Belangrijke links bij de petitie over geoengineering voor commissie
Infra en Milieu
1. Een aantal geoengineeringwetenschappers -en specialisten op een
rijtje: http://globalskywatch.com/scientists/#.WTLcvtykK2w
2. Welsbach-patent nummer 5003186: Patent voor het reduceren van
global warming d.m.v. aluminiumoxide:
http://www.chemtrails.ch/pdfs/WELSBACH-PATENT.pdf
3. Lijst van Amerikaanse patenten t.a.v. geoengineering v.a. 1920:
http://www.geoengineeringwatch.org/an-extensive-list-of-patents/
4. Professor Ulrike Lohmann vindt maar liefst 16 soorten metalen in
vliegtuigkerosine: https://www.youtube.com/watch?v=ic4dml5oUVk&t=10s
5. Talloze Regenwater - en sneeuwlaboratoriumtests getuigen van de
aanwezigheid van veel barium en aluminium:
http://globalskywatch.com/chemtrails/ubbthreads.php?
ubb=postlist&Board=294&page=1#.WTLhGtykK2z
6. Koolvliegas gebruikt als stof voor weermodificatieprogramma's:
https://socalskywatch.net/category/lab-test-results/
7. Waarom de witte strepen in de lucht geen condenssporen zijn:
http://globalskywatch.com/chemtrails/ubbthreads.php?
ubb=showflat&Number=6859&an=317#Post6859
8. Peer reviewed wetenschappelijk bewijs voor koolvliegas in
chemtrails: http://stateofthenation2012.com/?p=20032
9. Drs.ir.Coen Vermeeren van de t.u. Delft houdt lezing over het
bestaan van chemtrails: https://www.youtube.com/watch?v=NgnAHlD4v6w
10. S.P. erkent experimenten met het in de lucht brengen van deeltjes
voor klimatologische en militaire onderzoeken:
https://vraagde2ekamer.nl/sluierbewolking-of-chemtrails/
11. Partij voor de dieren erkent klimaatengineering, maar ontkent het
bestaan van chemtrails:
https://www.partijvoordedieren.nl/items/chemtrails
12. Chemtrailsproeiers op passagiersvliegtuigen gefilmd:
https://www.youtube.com/watch?v=_gv0FTLR66o
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13. Deeltjesvormige luchtverontreiniging en de relatie met
klimaatproblematiek: http://www.clo.nl/indicatoren/nl0474deeltjesvormige-luchtverontreiniging-oorzaken-en-effecten
14.Global dimming door luchtverontreiniging:
http://www.geoengineeringwatch.org/global-dimming-2/
15. De connectie tussen chemtrails en de company Olgacom:
https://www.youtube.com/watch?v=yaWDadWV084
16. CIA zegt dat chemtrails realiteit zijn en ook al worden ingezet:
https://www.youtube.com/watch?v=BiY4nVEhnm4
17. Hoe ziet een chemtrailsvliegtuig eruit van binnen?:
https://www.youtube.com/watch?v=7RxE3oruRZU&t=67s
18. Nasa geeft toe met lithium te sproeien voor onderzoek:
https://www.youtube.com/watch?v=r1eVTy0bBCg&t=236s
19. chemtrailvliegtuigen sproeiend gefilmd, geen twijfel mogelijk:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DgEYht5SUcA
20. Nieuwe regen-company in Californië zorgt voor regen op bestelling
("Rain on request"): https://www.youtube.com/watch?v=4TNglIe1cqI
21. Wat is wolken-ionisatie?:
https://climateviewer.com/2014/03/26/cloud-ionization-electricrainmaking-laser-guided-weather-modification/
22. Deze lucht is 100% bewijs voor het bestaan van h.a.a.r.p.:
https://www.youtube.com/watch?v=rqOcWNru21E
23. De zeven agenda's van chemtrails en h.a.a.r.p.:
http://www.aircrap.org/2016/01/30/seven-agendas-of-chemtrails-andhaarp/
24. Vliegtuig vliegt door chemtrail heen en meet aluminium -en
bariumgehalte: https://www.overcast-the-movie.com/videos
25. Wat is anti-radarsneeuw?:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antiradarsneeuw
26. Europarlementariër Werner Schulz zegt dat geoengineering allang
gaande is tijdens conferentie in April 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=hq4pLSum7Hw
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27. Skyguards vraagt om bescherming van de Europese bevolking d.m.v.
een petitie:
http://guardacielos.org/users/1/Imagenes_Acciones/CP_Petition_to_the_
European_Parliament.pdf
28. De petitie die Skyguards indiende:
http://www.guardacielos.org/users/1/Documentacion/Petition_to_the_Com
mittee_on_Petitions_EP_English_Signed_pdf.pdf
29. Petitie geaccepteerd door het petitiecommittee:
http://www.guardacielos.org/users/1/Documentacion/PE_Petition_accepte
d.pdf
30. Nieuwe petitiecommitee besluit de petitie van Skyguards alsnog
niet te erkennen in 2016:
http://www.guardacielos.org/users/1/Documentacion/Answer_Petition_Eur
opean_Parliament_Converted.pdf
31. Conferentie over weermodificatie in April 2013 vraagt opnieuw om
meer transparantie, meer democratische instrumenten en meer
democratische rechten binnen de E.u.:
http://www.geoengineeringwatch.org/eu-conference-on-weathermodification-and-geo-engineering-reiterates-1999-demands-fortransparency-and-democratic-control/
32. Tweedaagse conferentie "Beyond theories of weathermodification":
https://nsnbc.me/2013/03/31/beyond-theories-of-weather-modificationcivil-society-versus-geoengineering/
33. Politica Josefina Fraile geeft uitleg over
geoengineeringprogramma's, ook in Spanje:
https://www.youtube.com/watch?v=m7OSMex6txg
34. Vragen over h.a.a.r.p. aan de Eurocommissie (kijk op pagina 19):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+PDF+V0//NL
35. Rosalind Peterson, oprichter van Californië Skywatch en
ecologische impact analyst spreekt bij de V.N. over geoengineering:
http://www.earth-matters.nl/11/10732/verborgen-nieuws/Artikel
%20printen?limit=300
36. Wie is Rosalind Peterson?:
http://agriculturedefensecoalition.org/content/about-rosalindpeterson
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37. Ipcc zegt, dat solar radiation management techniek gehandhaafd
moet blijven: http://www.globalresearch.ca/solar-radiationmanagement-geoengineering-and-chemtrails/5356632
38. Chemtrails and h.a.a.r.p. eerst samenzwering genoemd, nu
officieel beleid:
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/klimaat/chemtrails-en-haarpeerst-conspiracy-nu-officieel-beleid/
39. Foto's van binnenkant sproeivliegtuigen:
https://www.google.nl/search?
q=chemtrail+plane+from+the+inside&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
EwiGor_t_qPUAhXRfFAKHTM1B_cQ_AUIBigB&biw=1440&bih=761
40. Geoengineering, a half century of system experimentation:
http://www.etcgroup.org/files/PDFs/GeoMap-References.pdf
41. Overheden en weersdeskundigen lijken vast te zitten in een
collectieve cognitieve dissonantie:
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/klimaat/bewezenaluminiumvergiftiging-door-chemtrails/
42. U.S. naval research laboratory produceert plasma-wolken, oftewel
kunstmatig gevormde wolken d.m.v. h.a.a.r.p.:
https://www.nrl.navy.mil/media/news-releases/2013/nrl-scientistsproduce-densest-artificial-ionospheric-plasma-clouds-using-haarp
43. U.S. naval research bevestigt dat h.a.a.r.p. het vermogen heeft
om de atmosfeer te manipuleren en communicatie te controleren en/of
te verstoren:
http://www.activistpost.com/2013/02/us-naval-research-laboratoryconfirms.html
44. Ionospheriche verhitters, hoe h.a.a.r.p. echt werkt:
https://climateviewer.com/2014/10/18/ionospheric-heaters-how-haarpreally-works/
45. Klimaatmanipulatie met Nexrad gestuurde energie en chemische
aerosols:
https://chemtrailsplanet.net/2015/09/01/documented-climatemodification-with-nexrad-directed-energy-and-chemical-aerosols/
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46. Afbeeldingen h.a.a.r.p. en Nexrad:
https://www.google.nl/search?q=afbeeldingen+nexrad&client=firefoxbab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKlrKKiqTUAhWPZlAKHRAeAswQ_AU
ICigB&biw=1440&bih=761#tbm=isch&q=h.a.a.r.p.+nexrad&imgrc=z6kdw0dIhETwM:
47. U.S.A. wet 105-85 staat het testen met chemicaliën vanuit de
lucht toe, op burgers:
http://globalskywatch.com/chemtrails/ubbthreads.php?
ubb=showflat&Number=45#.WTPwKtykK2w
48. Afbeelding van de public law 105-85:
http://globalskywatch.com/assets/downloads/PublicLaw_105-85.pdf
49. Harald Kautz Vella over de bestandsdelen van chemtrails:
https://www.youtube.com/watch?v=wjzkEiO6AAc
50. enkele personen die al jaren de leugen in stand houden dat
geoengineering níet op grote schaal plaats vindt:
http://www.geoengineeringwatch.org/category/geoengineering/disinforma
tion-geoengineering/
51. Geoengineering vernietigt de ozonlaag:
http://niburu.co/index.php?
option=com_content&view=article&id=5567:geo-engineering-vernietigtde-ozonlaag&catid=37:wereld&Itemid=50
52. Massadodenlijst van spontaan sterven van dieren:
http://www.earth-matters.nl/102/9440/dierenwelzijn/massaal-enspontaan-sterven-van-dieren.html
53. Ultraviolette-B straling is alarmerend hoog door gaten in de
ozonlaag en beschadigt al het leven op aarde:
https://www.youtube.com/watch?v=f1yjlhti2AE
54. Arrest van het Europese hof inzake lozing, bevestigt dat sproeien
boven Europa met giftige stoffen verboden is:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbaf9c8
7293abb443187e997cbf3a57aae.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLax50?
text=&docid=101422&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&par
t=1&cid=1461872
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55. Bijenpopulatie krijgt nieuwe ramp te verduren:
http://worldunity.me/bijenpopulaties-krijgen-een-nieuwe-ramp-teverwerken-aluminium-video/
56. Alarmerend hoge hoeveelheden metalen gevonden in walvislichamen:
http://archive.boston.com/news/science/articles/2010/06/25/jaw_droppi
ng_levels_of_heavy_metals_found_in_whales/
57. Saoedische prinses praat over geoengineering, ook boven SaoedieArabië: https://www.youtube.com/watch?v=qjvI4no_Bu0
58. Sneeuw in Saoedie-Arabië in december 2016...Dat kan door
geoengineering: https://www.youtube.com/watch?v=8TCmbPNNWSs
59. De geschiedenis van klimaatmodificatie:
https://langleveeuropa.nl/2016/08/geo-engineering-101-degeschiedenis-van-klimaatmodificatie/
60. Monsanto heeft aluminiumresistent zaad gecreëerd:
http://amazinghealth.com/09.01.22-aluminum-resistant-seeds
61. Nagoya 2010, 190 landen zijn het bij deze V.N.bijéénkomst er over
eens geworden, dat geoengineering uitgeband moet worden:
http://cen.acs.org/articles/88/i45/Countries-Agree-BanGeoengineering.html
Artikelen, cijfers en statistieken, aangaande (long)kanker, A.L.S.,
M.S.,Alzheimer, Parkinson, Autisme en vitamine D-tekort:
1. Toename autisme:https://www.trouw.nl/home/cbs-onderzoek-bijna-3procent-kinderen-heeft-autisme~a1e434b4/
2. Toename
M.S.:http://www.erasmusmc.nl/5663/177341/211028/1459314/2117003/pag._
40-42_Wereldwijde_toen1.pdf
3. Statistiek geeft grote toename M.S. aan:
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?
DM=SLNL&PA=71860ned&D1=1&D2=1-2&D3=0&D4=315&D5=a&HDR=T
%2CG1&STB=G2%2CG3%2CG4&VW=G
4. Zware metalen als oorzaak van longkanker: http://www.lungcancer.com/metals.html
5. Grote aantallen mensen met ademhalingsziektes in de EU:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6980739/3-10092015-APEN.pdf/bc1e347e-9895-4131-9972-4ef718869c22
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6. 1 op de 4 doden, was kankerpatient:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6131615/3-25112014-BPEN/aab2c2d3-aed9-430a-a561-e188b8ef49d8
7. Aantal mensen met dementie stijgt:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases
/docs/alzheimer_data_dementia_en.pdf
8. Dementie komt op steeds jongere leeftijd voor:
http://www.welingelichtekringen.nl/gezond/484593/dementie-komtsteeds-vaker-voor-op-jongere-leeftijd.html
9. Alarmerende stijging onder 30-ers en 40-ers met ziekte van
Parkinson: https://www.parkinsonfonds.nl/over-de-ziekte-vanparkinson/
10. Ieder jaar stijgt het aantal mensen met A.L.S.:
http://www.alsziekte.nl/
11. De cijfers wijzen op een flink vitamine D-tekort onder de hele
europese bevolking:
http://www.nutraingredients.com/Research/First-EU-wide-dataoffers-firm-evidence-of-vitamin-D-deficiency/
12. Vitamine D-tekort raakt heel Europa:
https://www.foodlog.nl/artikel/kort/vitamine-d-tekort-raakt-heeleuropa/
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