Omdat ik nu weinig tijd heb, heb ik eerder geschreven stukjes aan elkaar geplakt.
Dus het kan wat onsamenhangend overkomen.
Kijk maar even naar de volgende informatie.
Deze vezels of tubes hebben zeer eigenaardige eigenschappen. Er zijn proeven gedaan, om
met zeer hoge temperaturen deze vezels te vernietigen. Wat niet of nauwelijks lukt.
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_morgellons04.htm
http://www.youtube.com/watch?v=MnRPZOUVhJ4&eurl=http://www.willenwijwe%20ten.nl/
http://www.deblauwehemel.be/chemtrails_22.html
Door diverse mensen wordt er een link gelegd tussen Chemtrails en de ziekte Morgellons.
De verbindende factor zijn de gekleurde vezels (zie onderzoeken hierboven).
Eén van de meest in het oog springende verschijnselen bij Morgellons is de gewaarwording
alsof er allemaal beestjes onder je huid kruipen.
Wanneer deze “beestjes” nanodeeltjes blijken te zijn zou het “gekriebel” weleens de
elektrische overdracht van informatie kunnen zijn die mensen dan gewaarworden.
Het lijkt science fiction te zijn.
De gemanipuleerde evolutie van de “vrije” mens naar half robotachtige wezens.
Maar deze onwerkelijkheid zou wel eens heel dicht bij de werkelijke waarheid kunnen
komen. In het artikel “nanochips in je haar” uit het AD blijkt dat de chips zo miniscuul zijn
dat ze via de lucht zijn te verspreiden.
Via het ademen en eten krijgen we deze chips onbewust in ons lijf!
Door de ontwikkeling van de huidige draadloze technieken wordt er een elektro magnetisch
veld om de aarde aangebracht. Via dit elektro magnetisch net worden de nanochips
aangestuurd om de chemische processen in je lichaam van buiten af te beïnvloeden. En
daarmee dus de overdracht van alle informatie.
Wanneer deze informatie jouw onwerkelijk overkomt lees dan even de volgende artikelen.
Vergelijk dan even de foto’s van patiënten met morgellons en de laatste technieken op
computergebied.
Zie de overeenkomst tussen het goud in nano-kristallen voor gebruik in de computer en
patiënten met Morgellons.
Misschien zijn de mensen die Morgellons ontwikkelen wel allergisch voor deze chips.
Het hoeft niet te betekenen wanneer je deze ziekte niet hebt je geen nano chips in je lijf hebt.
http://lymebusters.proboards39.com/index.cgi?board=rash&action=display &thread=9314
En de link naar het bedrijf die deze chips ontwikkeld.
http://www.azonano.com/details.asp?articleID=1030/img
Een groep wetenschappers uit Italië en Frankrijk beweren in een artikel dat kunstmatige
Koolstof nanotubes in de toekomst de functie van neuronen in de hersenen zullen overnemen.
Onze natuurlijke omgeving is op dit moment al vergeven met deze technologie.
Ik begrijp dat sommige mensen hier heel sceptisch naar kijken, omdat dit zo onwerkelijk lijkt.
Volgens mij botst het met alle ethische overwegingen wat de mens tot mens maakt.

Zelf heb ik al heel lang de overtuiging dat veel van de nieuwe technieken een voorloper zijn
van een totaal kunstmatige wereld.
Een wereld waarin de mens is verworden tot een product/nummer/robot die d.m.v deze
technologie totaal is aan te sturen.
Met als resultaat: geen integriteit meer over je eigen lichaam/geest!
http://io9.com/5115890/carbon-nanotubes-will-rewire-your-brain-make-yo u-smarter
Ondertussen blijven de gevaren van deze technologie totaal onderbelicht.
Nanotubes’ toxic effects ‘similar to asbestos’
http://www.newscientist.com/article/dn13946-nanotubes-toxic-effects-si milar-toasbestos.html
CHEMTRAILS IN THE NEWS
http://www.youtube.com/watch?v=CA2ajEdKsJw&eurl=http://www.mosterdnade%20media.
nl/index.php/Chemtrails-op-Kroatische-TV-en-NBC4.html
Morgellons Nanomachines Invasion From Chemtrails
Shocking video over Morgellons Syndrome.
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/29/Morgellons_Syndrome/
Interview met:
Dr. Hildegarde Staniger PH.D Industrial Toxicologist/IH and Doctor of Integrative Medicine
Imagine your body pocked by erupting sores, the sensation of little bugs crawling just below
the surface of your flesh, and worst of all, mysterious, hideous looking fibers sprouting from
your skin. It may sound like a scene from a science fiction movie, but a growing legion of
Americans, sixty thousand of them, now suffer from this condition. Join us as Dr. Hildegarde
Staninger fills us in on the terrible affliction known as Morgellons”. Learn how what appear
to be nanorobotic “assemblers” replicate from the inside out, from the digestive system to the
skin, and how the composition of chemtrail fibers matches that of some of the fibers found on
Morgellons sufferers. Are these nanorobots in our food? Can we protect ourselves from them?
Bron:
http://outtheretv.com/
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/2060/Morgellons_Nanomachines_I
nvasion_From_Chemtrails_1/
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/2061/Morgellons_Nanomachines_I
nvasion_From_Chemtrails_2/
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/2062/Morgellons_Nanomachines_I
nvasion_From_Chemtrails_3/
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/309/Chemtrails__Nano_Tech_and_ Morgellons
Dit is een vervolg op het artikel Morgellons NanoMachines Invasion from Chemtrails.

Het is een artikel van het bedrijf dat Nano Technologie maakt.
Ze kondigen een studie aan naar het effect van Nano Technologie op onze gezondheid.
Er wordt verteld dat wij dagelijks met deze deeltjes te maken hebben en dat ze zelfs via de
lucht in ons lichaam terecht komen.
Ook zitten deze deeltjes in ons voedsel en tandpasta etc.
Dus eerst wordt de aarde vergeven van deze technologie en dan pas komt er onderzoek naar
de risico factoren voor de mens???
Dat is net zo idioot als je baby in een auto zetten, baksteen op het gaspedaal en kijken of het
kind ook rijden kan?
Eerder heb ik in een artikel een link geplaatst naar dit bedrijf, waarin foto’s waren te zien van
deze Nano deeltjes.
Deze Nano Technologie en Fibers worden teruggevonden in bloedmonsters van mensen die
Morgellons hebben en in Chemtrail fall out.
Nadat ik de link geplaatst had was hij al binnen een uur geblokkeerd.

Dus doe ik het nu even anders.
Health Impact of Inhaled NanoMetals to be Studied by Multidisciplinary Team
[AD]
Every day, everywhere we go, whether we know it or not, we are exposed to nanomaterialsparticles with one dimension no bigger than 1/100,000th the width of a human hair. They can
be found in cosmetics, sunscreens, pharmaceuticals, fabrics, and in the air we breathe. It is a
challenge to measure how often we encounter these ubiquitous bits of next-to-nothingness and
what, if any, impact they may have on our health in an open environment. But three Johns
Hopkins University researchers affiliated with the Institute for NanoBioTechnology hope to
gain some insight on those effects by studying the ability of nanometals to access lung tissues,
their potential to trigger pro-inflammatory reactions by cells that line the lung airways, and
even the extent to which workers are exposed in a nanomaterials manufacturing setting.
The National Science Foundation awarded nearly $400,000 to faculty members Shyam
Biswal, Patrick Breysse, and Justin Hanes for their collaborative investigation on the toxic
health effects of nanometal oxides. “Exposure to nanomaterials in occupational settings is
measurable, while exposure in non-occupational settings is hard to characterize,” says Biswal,
a toxicologist at the Bloomberg School of Public Health and principal investigator on the
project. “The knowledge we gain from these studies will help in understanding the health
effects of nanoparticles that we might encounter in everyday situations.”
Breysse directs the division of Environmental Health Engineering in the Department of
Environmental Health Sciences in the Bloomberg School of Public Health. Hanes, professor
of chemical and biomolecular engineering in the Whiting School of Engineering, is director of
Therapeutics for INBT.
When used in consumer products, nanomaterials provide many benefits, and production of
items that use nanomaterials is on the rise. The National Science Foundation estimates that 2
million workers will be needed to support nanotechnology industries worldwide within 15
years*. There is already a large body of research on how exposure to metals impacts both

humans and animals, linking it to a range of inflammatory diseases such as asthma, cystic
fibrosis and chronic obstructive pulmonary disease. However, little is understood about the
toxic potential of metal oxides manufactured at the nanoscale.
Biswal, Breysse and Hanes plan to look at how workers become exposed to nanomaterials,
how they are transported through the body, and then assess any potential adverse health
effects. One goal of the project will characterize the basic physical and chemical properties of
the engineered nanometal oxides. Another goal will be to determine what size, what type and
how much nanometal oxides are found in the exhaled breath of exposed workers.
Biswal says the project is an excellent representation of a multidisciplinary collaboration
between experts in exposure assessment, aerosol science, nanotechnology, the protective
mucus barrier, and pulmonary molecular toxicology.
“The nanometal particle is not only important from an occupational point of view. We think
that what we learn from these particles will help us understand the effect of other
nanoparticles to which we all are exposed,” Biswal adds. “These studies also will develop the
knowledge base required for future studies on larger populations exposed to nanometal
particles.”
Other collaborators on this research include Biswal’s research associate Rajesh Thimmulappa;
Alexendra Stefanik, an industrial hygienist with the National Institute for Occupational Safety
and Health who previously conducted research with Breysse; and Jana Keshavan of the U.S.
Army’s Edgewood Chemical Biological Center. This current project grew out of a previous
study (Toxicological evaluation of nanoparticles in mice model of chronic lung diseases)
funded with seed money from INBT.
Bron:http://www.azonano.com/news.asp?newsID=7448
Het volgende belangrijke document is een Nederlandstalig verslag over milieu, defensie,
veiligheid en buitenlands beleid door de Commissie buitenlandse zaken van de EU uit 1999.
Hierin wordt duidelijk ingegaan op het geheime project HAARP.
Ondanks een uitnodiging aan de VS en NATO werd hier niet op ingegaan.
Misschien ook wel logisch als je inziet wat voor een monster van een wapen HAARP is.
Het is een massavernietigingswapen.
Ze kunnen hier letterlijk aardbevingen, tsunami’s door laten ontstaan en het weer mee
manipuleren.
[/quote]
HAARP; programma voor het onderzoek van hoogfrequente straling (High Frequency Active
Auroral Research Project) wordt gezamenlijk uitgevoerd door de Amerikaanse luchtmacht en
marine, in samenwerking met het Geophysical Institute of the University of Alaska,
Fairbanks.
Soortgelijke proeven worden eveneens uitgevoerd door Noorwegen, waarschijnlijk op de
Zuidpool, maar ook in de voormalige Sovjetunie(25). HAARP is een onderzoeksproject in het
kader waarvan met uitrusting op de grond, een net van antennes die ieder hun energie
ontvangen van een eigen zender, delen van ionosfeer worden opgewarmd(26) met krachtige
radiogolven. De gegenereerde energie warmt bepaalde delen van de ionosfeer op met het
gevolg dat er in de ionosfeer eveneens gaten vallen en kunstmatige lenzen ontstaan.

HAARP kan voor vele doelen worden ingezet. Door de elektrische eigenschappen in de
atmosfeer te manipuleren kunnen enorme krachten worden gestuurd. Indien dit wordt gebruikt
als wapen kunnen de gevolgen voor de vijand verwoestend zijn. Door middel van HAARP
kan miljoenen malen meer energie naar een exacte plaats worden gedirigeerd dan met iedere
andere traditionele zender. De energie kan eveneens worden gericht tegen een bewegend doel,
hetgeen nuttig kan zijn bij de bestrijding van vijandelijke raketten.
Het project maakt het eveneens mogelijk beter met onderzeeërs te communiceren en de
weersomstandigheden op de wereld te manipuleren. Ook het tegenovergestelde is echter
mogelijk, namelijk het storen van de communicatie. Door de ionosfeer te beïnvloeden kan de
mondiale communicatie worden gestoord, terwijl tegelijkertijd de mededeling van de
gebruiker doorkomt. Een andere toepassing van het systeem is het maken van röntgenfoto’s
van de aarde tot op enkele kilometers diepte (via aarddoordringende tomografie) om aardolieen gasvelden te lokaliseren, maareveneens onderaardse militaire uitrusting.
Radar die over de horizon heen kan kijken en objecten oplange afstand kan definiëren, is een
verdere toepassing van het HAARP-systeem.
Op deze manier kunnen naderende objecten worden opgezocht achter de kromming van het
aardoppervlak.
Sinds het begin van de jaren ’50 heeft de VS in de Van Allen-gordels kernmateriaal tot
ontploffing gebracht om te onderzoeken welke gevolgen kernontploffingen op zo grote hoogte
wegens de elektromagnetische pulsen die tijdens de explosie ontstaan, hadden voor de
doorgifte van radiosignalen en voor de werking van radar. Zo ontstonden nieuwe magnetische
stralingsgordels die vrijwel de hele aarde omvatten. De elektronen bewogen zich langs
magnetische-veldlijnen en veroorzaakten boven de Noordpool een kunstmatig noorderlicht.
Het gevaar bestaat dat de Van Allen-gordel ten gevolge van deze militaire tests langdurig
ernstig ontregeld wordt. Het magnetisch veld van de aard kan over grote gebieden worden
gestoord waardoor radiocommunicatie onmogelijk wordt. Volgens Amerikaanse
wetenschappers kan het honderden jaren duren voordat de Van Allengordelweer
gestabiliseerd is.
HAARP kan veranderingen in weerpatronen met zich meebrengen. Het kan eveneens van
invloed zijn op het hele ecosysteem, met name in de gevoelige Zuidpool-regio. Een
bijkomend ernstig gevolg van HAARP zijn de gaten in de ionosfeer die worden veroorzaakt
door de krachtige radiostralen die worden uitgezonden. De ionosfeer beschermt ons tegen
kosmische straling van buiten.
Gehoopt wordt dat de gaten zich weer vullen, maar de ervaringen met veranderingen van de
ozonlaag wijzen in tegengestelde richting. Dit betekent dat de beschermende ionosfeer grote
gaten vertoont.
Door de enorme gevolgen voor het milieu is HAARP een mondiaal probleem en het is te
betwijfelen of de voordelen van deze systemen werkelijk opwegen tegen de gevaren. De
ecologische en ethische gevolgen moeten diepgaand worden onderzocht voordat verder
onderzoek en proeven worden uitgevoerd. HAARP is bij de publieke opinie vrijwel geheel
onbekend en het is van belang dat het algemene besef inzake dit project wordt verruimd.
HAARP is gekoppeld aan vijftig jaar intensief ruimte-onderzoek van duidelijk militaire aard,
o.a. in het kader van “Star Wars”, met de bedoeling de bovenste lagen van de atmosfeer en de
communicaties te beheersen. Dit soort onderzoek moet als een ernstige verstoring van het
milieu worden beschouwd, die eventueel onvermoede gevolgen voor het menselijk leven kan
hebben.
Niemand weet momenteel zeker welke gevolgen HAARP met zich mee kan brengen. De
cultuur van geheimzinnigheid in verband met militair onderzoek moet worden bestreden. Het
recht op openbaarheid en democratische controle van militaire onderzoeksprojecten en van

parlementair onderzoek moet worden bevorderd.
Tegen het licht van een reeks internationale wetten (Verdrag inzake het verbod van militair of
ieder ander vijandelijk gebruik van technieken om het milieu te veranderen, het Zuidpoolverdrag, het Verdrag houdende beginselen voor het gedrag van de landen bij het onderzoek
van de ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen, en het VN-verdrag inzake
zeewetgeving) komt HAARP naar voren als zeer twijfelachtig, niet alleen vanuit menselijk en
politiek standpunt, maar ook vanuit juridische optiek. Volgens het Zuidpool-verdrag mag de
Zuidpool uitsluitend worden gebruikt voor vreedzame doelen(27). Dit betekent dat HAARP
een overtreding van het volkerenrecht is. Alle gevolgen van de nieuwe wapensystemen
moeten door onafhankelijke internationale instanties worden onderzocht. Er moeten
aanvullende internationale overeenkomsten worden opgesteld om het milieu tijdens oorlogen
te beschermen tegen onnodige aantasting.
(27) Artikel 1, Zuidpool-verdrag.
(2Cool Openbare onderzoeken van de overheid, SOU 1992: 104, blz. 54.
(29) Defensie en milieu, FM sectorieel verslag voor 1995, blz. 8.
(30) Alleen al het Zweedse leger produceert ieder jaar 866.199 ton koolstofdioxide, ibid blz.
60. DOC_NE\RR\370\370003 – 21 – PE 227.710/def.
Conclusies van het rapport!!!!
[quote]
11. ziet het systeem van het Amerikaanse leger voor manipulatie van de ionosfeer, HAARP,
dat in Alaska is opgesteld in het kader van de ontwikkeling en opstelling van
elektromagnetische wapensystemen voor zowel externe als interne veiligheidsdoeleinden, als
een van de ernstigste nieuwe militaire bedreigingen voor het wereldklimaat en de
volksgezondheid, aangezien het ontworpen is om het uiterst gevoelige en energierijke deel
van de biosfeer voor militaire doeleinden te manipuleren, terwijl nog niet alle effecten
daarvan duidelijk zijn, en verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten er bij de regeringen
van de VS, Rusland en alle andere landen die zich met dergelijke activiteiten bezighouden op
aan te dringen hiermee te stoppen en zich in te spannen voor een wereldwijd verdrag om
dergelijk wapentuig te verbieden;
12. roept in het bijzonder op tot het sluiten van een internationaal verdrag voor een wereldwijd
verbod op onderzoek en ontwikkeling, zowel in de militaire als in de civiele sector, die erop gericht is
om kennis omtrent de werking van de menselijke hersenen op basis van chemische of elektrische
processen, geluidstrillingen of anderszins in te zetten voor de ontwikkeling van wapens die het
mogelijk maken om mensen op enigerlei wijze te manipuleren, met inbegrip van een verbod op alle
eventuele huidige of toekomstige toepassingen van dergelijke systemen;
Dit lijkt mij duidelijke taal!
Ik ben ook al lange tijd overtuigd dat de wereldwijde infrastructuur van veel nieuwe
technieken, onderdeel uitmaken van dit geheime wapen.
Dan denk ik aan de UMTS-masten, draadloos netwerk en Chemtrails.
Bron:
http://www.stralingsweb.nl/pdf/HAARP/http___www.europarl.europa.eu_sides_getDoc.pdf

