
Geoengineering/Klimaatengineering is….

De grote olifant in de kamer waar politici en media niet over praten. 
En dat is vreemd, omdat dit fenomeen álles met het onderwerp klimaat te maken heeft.
Onder geo-engineering vallen technologieën zoals: solar radiation management (SRM), 
stratospheric aerosol injection (SAI), HAARP (ionospheric heating), nexrad, SBX en andere 
militaire technologieën. Bizar genoeg zijn deze technologieën al minstens 20 jaar volop draaiende 
zonder dat ons dat verteld wordt. Onze planeet en ozonlaag hebben hier erg onder te lijden maar 
ook de gezondheid van bomen, planten, voedselgewassen, dieren en mensen.

In Juni 2017 is er een petitie ingediend bij de toenmalige commissie voor infrastructuur en milieu. 
Hetzelfde gebeurde in 2013 bij de EU in Brussel. Beide petities liggen nog in een la, er wordt niets 
mee gedaan. Landbouwdeskundige Rosalind Peterson sloeg in 2007 alarm bij de VN over illegale 
geoengineeringpraktijken. (zoek op youtube) 
Vervolgens werd er een ban ingesteld, lees: https://cen.acs.org/articles/88/i45/Countries-Agree-Ban-
Geoengineering.html%20en
%20https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Modification_Convention?
fbclid=IwAR3I3CmUk8MG0m0Olg8XjvOCrsk1q1jDpkbs8JsHGinlGhC2jNR-saF2ZAo maar deze
ban wordt schandalig genoeg al jaren aan de laars gelapt.

Over 20 jaar strijd rondom dit doofpotonderwerp kunt u hier lezen:  
http://www.transitieweb.nl/chemtrails/20-jaar-strijd-tegen-stilte-rond-geoengineering/  Artikel met 
beelden is hier: http://www.transitieweb.nl/chemtrails/satellietbeelden-onthullen-de-manipulatie-
van-onze-atmosfeer/ 

Andere sites met informatie over dit onderwerp zijn: www.langleveeuropa.nl, 
www.earthmatters.nl, www.wanttoknow.nl, www.wijwordenwakker.org (onder het kopje 
“geoengineering” of “technologie”) 

Buitenlandse sites: www.globalskywatch.com, www.stopsprayingus.com, 
www.climatechangeagenda.com, www.pbme-online.org, www.climateviewer.com, 
www.weathermodificationhistory.com,  www.guardacielos.org/?lang=EN 

Een paar boektitels: “Hemel onder vuur” van Fred Teunissen, “Planet earth the latest weapon of 
war” van Rosalli Bertell, “Under an ionized sky” van Elana Freeland, “Chemtrails exposed, a new 
Manhattan project” van Peter A. Kirby e.a.

Docu’s op youtube: “Bye bye blue sky”, “The history of weathermodification”, “Why in the world 
are they spraying?”, “What in the world are they spraying?”, “Overcast”, “Chemtrails, de geheime 
oorlog”, “Frankenskies”.

Geoengineering ook wel klimaatmodificatie genoemd, heeft een geschiedenis die terug gaat naar 
het begin van de 20e eeuw. Lees: https://langleveeuropa.nl/2016/08/geo-engineering-101-de-
geschiedenis-van-klimaatmodificatie/ 

In April zullen er 2 lezingen zijn n.a.v. het boek “Hemel onder vuur” van Fred Teunissen. 
Voor wie nieuwsgierig is, geef je op!
Info over deze lezingen hier: http://www.transitieweb.nl/lezingen/

Doorbreek het taboe en teken de petitie! Dank u. 
https://chemtrails.petities.nl/ 
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