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Chemtrails en het zwarte
land van Mordor
De afgelopen twee jaar heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar het
omstreden fenomeen van de chemtrails en mijn bevindingen op schrift gesteld.
Mijn conclusie is dat chemtrails een realiteit zijn en deel uitmaken van een
groter geheel, waarvoor we nog geen passende naam hebben gevonden.
Ik noem dit grotere geheel ‘Mordor’, naar het kille, zon verduisterde zwarte
land uit Tolkiens befaamde werk ‘In de ban van de ring.’

L

aten we van start gaan met een vraag: hoeveel bewijs

Vervolgens zijn er tal van documenten en patenten die wijzen

eervolle eerste plaats komen de klokkenluiders uit

gramma. Maar we zijn er nog lang niet: we hebben ook de

is er voorhanden? Ik zou zeggen: veel. Op een

de wereld van de luchtvaart. Sommige anoniem,

andere met hun naam en toenaam. Ze worden heftig tegen

gesproken door experts uit de wereld van het militair-industriële
complex, die ruim baan krijgen in toonaangevende media.

Documenten en patenten

Dan zijn er een paar moedige insiders die van zich hebben
doen spreken, mensen die op regeringsniveau hebben

op het bestaan van een grootschalig en geheim sproeipro-

boeken van auteurs, die het fenomeen hebben onderzocht,

zoals Elana Freeland en er is het baanbrekende onderzoekswerk van Clifford Carnicom op het gebied van biologische

stoffen in chemtrails. Laten we vooral ook onze eigen waar

nemingen niet vergeten. Ieder mens kan met aandacht de lucht
bezien en vaststellen dat er merkwaardige verschijnselen in
optreden. Althans, wie daar voor open staat.

gefunctioneerd of daar heel dicht bij in de buurt waren.

Een ‘sky-Lab’ als burgerinitiatief

Defensie van Canada, die niet alleen het bestaan van

verontruste burgers zijn gemaakt en online zijn gezet,

Ik denk daarbij aan Paul Hellyer, voormalig minister van
chemtrails erkent, maar ze ook een duivels kwaad noemt.

Mensen als hij worden niet heftig aangevallen, maar genegeerd.

Ik noem verder ook de ontelbare foto’s en video’s die door
in ieder land op aarde. Verder zijn er nog tal van chemische
analyseresultaten van regenwater, sneeuw, boomschors,

mensenhaar en andere substanties, die door verontruste

burgers worden verzameld. Deze wijzen op toxische neerslag
van een groot aantal stoffen, waaronder vooral aluminium,

barium en strontium. De hoeveelheid bewijs is overstelpend,

maar desondanks toch nog niet compleet. Wat nog ontbreekt,
is een degelijke systematiek, uniformiteit en onderlinge
vergelijkbaarheid in de analyses die worden gedaan.

Van hogerhand kunnen de vele metingen daarom nog worden
afgedaan als incidenten. Om deze reden ben ik voorstander

van de oprichting van een ‘Sky-Lab’, een burgerinitiatief dat

systematisch onderzoek gaat doen naar de toxische belasting
door stoffen uit chemtrails.
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Nanomist en pijnappelklier

fysiologisch-energetisch niveau is deze klier ook – samen met

van metalen, zoals aluminium en van andere stoffen worden

waves. Dit zijn emanaties van Chi (of prana) waarmee wij onze

Wat er uit de lucht op ons neerdaalt is superklein. Nanodeeltjes
in miljardste delen van een meter gemeten. Ze zijn zo

ongelofelijk klein dat ons afweersysteem ze niet herkent en

andere delen van de hersenen – een generator van scalar

werkelijkheid zelf scheppen. We kleuren daar onze levens mee
in. En in het fragiele sensorisch-spirituele knooppunt midden-

niet in actie komt. Daardoor hopen ze zich op in vitale

in ons brein breekt dan die lichaamsvijandige stof aluminium

precies verloopt, is nog een mysterie, maar dat ze daar

geschopt en het lijntje met ‘boven’ begint te haperen.

organen, zoals onze hersenen. Hoe deze reis naar de hersenen
aankomen staat vast, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.
De pijnappelklier in onze hersenen bevindt zich buiten de
bloed-hersenbarrière en is daardoor veel vatbaarder voor
gifstoffen dan andere delen van het lichaam. Het belang

van dit orgaan voor onze lichamelijke, geestelijke en spirituele
gezondheid kan moeilijk worden overschat (zie hiervoor de

twee artikelen van Saskia Bosman in voorgaande edities van
Spiegelbeeld).

De pijnappelklier is maar enkele millimeters in omvang,

maar regelt bijvoorbeeld ons slaap-waakritme en maakt het
hormoon melatonine aan als we slapen. Melatonine is een

krachtige antioxidant die helpt in de afweer tegen ziekten.
De pijnappelklier bevat lichtgevoelige cellen en staat in

verbinding met het voorhoofdchakra (derde oog). Dat we in
kleur kunnen dromen en beschikken over het vermogen

om beelden te zien met onze ogen dicht danken we in hoge
mate aan onze pijnappelklier.

In alle spirituele tradities is de pijnappelklier een verbindingscentrum met hogere geestelijke dimensies. Hij zorgt voor de
‘afstemming en uitlijning’ met Al Wat IS. Op een meer

in, waardoor de hele boel ontsteekt en in de war wordt

Spookachtig terrein

Bij het opnameproces van aluminium in de hersenen biedt
glyfosaat (Roundup) een helpend handje, zo ontdekte

dr. Stephanie Seneff. Zij is verbonden aan het MIT en heeft

zich gespecialiseerd in biologie en kunstmatige intelligentie.
Seneff legde twee soorten datasets op elkaar: die van de

toename van het gebruik van genetisch gemanipuleerde

gewassen in de VS (die samengaat met het toepassen van
Roundup) en die van de toename van slaapstoornissen,

ADHD, autisme, ziekten, sterfgevallen en zelfdodingen.

De uitkomst is frappant: hoe meer Roundup in het milieu,
hoe meer ellende.

Naast wat je ‘passieve’ nanodeeltjes zou kunnen noemen zijn
er ook nanodeeltjes die ‘smart’ zijn en activiteiten kunnen
ontplooien, zoals zichzelf reproduceren en in structuren

rangschikken. Hier betreden we het spookachtige terrein van
de nanobots, nanomachines en de synthetische nanobiologie.

‘Slimme’ aerosols

Als je dit soort meer geavanceerde aerosols binnenkrijgt,

zal je afweersysteem daar direct op reageren (als het de vijand
herkent). Maar als je afweersysteem zwak is, krijgt zo’n half
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synthetische indringer kans om zich net zoals een ‘natuurlijk’
virus te vermeerderen. Een dergelijke besmetting door
‘slimme’ aerosols is waarschijnlijk de oorzaak van een

mysterieuze ziekte die het Morgellons syndroom wordt

genoemd. Patiënten die hieraan lijden hebben het akelige

gevoel dat zich spinnen of andere diertjes onder hun huid

voortbewegen. In een laat stadium van de ziekte treden er

ontstekingen in de huid op en uit de wonden komt dan een
draderige substantie. Deze bestaat uit nanopolymeren en
nanokristallen in allerlei structuren en er is de sterke
indruk dat deze Morgellons ‘leven’.

Spray AND zap

Hoe langer ik me in het onderwerp chemtrails verdiep,

hoe meer ik me realiseer dat we in een kunstmatige nanonevel
leven die voor het oog volkomen onzichtbaar is en waarvan

we ons niet of nauwelijks bewust zijn. De onderzoeken van en
via overheidsinstanties zijn vrijwel zonder uitzondering

nanoblind. Het is daarom zeer aannemelijk dat een flink deel
van de nanobelasting waar we aan blootgesteld zijn onder
de radar blijft.

De nanodeeltjes die aan de atmosfeer worden toegevoegd,

maken de lucht geleidend, waardoor deze een medium wordt
voor een veelheid van elektromagnetische manipulaties.
Het is dus niet alleen maar spray. Het is spray AND zap.
Het sproeien is de voorwaarde om te kunnen zappen.

Bij dit zappen kun je een onderscheid maken tussen de

benodigde hardware (de infrastructuur) en de zap-software

(de toepassingen). De hardware bestaat uit het samenstel van
netwerken van satellieten, HAARP- en radarinstallaties,
laserbeamers (gyrotrons) en mobiele netwerken.

De zap-software is het geheel aan programma’s dat op deze
hardware ‘draait’. Ik vermoed dat dit er honderden, zo niet

duizenden zijn. Het is de basis voor een uitgebreid arsenaal
van hightech wapentuig: meteorologische, tektonische,

psychotronische en energiestraalwapens. Wat al deze programma’s gemeen hebben, is dat er elektromagnetische

energie in een bepaalde frequentie door de atmosfeer wordt
gezonden om bepaalde effecten te bewerkstelligen.

Als er opvallende ribbelpatronen in wolken ontstaan dan is de
kans groot dat er in de hogere atmosfeer met dergelijke

elektromagnetische straling gezapt wordt. Vroeger waren deze
patronen een tamelijk zeldzaam natuurlijk verschijnsel.
Nu zie je ze vrijwel dagelijks.

Paradijselijke potenties

Terug naar het totaal aan samenwerkende systemen waar de
chemtrails een schakel in zijn. Ik ervaar dit geheel in toenemende mate als een Anti Natuur, als de energie (de neiging

of de gerichtheid) die antroposofen aanduiden met de naam
Sorat. Sorat staat voor de overtreffende trap van het kwaad.
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De Anti Natuur doet mij denken aan het omineuze, gestaag

Wat kunnen ‘wij’ doen?

van de Ring’. Het heet hier Mordor, het zwarte land van het

op een wat dieper niveau energie zijn, zoals wijzelf en onze

oprukkende ‘niets’ in Tolkiens befaamde boek ‘In de ban
kwaad, waar Sauron de scepter zwaait.

Mordor is geen slechte naam voor de ontkleurde, zonverduisterde wereld waar de klimaatengineers ons in willen mee
sleuren. De woorden ‘dood’ (mort) en ‘moord’ (‘murder’)

zitten in Mordor. Plus DOR, de aanduiding die Wilhelm Reich
bedacht voor negatieve energie. Mordor staat dan voor moord
en doodslag met negatieve energie.

Het is van groot belang voor ogen te houden dat chemtrails
gedachten ook in essentie energie zijn. Dat houdt in dat we
veel kunnen doen met pure intentiekracht, dat wil zeggen

met meditatie, visualisatie en gebed. Ik geef hier het voorbeeld
van een groepje jonge mensen dat bij wijze van experiment

probeerde om chemtrails 'weg te toveren' met gedachtekracht.
Tot opperste verbazing en vreugde van de deelnemers lukte
dat. Deze mentale kracht is de basis in het achtpuntenplan

voor overleving en transformatie die ik in mijn boek ontvouw.

Maar laat ik niet uitsluitend in negatieve bewoordingen

Dit zijn de acht punten:

ogen opent voor de ether, voor het enorme domein van

2. De kwaliteit van onze leefomgeving permanent monitoren

spreken over ‘het ding’. Goed aan Mordor is dat het onze
kosmische energie dat ons omgeeft en ons doorstraalt en

dat we niet kunnen zien, maar wel kunnen ervaren en benutten. Het oprukken van Mordor drukt ons met onze neus op
de voedende en helende oceaan waarin we ronddobberen.
Een dimensie die altijd aanwezig is en altijd klaarstaat.

1. Onze mentale weerbaarheid versterken

3. 	De atmosfeer van onze binnen- en buitenruimten
transformeren

4.	Onze fysieke en emotionele weerbaarheid versterken,

onze lichamen ontgiften en onze levens energetisch in
balans brengen

Ook om ons nu te hulp te schieten.

5. 	Zelf organisch voedsel verbouwen (kiemen, eetbare

Het Mordor-systeem gebruikt deze onmetelijke en onuitputte-

6. 	Nieuwe, duurzame leef- en woonvormen ontwikkelen

lijke energiebron voor dominantie en destructie. Als we nu een
stap terug doen en hier van een afstandje naar kijken, dan

planten, fruit en groenten)

7. 	Kennis van helingstechnieken en gezonde voeding
overdragen op anderen

kunnen we ons een voorstelling vormen van wat gebeurt als

8. Politieke en juridische actie ondernemen

dat doen, verschijnen er direct paradijselijke beelden:

Deze strategie, die het op korte termijn voorbereid zijn op

▪ we gaan beschikken over ongelimiteerde, schone energie

maatschappelijke en culturele transformatie vat ik samen in

we deze bron benutten voor liefdevolle doeleinden. Als we

▪ de Aarde veert op, omdat we respectvol omgaan met
haar bodemschatten en ecosystemen

▪ we kunnen vrijelijk bij kennis uit alle tijdperken,
nu de geheimhouding is doorbroken

▪ we krijgen en houden zeggenschap over ons eigen leven
en onze gezondheid

zware tijden verbindt met een langetermijnperspectief van

de afkorting ALOHA. Daarin staat de A voor Alert zijn, de
L voor Liefde, de O voor Organisatie, de H voor Heling en
de afsluitende A voor Actie. Kortom, we zijn allesbehalve

machteloos. We kunnen ongelofelijk veel doen. En al doende
bouwen we een nieuwe wereld.

▪ we bevrijden ons van ziekten

Fred Teunissen is journalist en uitgever. Hij woont in Dwingeloo

▪ we leren verrassende, nieuwe culturen kennen door

‘Hemel onder vuur, een diepgaand onderzoek naar chemtrails’ uit.

▪ we gaan interplanetair en interstellair reizen

ontmoetingen met ons welgezinde buitenaardse
beschavingen

en blogt op transitieweb.nl. In november 2017 kwam zijn boek
Zie blz. 30.

Dat is het perspectief dat de Mordorianen ons onthouden met
hun systeem van exploitatie, dominantie en destructie. Deze

situatie duurt voort tot het moment waarop we hun wereld in
onze eigen geest een halve slag kunnen draaien. Dan komen
we los uit hun denkwereld en wordt onze eigen scheppingskracht bevrijd. We moeten het Mordoriaanse ding dankbaar
zijn, omdat het ons met kracht wijst op de paradijselijke
potenties van de wereld waarin wij leven.

Op zaterdag 17 februari geeft Fred Teunissen een lezing
over ‘Hemel onder Vuur’. Van 14:00 -16:00 uur.
Vereniging Op de Voshaer
Eemster 39, 7991 PR Dwingeloo. Tel: 0593 524 420
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