allang
gaande is. Als ze het al weten...

WAAR IS
ONZE ZON?

Nederlandse infosites: transitieweb.nl,
earthmatters.nl, gezondeluchtvooronzekinderen.nl,
langleveeuropa.nl en wanttoknow.nl.
Buitenlandse infosites: Globalskywatch.com,
dutchanarchy.com, geoengineeringwatch.org,
elanafreeland.com, climatechangeagenda.com.
agriculturedefensecoalition.org en
blauwerhimmel.info.
Facebookgroepen: Chemtrails Beneluxgroep,
Stop geoengineering chemtrails & weathercontrol.

Solar radiation management /
Albedo-effect,
(Geoengineering / Klimaatengineering)
dimt ons zonlicht.
Lees voor meer uitleg

Dimmen van
het zonlicht
Was het u wel eens opgevallen, dat we in

gebracht worden, die een grote invloed op ons
weer en klimaat hebben als ook op de
gezondheid van ons en onze planeet.

Aluminium nano-deeltjes zijn
schadelijk. Alzheimer, Autisme,
Parkinson, ALS en M.S. ontstaan
op steeds jongere leeftijd.

Nederland nog maar zo weinig strak blauwe

In Zwitserland deed professor Ulrike Lohmann

luchten hebben? Wat herinnert u zich nog van

van das Institut für Atmosphäre und Klima on-

de luchten in uw jeugd? Waren die net zo vaak

derzoek naar welke stoffen er in de uitlaat van

bewolkt en bedekt met een wir-war van witte en

passagiersvliegtuigen zitten en zij vond maar

Bomen- en plantensterfte

grijze uitdijende vliegtuigstrepen zoals de laatste

liefst 16 soorten metaaldeeltjes waaronder

Dan zijn er nog de bomen en de planten die te

twintig jaar het geval is in Nederland en de rest

aluminium.

lijden hebben onder luchtvervuiling, electromag-

van Europa?

Het is te bizar voor woorden
dat er op illegale wijze allerlei
stoffen in onze troposfeer
gebracht worden.

netische straling en klimaatstress. BoomschimAndere wetenschappers en onderzoekers die

mels, virussen, bacterieziekten en verbranding

zich bezig houden met nano-aluminium zijn:

van bladeren zijn daarvan het gevolg. Voor meer

J.Marvin Herndon, Jasper Kirby, Lenny Thyme,

info bekijk op youtube: 'Geoengineering and the

Tim Lee, Elana Freeland, Mark McCandlish,

dying of the trees' van Dane Wigington en

Francis Mangels, Allan Buckmann, Barbara

Rosalind Peterson.

Zwitserland was in het verleden beroemd o.a.

Simic, Harald Kautz-Vella, Dane Wigington, e.a.

vanwege haar diep blauwe luchten, maar is dat

Wetenschappers en specialisten die zich ernstig

Dierensterfte

nog steeds zo? Helaas niet, getuige de filmpjes

zorgen maken over de gevolgen van aluminium

Ook sterven er wereldwijd elke dag weer grote

die burgers al jaren maken van luchten met

voor onze gezondheid zijn: Hamid Rabiee,

aantallen insecten, vissen, vleermuizen, vogels

witte sluiers die kort daarvoor nog blauw waren.

Dietrich Klinghardt, Russell Blaylock, Christopher

enz. als gevolg van water- en luchtvervuiling.

De luchtvaart is bij dit fenomeen de grote

Exley, Barbara Maher, e.a.

Zie voor meer informatie:

boosdoener.

• Op Earth-Matters.nl het bericht: 'In 2014 zijn er
Weinig zonlicht en veel witte sluiers en wolken-

289 bekende gevallen van massaal en

Het is bizar, maar uit onderzoek blijkt dat er op

velden veroorzaken tevens een gebrek aan

spontaan sterven van dieren.'

illegale wijze allerlei stoffen in onze troposfeer

vitamine D3. Lees op WantToKnow.nl: 'Een epidemie van vitamine D3-tekort golft over de
wereld."

Teken Ook!
www.chemtrails.petities.nl

• Het Volkskrant artikel: 'Hommels sterven door
metaal in bloemen.'
• Het onderzoek van de Radboud Universiteit:
'Driekwart van totale insectenpopulatie
verdwenen'

