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Kontje kijken met speurneuzen van obama

STORMY MONDAY
Hoewel er van het Zuidoost-Aziatische vogelgriepfront
kakelvers nieuws te melden is over uitbraak van
maar liefst twee hoog pathogene AI-mutanten in
Taiwan (een eiland waarover toevallig deel 7
grotendeels handelde), beluisterde en bekeek Spotvogel
vandaag een aantal reportages over Chemtrails en
Geo-engineering in de USA, die een vervolg op deel 8
noodzakelijk maken.
Het was vandaag een Stormy Monday, met loodgrijze
wolkenluchten, bakken neerslag en harde windstoten,
die volgens talloze Amerikaanse specialisten,
wetenschappers en medici een rechtstreeks gevolg zijn
van het biochemische gerotzooi met ons aller klimaat.
Steeds duidelijker tekent het zich af, dat er door al dat
sproeien en spuiten met de meest schadelijke
biochemische stoffen, elementen en verbindingen nu

reeds sprake is van onherstelbare schade aan
ecosystemen, dierpopulaties en planten gemeenschappen.
En dat natuurlijke processen en patronen die essentieel
zijn voor het voortbestaan daarvan zich
waarschijnlijk nooit meer zullen kunnen herstellen!
Zo mogelijk nog erger is het dat vast is komen te staan,
dat dit alles op basis van computerberekeningen en
zonder enig deugdelijk vooronderzoek gebeurd. Op
flinterdunne aannames “dat het wel zal werken!”
Maar het allerergste is wel dat almaar duidelijker
wordt, dat het terugbrengen van de totale
wereldbevolking tot een half miljard mensen het
werkelijke einddoel is!
Daarvoor stelt men wetten buiten werking, misleidt en
beliegt de bevolking en doet verder alles wat men juist
in totalitaire regimes zegt te moeten bestrijden.
Het voetvolk dat deze massamoord op termijn mag
gaan uitvoeren wordt met spreekverboden en

ambtelijke onderdrukking aan de korte lijn gehouden,
terwijl de militaire cohorts gewend en gedrild zijn om
niet te denken, niet te vragen en enkel bevelen uit te
voeren.
Gelukkig blijken Moeder Aarde en Moeder Natuur tot
dusverre weerbarstig genoeg om massale mensensterfte
te verhinderen, maar wel neemt het aantal gevallen
van dementie, autisme, schizofrenie en een keur aan
andere hersen-, hart-, long-, vaat- en huidziekten
alsmede geboorteafwijkingen en –sterfte alarmerende
vormen aan.
Daarover en over andere ellende gaat het in deze
aflevering en over de kersverse uitbraken van H5N2 en
H5N8 in Taiwan vertel ik u dan later wel.
We gaan dus verder waar deel 8 stopte en ik herinner u
er graag aan, al deze smeerlapperijen zijn
gegarandeerd en 100 % bedacht en geassambleerd:

The sound of Silence

Hoewel informatie- en veilgheidsdiensten altijd in doodse stilte en nagenoeg onzichtbaar
hun werk doen, zijn de activiteiten die zij uit hoofde van hun federaal-ambtelijke aanstelling
voor onbevoegde of onwelgevallige ogen dienen af te schermen, in dit dossier onzichtbaar
noch geluidloos.
Wie weleens – zoals Spotvogel vaker dan hem lief is – langs de bulderbanen van Schiphol
heeft gestaan, kan beamen dat 747’s en 757’s niet bepaald schoolvoorbeelden zijn van
geluidsarme technologie. Echter, wanneer zij op ruim tien kilometer hoogte hun chemtrails
trekken valt er aan de grond nauwelijks iets van die decibellen te vernemen.

De fallout van die chemtrails dwarrelt ook volkomen onhoorbaar naar Moeder Aarde, waar
de werkzame bestanddelen, die vooral bestaan uit zware metalen, persistente gifstoffen,
bacteriële en virale smetstoffen en spinneieren letterlijk overal in dringen waar maar in te
dringen valt.
Er ligt geen enkel wetenschappelijk onderzoek ten grondslag aan deze meer dan barbaarse
omgang met wat men – zelf overwegend Christen zijnde – als ‘de Schepping’ typeert.
Alles wat ik aanraking komt met die neerdwarrelende giftige en ziekmakende materie kan in
meer of minder ernstige mate daardoor gecontamineerd raken. Het is daarbij afhankelijk
van de mate van contaminatie en de fysieke gesteldheid van het slachtoffer of deze erdoor
in de gezondheid en het welbevinden geschaadt wordt.

Omdat de volstrekt onrechtmatig en met miljarden tonnen op jaarbasis in ons aller
leefmilieu uitgestorte metaalresiduen, chemicaliën, smetstoffen en spinneneieren een
desastreuze invloed hebben op het mondiale ecosysteem, kan alleen al dit worden
beschouwd als een aanval op de totale mensheid.
Maar men is uitgekookt genoeg om deze onverholen guerrilla tegen het menselijke leven op
aarde te maskeren als noodzakelijke geotechnische ingreep om het klimaat te herstellen en
daarmee de levensomstandigheden op aarde te verbeteren.
Herstellen en verbeteren? Voor wie dan?
Nou logisch toch: voor de happy few, onder wie straks de continenten verdeeld worden!
Enfin: zover zal het natuurlijk nooit komen maar toch zijn er voor ons, normale sociaal
gewortelde stervelingen, redenen genoeg om ons ernstig zorgen over te maken.
Kijkt u maar eens mee wat badgasten kan overkomen wanneer er onverhoopt op tien
kilometer hoogte een niet identificeerbare chemtrailkist passeert, waarvan de sproeikoppen
enigszins verstopt zijn geraakt omdat iedere opgebruikte chemicaliëntank aan boord nu
eenmaal een dikke laag bezinksel bevat. Roeren helpt namelijk niet altijd op grote hoogte!

Als die gecomprimeerde vloeistof uit meerdere tanks door een sproeikop naar buiten wordt
geperst ontstaat er een soort ijsachtig schuim, dat aaneen koekt en veel sneller ter aarde
stort dan de vernevelde microscopische regen aan dood en verderf zaaiende metalen en
gifstoffen.
Wie zich op een zomerse dag schaars gekleed in het buitengebied of in eigen tuin dan wel
dakterras bevindt loopt kans om voor het leven verminkt te worden door deze zomerse
ijscoman van Uncle Sam & co met zijn weerzinwekkende hoogmoedswaan en ijzige
minachting voor gewone mensen.
Dit overkwam in het land van Brave and Truth afgelopen decennia talloze onschuldige
burgers die in hun spare time even meenden te mogen genieten van een zonnebad.
Op de talloze chemtrails boven hun hoofd sloeg men geen acht, want al sinds 1995 zijn die
immers niet meer weg te denken uit om het even welk Amerikaans landschaps- of
stadsbeeld. En nu en dan valt er weleens iets naar beneden dat uitermate slecht bekomt.

Verhaal valt er natuurlijk nooit te halen op zulk vreselijk molest, omdat de bewijslast
daarvoor altijd bij het slachtoffer ligt. Wie kan ten slotte in zo’n geval type en kenteken van
zo’n toestel hoog in de stratosfeer vaststellen en ook nog eens bewijzen dat juist dat toestel
die substantie heeft laten vallen?
Probeer dan in zo’n land als burger jouw recht maar eens te halen!

Silent spring
Het is dit voorjaar 53 jaar geleden dat Rachel Carson haar spraakmakende boek Silent
Spring publiceerde, waarin ze een erg somber toekomstbeeld schetste als de mens zich
niet matigde in het misbruiken van de natuur en het tomeloze gebruik van
bestrijdingsmiddelen.
Toentertijd stond er bij ons op het toilet een poederbus met DDT en ik kan me de geur
daarvan nog levendig herinneren! DDT was hét middel om allerlei ongewenste insecten
te bestrijden en op het strand, bij zomermanifstaties en op kampeerterreinen was de
spuitwagen een vast bestandeel.

Nadat de enorme schadelijkheid voor de eigen gezondheid was aangetoond en het
middel in West-Europa uit de winkelschappen van kruidenier en bloemist verdwenen
was, bleek er in Afrika, Azië en Zuid- Amerika een onbegrensde nieuwe afzetmarkt door
de producent te zijn aangeboord. Geld laat zich niet door geweten leiden!
Spotvogel kwam later DDT nog veelvuldig op zijn pad tegen in alle Afrikaanse landen
van Tanger tot Johannesburg en van Dakar tot Dar es Salaam. Deze pesticide, die
dermate persistent is dat talloze diersoorten erdoor in aantal zijn geminimaliseerd of
uitgestorven, zou in de 3e wereld een half miljoen malariaslachtoffers hebben bespaard.
Maar was dat wel zo verstandig? Daarover later meer.
Want het gaat in dit verhaal natuurlijk eerst en vooral om de manier waarop er anno nu
met verderfelijke, gezondheid ondermijnende, natuur en milieuvijandige stoffen wordt
omgesprongen.
Dat ziet er dus allerbelabberdst uit!

Want steeds meer diersoorten blijken sinds de eeuwwisseling een alarmerende
achteruitgang te vertonen. Dit valt vooral op bij insectenetende zangvogels zoals
zwaluwen, vliegenvangers, wielewalen et cetera, maar ook bij de gewone merels en
spreeuwen.

Zowel in de broedgebieden bij ons, onderweg naar en in de winterkwartieren staan deze
dieren overal bloot aan de niets ontziende bespuitingen van bovenaf, waardoor al hun
voedsel gecontamineerd raakt met stoffen die de toch al volop aanwezige
landbouwvergiften nog eens aanvullen. Dat houdt geen enkel levend wezen vol!

Het zegt erg veel over de aard van de veroorzakers van deze ellende, dat zij ongevoelig
blijven voor alle rampspoed die zij willens en wetens openlijk aanrichten. Niet alleen
door de miljoenen kadavers van blackbirds, cowbirds en andere algemene vogels in
eigen land en in andere werelddelen, maar ook door de wijd verbreide massasterfte van
miljarden vissen, tienduizenden zeezoogdieren en ontelbare aquatische organismen.

Nuchter en objectief beschouwd lijkt het erop, dat men intussen al druk bezig is met
proefnemingen op grote zeezoogdieren en vissen, louter om te bepalen op welke wijze
de nu vaak met badgasten overbevolkte stranden weer maagdelijk gemaakt kunnen
worden.
Het lijkt mij sterk dat er op de hele aarde ook maar één mens is die op zo’n soort silent
spring zit te wachten.

Something in the air
Vanaf het midden van de jaren ’90 attenderen wereldwijd steeds meer mensen op de
opvallende ‘vliegtuigstrepen’, die vaak langer dan een half uur zichtbaar blijven en dan
niet in het uitspansel oplossen zoals normale condensstrepen – de contrails - dat al doen
zolang er door straalmotoren aangedreven vliegtuigen bestaan, maar die in de
stratosfeer uitvloeien tot nevels, die na enige tijd wolkenformaties vormen.
Hierdoor werd jarenlang voetstoots aangenomen, dat deze vorm van ‘geo-engineering’
uitsluitend ten doel had om te onderzoeken, op welke wijze er invloed kan worden
uitgeoefend op fysische en meteorologische factoren die de opwarming van de aarde
zouden kunnen temperen of helemaal tot staan kunnen brengen.

Het was bekend, dat men in de USA al in de jaren ’50 proeven nam om de
weersgesteldheid op chemische wijze zodanig te beinvloeden dat militaire operaties
erdoor gesteund konden worden, terwijl anderzijds ook de civiele sector ervan zou
kunnen profiteren. Vooral natuurlijk de landbouw.
Deze proeven verliepen niet altijd even succesvol en veroorzaakten, zéker in die
pionierfase, dermate veel milieuvervuiling dat ook toen al vogels letterlijk dood uit de
hemel vielen. Maar omdat de testbases waar dit gebeurde zich bevonden in afgelegen en
zeer dun bevolkte streken, waren er nauwelijks ooggetuigen en al helemaal geen klagers
die dit in de openbaarheid brachten.
Zonder veel kennis van de biochemie en tegen de achtergrond van de militairstrategische hoofddoelstellingen van dit ontwikkelingproject kan makkelijk worden
bedacht, dat aan het front strijdgassen vooral trefzeker functioneren naarmate ze van
geringere hoogten over de vijand worden uitgestort. Dat werkt echter hooguit zeer
kortstondig, omdat de vijand zich rap tegen dat gas zal beschermen en zo’n kist dan
desnoods met de volautomatische katapult kan neerhalen!

Daarom nam men in die jaren dan ook al proeven met het verspreiden van schadelijke
bacteriën en virussen hoog in de stratosfeer, die zouden uitwaaieren over enorme
gebieden om daar hun tactische werkzaamheden te verrichten.
De idee hierachter was ontleend aan de pandemische uitbraak van Spaanse Griep aan
het einde van WO1, waardoor er een ware slachting werd aangericht onder de, na vier
loodzware oorlogsjaren verzwakte, bevolking. Boze tongen beweren zelfs dat het
griepvirus destijds moedwillig werd verspreid.
Omdat de Amerikaanse geest altijd denkt in verdienmodellen zat het er al van meet af
aan duimendik in, dat bacteriële en virale strijdmiddelen zich ook uitmuntend leenden
voor het manipuleren van dierpopulaties in de intensieve veehouderij, een agrarische
bedrijfstak waarin Uncle Sam grondlegger, koploper en doodloper is.

Omdat de gemiddelde urbane Noordamerikaan dermate vervreemd is van natuur en
dierenleven dat men oprecht meent, dat kip verpakt en wel geboren wordt en opgroeid
in de vrieskist van de supermarkt(nb. dit is geen eigen verzinsel maar tekende Spotvogel
zowel op tijdens een hitchhikingreis throughout the States als uit de mond van New
Yorkse ontwikkelingswerkers in Botswana)was, is en blijft zo’n onzichtbare ziekmaker
letterlijk een goudmijn. Zéker in handen van farmaceuten!
Zo kwamen dus de patenten voor de civiele toepassing van als biochemisch wapentuig
ontwikkelde synthetisch gefabriceerde smetstoffen, in handen van het farmaceutische
grootkapitaal. Zélfs diepgelovigen zullen zonder nadere uitleg kunnen begrijpen dat
alles dan van God los gaat en dat er geen redden meer aan zal zijn.
En aldus geschiedde in die dagen!

Het moge duidelijk zijn dat dit alles zorgvuldig buiten beeld wordt gehouden, omdat
iedere relatie met een traumatische periode van bijna driekwart eeuw geleden
angstvallig vermeden dient te worden. Dat zou de missie alleen maar kunnen schaden!
Die missie is inmiddels duidelijk, nadat meerdere miljardairs en politici zich daarover
recentelijk in meer of minder klare taal hebben uitgesproken.
Daaruit komt naar voren, dat men zich grote zorgen maakt over het almaar verder
uitdijen van de wereldbevolking en ervan overtuigd is, dat de enige redding voor de
aarde kan bestaan uit een ingrijpend numeriek afslanken van die populatieomvang.
Hoe dat valt te rijmen met wereldwijde inzet tegen kindersterfte en met het beschikbaar
stellen van betere medicatie aan ontwikkelingslanden, waarover we in deel 8 Bill Gates
aan het woord lieten, lijkt een contradictie in termini.
Want juist door onze westers-kapitalistische bemoeienis zijn de bevolkingsconcentraties
in die landen immers ontstaan! Zieltjes winnen en zoveel mogelijk kansarmen in de
benen houden zodat men zich nog sterker kon reproduceren, getuigde vanaf de jaren ’60
van een totale afwezigheid van het realiteitsbesef bij zogenaamde hulporganisaties.
Helpen? Jawel mevrouw, mijnheer. Van de wal in de sloot!

Het toxische bacterieel- virale ‘something in the air’ dat in dit hoofdstuk wordt bedoeld,
verspreid zich vanuit een 14-tal luchtmachtbases over onze hele planeet en wordt naar
behoefte aangevuld met een aantal zware metalen en andere elementen en gifstoffen.

Op deze kaartjes is het mondiale HAARP-netwerk weergegeven en ook de
chemtrailfrequentie vanuit Long Island naar Europa vice versa op 30 september 2012 in
de vroege ochtend. Dat gaat dus nu al jarenlang zo door op vliegdagen.

Geconcretiseerd geeft dit een beeld dat weinig aan de verbeelding overlaat en waarop
menig prijsvechter jaloers zou zijn. Alleen kan je als vreedzaam mens stukken beter met
Arke, Corendon, Easy Jet of Ryan Air vliegen dan met een chemtrailkist!

What goes up
Must come down
Er is weinig fantasie voor nodig om zich in te beelden, wat er kan gebeuren als een
boordevol met toxische stoffen en zware metalen beladen sproeitoestel in de problemen
raakt en in dichtbevolkt gebied zou crashen.
Toch staat zo’n scenario beslist op een zwarte dag op de rol, want het is al duizenden
malen proefondervindelijk bewezen dat men het wat ongevallen betreft niet zo bizar of
ongeloofwaardig kan bedenken, of een érger equivalent daarvan vindt ook
daadwerkelijk plaats.

Daarvan bestaan inmiddels zo enorm veel afschrikwekkende voorbeelden dat men zich
werkelijk afvraagt, wat verantwoordelijke bestuurders en beleidsmakers bezielt om
maatschappij, samenleving en leefmilieu bloot te stellen aan gevaren voor rampen
waarvan zelfs de stoutste voorstelling de realiteit nog niet in lichtjaren zal benaderen.
Want wat zal er gebeuren als een mudvol met allerhande spuitemulsies beladen 747 in
problemen of botsing komt en neerstort op bijvoorbeeld Pernis, Shell Moerdijk of op het
kernenergiepark Doel? Tien tegen een dat daar geen enkel rampenplan in voorziet!
Maar het hoeft nog niet eens tot een daadwerkelijke crash te komen natuurlijk.
Als badgasten bij Sante Monica, Baja California of Miami Beach eerstegraads
bandwonden kunnen oplopen doordat een sproeikop op 12 kilometer hoogte verstopt
raakt en chemsnow gaat uitbraken, dan laat het zich raden wat er gebeurt als dit boven
Broadway of Central Park plaatsvindt.
Of boven Wallstreet, om maar eens een terecht doel te noemen!

Daarom nog maar weer eens een kijkje in het interieur van al die zilverglanzende
toestellen die doorgaans onhoorbaar op grote hoogte ver boven de wolkenbasis hun
verderf zaaiende lading over ruim 7 miljard mensen uitspreiden.
Afgezien van enkele honderden ongelukkige zonaanbidders, miljoenen stervende vogels
en honderden miljarden aangespoelde viskadavers heeft niemand in de peiling wat er
zich aan het voltrekken is. Want de hersenfunctie is immers het allereerste target dat
men met deze acties zoveel mogelijk wil minimaliseren.
Het is zowel in eigen land en dorp als mondiaal goed vast te stellen, dat men daarin al
behoorlijk geslaagd is!

Spotvogel, 15 januari 2015

