Inhoudsopgave 'Hemel onder Vuur'
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Hoofdstuk 1 – Dear Mr Carnicom
Klokkenluiders uit de wereld van de luchtvaart slaan
alarm. Ze wijzen op het bestaan van een grootschalig
en geheim programma waarbij jetvliegtuigen giftige
stoffen in de atmosfeer brengen. Sommige klokkenluiders
waarschuwen anoniem, anderen met naam en
toenaam. Hoe geloofwaardig zijn deze geluiden?
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Hoofdstuk 2 – Debunking the debunkers
Hoe de Partij voor de Dieren in november 2016 de
passage over chemtrails in zijn verkiezingsprogramma
afzwakte na attent te zijn gemaakt op het bestaan van
‘een goed rapport’, gevolgd door een kritische beschouwing
van de inhoud van dit rapport.
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Hoofdstuk 3 – Het grote klimaatveranderingsbedrog
Waarin duidelijk wordt dat de geoengineers en hun
opdrachtgevers het geloof dat de aarde als gevolg van
menselijke activiteiten gevaarlijk snel opwarmt, nodig
hebben als legitimatie voor hun illegale activiteiten.
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Hoofdstuk 4 – De gijzeling van onze atmosfeer
85
Waarin het totale plaatje wordt geschetst. Chemtrails
als essentiële schakel in een complex geheel van technologieën.
Samen vormen ze de basis voor een veelheid
van – veelal militaire – toepassingen. We verkennen dit
geheel in de overtuiging dat er nog veel verborgen
elementen zijn.
Fotokatern

100

Hoofdstuk 5 – Op zoek naar aanvullende bewijzen
Hier proberen we de neerslag van uit chemtrails
afkomstige stoffen in het leefmilieu in het vizier te
krijgen. Verder kijken we in hoeverre de negatieve
gezondheidseffecten die mogen worden verwacht bij
het grootschalig inbrengen van toxische stoffen in de
atmosfeer ook daadwerkelijk optreden. Ook analyseren
we of aan belangrijke infrastructurele voorwaarden
voor een grootschalig sproeiprogramma is voldaan.
* Chemtrail-stoffen in de lucht
* Chemtrail-stoffen in ons drinkwater
* Chemtrail-stoffen in ons lichaam
* Chemtrail-stoffen in de bodem
* De kennisinfrastructuur van de geoengineers
* De logistieke infrastructuur van de chemtrailoperatie
* De toename van het aantal chronisch zieken en
de trendbreuk in de levensverwachting
* De halvering van de biomassa in 25 jaar tijd
* Een geleidelijke afname in de opbrengst van
zonnepanelen
* De toename van UV-straling
* Nieuwe wolkentypes vallen uit de lucht
* Voorlopige balans
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Hoofdstuk 6 – Code rood: nanogevaar!
Hier staan we uitvoerig stil bij de gezondheidseffecten
van het chemtrail-programma. We ontdekken onder
meer dat nanoaluminium even giftig en mogelijk zelfs
giftiger is dan asbest en we zien verder dat ons DNA
in de elektromagnetische vuurlinie ligt.

171

Hoofdstuk 7 – Wat te doen?
Hier ontvouwen we een achtpuntenplan voor overleving
en maatschappelijke transformatie.
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Hoofdstuk 8 – Hemel onder Vuur
Waarin we het beest bij zijn naam noemen en ons
verwonderen over zijn snelle opmars. Ook draaien we
de rollen hier om en verwelkomen wij onze tegenstander
als onze leermeester.
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