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Efter den första artikeln i DSM 3/2014 är det flera läsare som hört av sig. Många var positiva 

och tackade för att ”någon äntligen gjorde något”. Några hade aldrig hört talas om fenomenet 

och blivit nyfikna. Men det var också ett par skeptiker som mailade och skrev bland annat: 

”Hur kan du tro på detta?” Så jag vill inledningsvis klargöra att jag inte ”tror”, jag vill veta. 

Det är därför jag forskar. Mitt enda sätt att göra det är att läsa, vilket i den akademiska världen 

beskrivs som ”litteraturstudier” samt att studera himlen och försöka lära mig hur olika moln 

ser ut och beter sig. Min intention med mina artiklar är att jag önskar att många fler blir 

”skywatchers” och ”litteraturforskare”. Internet är fullt av information. Utmaningen är att 

försöka bedöma och sortera, värdera och strukturera. Eftersom väldigt många källor på 

internet är anonyma så är det svårt att värdera på klassiskt akademiskt sätt, d.v.s. utgå från om 

personen ifråga har kompetens att vara trovärdig eller inte. I detta fall vår man ta till andra 

bedömningsmetoder. Jag hoppas att du som läsare blir inspirerad att själv börja fråga, 

ifrågasätta och undersöka, det är min enda intention.  

  Eftersom en av de vanligaste anledningarna enligt nästan alla källor är att verksamheten, 

d.v.s. chemtrails kopplat till HAARP m.m. syftar till att påverka vädret, berättade jag i första 

delen av artikeln lite om den historiska bakgrunden till intentionerna att försöka påverka 

vädret, men också om vad de kemikaliestrimmor som man allt oftare ser på vår himmel, 

består av och teorier om varför det sprayas. Jag berättade också om utvecklingen av det  

världsomspännande systemet för elektromagnetisk kommunikation som manifesterats i 

anläggningar som HAARP, LOFAR, LOIS och EISCAT och de officiella syften de menar sig 

ha samt teorier om deras dolda agendor. Här vill jag presentera de tankar som framförts om 

konsekvenserna av att Någon eller Några försöker leka Gud.i 

Väder- och naturkatastrofer 

Flera källor menar att HAARP och chemtrails leder till mer eller mindre medvetet skapade 

naturkatastrofer runt om i världen. Jordbävningar, tsunamis, orkaner, tornados och 

översvämningar är katastrofer som visserligen sker naturligt, men som enligt vissa källor har 

ökat i omfattning och ofta kan kopplas till HAARP-aktiviteter.   

Fågel- och älgdöd 
Ett 70-tal kajor föll döda till marken den 4 januari 2011 i Falköping, varför? Fågeldöden fick 

mycket uppmärksamhet i media. Falköpingsborna blev oroliga eftersom det ryktades att det 

kunde vara en smitta av något slag. Fåglar obducerades och man fann att de inte dött av yttre 

våld. De hade kraftiga inre blödningar. En tolkning som en webbsida, Vår Nya Värld, gör är 

att fåglarna drabbades av en enorm energivåg som dödade de flesta fåglar omedelbart.  
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    Falköping - Bilden hämtad från                            Louisiana, USA, 2011 – Bilden hämtad från  

       Aftonbladet 6 januari 2011        Expressen.se den 5 januari 2011 

En ornitolog menar att enda anledningen till fågeldöden måste vara att fåglarna drabbades av 

extrema störningar. Några trodde att störningarna handlade om nyårssmällar, medan andra 

ifrågasätter varför det skulle ske just detta nyår, eftersom fåglar utsatts för nyårssmällar i 

många år utan att ramla till marken och dö. Någon menade att det var en ”lastbilsmassaker”. 

Fåglarna var uttröttade efter vintern och stod stilla på gatan när en lastbil körde över dem. De 

orkade inte flytta på sig. Men man fann inga yttre tecken på våld på dem enligt källan. Även i 

Arkansas och i Louisana i USA hittades tusentals döda fåglar runt samma nyår.  

  En anonym person berättar på en blogg att han är en mjukvaruingenjör med lång 

erfarenhet bland annat inom hemliga militära projekt. Han var en av de ledande ingenjörerna 

på HAARP-projektet, som tidigare kallades ”Lights Out”, som representant för BAE Systems 

Advanced Technologies på 90-talet. Han skriver:  

  ”Chemtrails är inte det enda som leder till massmord på våra djur, HAARP har en framträdande   

  roll i allt detta. Chemtrails skapar en beläggning med tungmetaller på de små djurens organ, och  

  ELF frekvenser (extremt låga frekvenser, min anm.) som genereras av HAARP värmer upp  

  denna metall runt deras organ, vilket får dem att kollapsa inifrån. Det är därför det inte finns  

  några yttre tecken på trauma.” 

Gåtan har ännu inte fått någon officiell lösning, vad jag vet, så mysteriet kvarstår. 

   Jakt & Jägare (2 oktober 2008) berättar om 30 döda älgar år 2008, något som man 

aldrig sett tidigare. Man skyller på fästingburna bakterier. Och det kanske det är… På Öland 

har många älgkalvar dött och man förstår inte varför. Mänger med fisk och delfiner har dött 

helt oförklarligt på många platser i världen. ”Vi tror att man via HAARP har skickat pulser på 

olika radiovågsfrekvenser för olika ändamål och när ett fiskstim eller en fågelflock råkat 

komma i vägen så har deras hjärnor slagits ut”, skriver Febe Nilsson (2014). Han menar 

också att metallsaltsförgiftning från chemtrails av källor, sjöar och floder kan spela in när det 

gäller en del djurdödsfall. Nilsson är inte den ende som för fram teorin om kopplingen mellan 

HAARP-energi och döda djur.  

Naturen dör – GMO är lösningen 
Flera källor, bland annat Charles E Little (1995) berättar om hur träd och växter dör. Rosalind 

Peterson (2014) startade California Skywatch 2002 och har samlat mängder med fakta 

omkring chemtrails. Hon varnade för fenomenet på FN:s klimatkonferens år 2007, UN 

Session on Global Warming, redan år 2007. Hon menade där att geoengineering eller 

chemtrails allvarligt hotar världens livsmedelsproduktion och människors hälsa. Redan då 

hade man observerat kraftigt förhöjda halter i grundvatten av exempelvis aluminium och 

barium (NewsVoice, 10 mars 2014). Aluminium, barium och strontium började dessutom 

uppträda i extremt höga nivåer i analyser av regnvatten, i jordprover och i analyser av trädens 

bark. Träden dör eftersom rötterna inte kan suga upp vattnet. Aluminium hindrar vattnet. 
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Många träd får ”tubsockor”. Enligt hemsidan Environmental Voice visar många träd upp 

ljusare bark vid foten, som visar att träden är döende.        

 
Bilden är från South Lake Tahoe Park i Kalifornien 

Barken på många träd har visat positivt på prover för aluminium, barium, strontium och 

titanium. Eller också blir barken spröd och går att plocka av stammen. Youtube har massor 

med små videosnuttar om fenomenet och kopplar orsaken till de gifter som chemtrails 

innehåller. Environmental Voice samlar ett forskarteam för att undersöka denna kritiska 

hälsosituation för träden och naturen. 

   Professor Alan Robock (2008) vid Rutgers University varnar för att geoingeenering-

experimenten med jordens atmosfäriska processer kan komma att skapa allvarlig torka och 

svår hungersnöd, vilket kommer att hota en mycket stor del av världens befolkning, ”var 

tredje person på jorden”. Geoengineering kan förstöra ozonlagret och antagligen förändra 

stratosfären genom att förändra vädermönstren, vilket exempelvis kan påverka de asiatiska 

monsunregnen som miljoner människor är beroende av för att överleva. 

  Klimatologen Dr Peter Cox vid Britains Hadley Centre Met Office, som är ett av 

Storbritanniens ledande forskningsinstitut för att studera och förutsäga vädret, menar också att 

”Om man mixtrar med strålningsbalansen på planeten så påverkar man alla sorts 

cirkulationsmönster, exempelvis monsunregnen, vilket skulle få fruktansvärt hemska effekter 

på människor.” 

Kemiska och biologiska vapen 
Bill Morgan (2003 & 2007) studerade Tom Beardens forskning under lång tid och upplevde 

“det största paradigmskiftet” han någonsin genomlevt. I artikeln har han sammanfattat de 

viktigaste rönen i Beardens forskning. Han berättar om Nikola Teslas upptäckt av ”radiant 

energy”, strålningsenergi och skalärvågor. Nikola Tesla menade att energi finns överallt i 

obegränsade mängder och att den kan driva alla existerande motorer utan att behöva använda 

vare sig kol, olja, gas eller någon annan energikälla. 

  Bill Morgan menar att ryssarna redan arbetet med denna energi i över 30 år och har 

skapat vapen med de longitudinala skalärvågorna, som Chrusjtjov beskrev år 1960 som att de 

kunde ”förinta hela världen”.  

  Den amerikanske TV-meteorologen Scott Stevens hävdade dock att Yakuza använde 

ryskt elektromagnetiskt vapen för att skapa orkanen Katrina i ett försök att hämnas 

atombomben mot Hiroshima. Jag gissar att det är fler än jag som börjar tycka att mycket låter 

som den värsta TV-thrillern. Jag bara berättar vad jag läst och överlåter till läsaren att fortsätta 

studierna med öppet och nyfiket sinne och själv kritiskt värdera och bedöma bedöma fakta.  
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  Om Bearden har rätt kan skalärvågsteorin enligt Bill Morgan göra det möjligt att 

förändra gravitationen, tiden, trögheten och massan i ett objekt. Det kan enligt författaren 

innebära enorma möjligheter för att driva rymdfarkoster, göra tidsresor, genomföra 

teleportation samt förstå, förklara och genomföra paranormala fenomen.  

  Skalär energi har alltså två möjligheter: att skapa fri energi för allas bästa och/eller att   

skapa ohyggliga vapen. Många vittnen, av vilka många är militärer eller f.d. militärer har 

enligt Bill Morgan vittnat om att en sådan teknologi redan existerar och att den hålls hemlig 

för mänskligheten. Experimenten med skalär-apparater kan också enligt Bill Morgan förklara 

en del mysterier som pågår, exempelvis sädesformationer (crop circles) och de lysande 

orberna som syns på himlen i ökande utsträckning, ofta i samband med sädesformationerna 

och som av många tolkas som UFOn (vilket de ju faktiskt är eftersom de är Unidentified 

Flying Objects, d.v.s. oidentifierade flygande objekt, men inte utomjordiska). 

  Bill Morgan presenterar några nya begrepp: energetics, bioenergetics, psychoenergetics.  

 

Energetics  
Energetics handlar om att HAARP med hjälp av chemtrails, som genom sina metallpartiklar i 

nanoform i atmosfären får en energiledande funktion, kan skapa möjligheter för direkt riktade 

attacker som uttrycker sig som naturkatastrofer, som exempelvis jordbävningar, vulkanisk 

aktivitet och orkaner, men också för attacker mot flygplan. En f.d. anställd vid USAs regering, 

A.C. Griffith (NewsVoice, 2014) berättar i en video och i en artikel på Internet om hur vapen 

som styrs av skalär energi redan används. Han menar bland annat att Israel har räddat USA 

från ryska skalärattacker vid flera tillfällen. Han berättar också att han blev en whistle blower 

på grund av kärlek till sitt land. Det var Reaganadministrationen som startade dessa ohyggliga 

experiment på allvar, menar han. Det är det mest hemliga projektet någonsin. Han berättar 

också om en militär som inte kunde fortsätta längre när han fick veta vad som pågick. 

”Människor har dött på grund av projektet.” Andra har blivit fängslade och till och med 

mördade.  

Bioengineering   

Sofia Smallstorm, en mycket kvalificerad biolog, berättar i en föreläsning på Youtube om 

”HAARP, Chemtrails – How They Change You” - om syntetisk biologi, bioengineering och 

transhumanism. Transhumanism är en internationell intellektuell och kulturell rörelse som 

förespråkar användning av teknik för att förbättra och utöka människans mentala och fysiska 

egenskaper. Enligt transhumanisterna kan man med utvecklad teknik hjälpa människor att 

slippa sjukdomar, handikapp och annat lidande. Enligt min uppfattning är det en synnerligen 

cynisk och inhuman människosyn. Det är verkligen att leka Gud. Transhumanisterna vill 

intensifiera evolutionen. Sofia Smallstorm är mycket kritisk mot denna utveckling. 

Psychoenergetics - Mind Control – beteendemodifikation 

Braingate är ett företag som utvecklar teknik som tillåter allvarligt funktionshindrade personer 

att styra föremål såsom dator, TV, telefon m.m. via tanken. På hemsidan skriver man 

”Turning Thought into Action”. Man har utvecklat metoder för att avkoda hjärnan. Redan på 

60-talet gjordes experiment med fjärrstyrning av möss via elektorer i deras hjärna. Professor 

José Delgado utförde experiment på människor och djur via implantat i hjärnan redan år 1964. 

Med den utvecklade teknik som HAARP och övriga radiovågsanläggningar innebär, finns det 

nu möjlighet att genomföra ”Mind control” i enormt mycket större utsträckning. En svensk 

som studerat detta och skrivit en hel del på sin hemsida White TV är advokaten Henning 

Witte. Hundratusentals människor över hela världen vittnar om att de blir utsatta för 

experiment där de bl.a. hör röster, som kommunicerar med dem. Många upplever också att de 

blir utsatta för elektromagnetisk strålning mot olika delar av kroppen. Vissa beskriver en 

känsla av att ”hjärnan kokar”. När de söker läkarhjälp klassas de som psykiskt sjuka och 
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medicineras. Nu rör vi oss inom ett skrämmande område som skeptiker lätt viftar bort som 

fantasier och konspirationsteorier, men tänk om…! Febe Nilsson (2014) tar ett pedagogiskt 

exempel: Våra mobiler kommunicerar hela tiden med mobilmasten via elektromagnetiska 

signaler. Är det då så otänkbart att våra hjärnor kan påverkas av elektromagnetiska signaler 

från någonstans? Inom parapsykologisk forskning experimenterar man med ”tankeläsning”, 

”remote viewing” (fjärrskådning) och mycket mer, som ännu inte formellt accepterats av det 

traditionella vetenskapssamhället trots mer än hundra års forskning, men som den militära 

forskningen sysslat med i decennier.  

   Regina E. Duncan som var regissör för och tidigare arbetade hos Defense Advanced 

Research Projects Agency (DARPA) och numera är verksam som Google Executive, har 

presenterat en superliten, ätbar mikrochip, som vi alla kan förväntas svälja år 2017. "Ett medel 

för autentisering”, kallar hon det. Det kallas även en elektronisk tatuering, som tar NSAs 

spioneri till helt nya nivåer. Hon talar om "mekaniska missmatch-problem mellan maskiner 

och människor”, och specifika mål är 10-20 åringar, d.v.s. barn. Det hyllas som ett "kritiskt 

skifte för forskning och medicin." Dessa biochips skulle inte bara tillåta full tillgång till 

försäkringsbolag och myndigheter, utan också till vår personliga läkemedelssituation och vårt 

eventuella avståndstagande till läkemedel.  Det innebär med stor sannolikhet i förlängningen 

att våra mänskliga fri- och rättigheter minskas avsevärt. Kan vi kämpa emot? Med en syftning 

till Orwells bok 1984 kan vi konstatera att Storebror blir allt större! 

Eugenetics, befolkningskontroll och depopulation 

Enligt Palit (2011), Coles (2012), Tanner (2012) med flera handlar HAARP och EISCAT och 

därmed också chemtrails om ett ”rashygieniskt” program, som innebär ”depopulation” av 

mänskligheten, en tanke som återkommer i flera källor.  

  Georgia Guidestones är ett granitmonument från 1980 i Elbert County, Georgia, USA. 

På monumentet finns ett längre meddelande skrivet på åtta moderna språk (engelska, spanska, 

swahili, hindi, hebreiska, arabiska, kinesiska och ryska) och ett kortare meddelande som är 

skrivet på fyra antika språk: babyloniska, klassisk grekiska, sanskrit och egyptiska 

hieroglyfer.  

        

Monumentet kallas ibland för Amerikas Stonehenge, även om de massiva stenblocken på 

Stonehenge förvisso är mycket större. Den första av de tio punkterna på stenarna är: 

”Maintain humanity under 500 000 000 in perpetual balance with nature.”- ”Bibehåll 

mänskligheten under 500 miljoner i oavbruten balans med naturen”. På vems eller vilkas 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Granit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Granit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elbert_County,_Georgia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Georgia
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5k
http://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spanska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Swahili
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hindi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hebreiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arabiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinesiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Babyloniska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klassisk_grekiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Egyptiska_hieroglyfer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Egyptiska_hieroglyfer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
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initiativ monumentet uppfördes är inte känt. Många källor menar att det är ”Eliten” bakom 

”New World Order”, den nya världsordningen, som på detta sätt informerat om sin 

framtidsvision. 

  Henry Kissinger har enligt van Helsing (ref. av Björn, 2013) sagt följande: ”Allt 

kommer att bli annorlunda, många kommer att lida. Det blir infört en ny världsordning. De 

som överlever kommer att leva i en mycket bättre värld. En värld som vi har längtat efter blir 

till en realitet.” 

   En av grundarna till FED, USA:s centralbank, Paul Warburg, konstaterade: 

”Världsregering kommer vi att få, oavsett om vi vill det eller ej. Den enda fråga som återstår 

är om människor kommer att frivilligt samtycka till detta, eller om vi blir tvungna att tvinga 

dem.” (Citatet finns bland annat på Wikipedia.) 

  Om man Googlar på chemtrails, HAARP och depopulation/befolkningskontroll får man 

många träffar med skrämmande information. Tanken om befolkningskontroll, ja även 

medveten befolkningsminskning är en gammal agenda, som är nära knuten till genetik och 

rasbiologi, där väl vår mest kända förespråkare är Hitler och nazisterna.  

  I början av 1970-talet skrev Henry Kissinger ett topphemligt dokument - ett National 

Security Memorandum (NSM 200) där han uppgav att "avfolkning bör vara högsta prioritet 

för USA:s utrikespolitik gentemot tredje världen”. Detta Memorandum antogs av det 

nationella säkerhetsrådet som officiell amerikansk utrikespolitik mot tredje världen. Henry 

Kissinger hade fått i uppdrag att utreda frågan om det som kallades ”överbefolkningen” i 

världen. Familjen Rockefeller hade oroat sig för denna fråga sen tiden för första världskriget. 

NSM 200-policyn hölls således hemlig i nästan 15 år, tills privata rättsliga åtgärder av 

organisationer, kopplade till katolska kyrkan, tvingade fram ett frisläppande år 1989.  

  Familjen Rockefeller och deras vänner beundrade Hitler och Tyskland för att de så 

öppet arbetade med sina eugeniska experiment. Där kunde man öppet med tillåtelse från 

högsta ledningen (Himmler), utföra experiment på ”de mest skilda rasgrupper”. De grymma 

idéerna bakom dokumentet doldes i begrepp som ”valfrihet” och ”hållbar utveckling” samt 

”den gröna revolutionen”. I klartext kunde det handla om ”sterilisering eller svält”. I NSM 

200-promemorian nämndes 13 länder som skulle prioriteras. I Afrika-Egypten handlade det 

om Etiopien och Nigeria; i Asien-Indien: Pakistan och Bangladesh; i sydöstra Asien: 

Indonesien, Thailand och Filippinerna; i sydvästra Asien: Turkiet; samt i Amerika: Mexico, 

Brasilien och Colombia. 

  Det är viktigt för oss svenskar att komma ihåg att vi var tidigt ute med rasbiologisk 

forskning. Redan år 1909 hade Svenska sällskapet för rashygien bildats. Fredagen den 13 maj 

1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. 

Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 

13 januari 1920 och undertecknats av ledande politiker som socialdemokraten Hjalmar 

Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade 

starkast möjliga politiska stöd. (Wikipedia) De rasbiologiska tankarna har således funnits 

länge och haft starkt stöd, men de finns fortfarande kvar på många håll även om de kanske 

inte uttrycks lika tydligt och öppet som under början av 1900-talet. 

  Ett exempel är mångmiljardären Bill Gates och hans s.k. filantropiska verksamhet, hans 

”enorma insatser” för världens fattiga. Bill Gates far, William H. Gates Sr, har länge varit 

involverad i rashygiengruppen Planned Parenthood, en organisation som har sina rötter i den 

amerikanska Eugenics Society (Natural News, 2012). I en intervju år 2003 med PBS´ (Public 

Broadcasting Station) Bill Moyers, medgav Bill Gates att hans far var chef för Planned 

Parenthood, som grundades på idén att de flesta människor bara är "lättsinniga slöfockar" och 

"mänskliga ogräs" i behov av utgallring. Hans insatser när det gäller vaccin i 

utvecklingsländerna har på senare tid utsatts för omfattande kritik. Vacciner generellt har 

ifrågasatts alltmer under senare tid. Skandalen kring Tamiflu är bara ett av många exempel, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_s%C3%A4llskapet_f%C3%B6r_rashygien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialdemokraterna_(Sverige)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Branting
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Branting
http://sv.wikipedia.org/wiki/Moderaterna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arvid_Lindman
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men det är ämnet för en annan artikel. Bill Gates talar om ”nya vacciner som skulle minska 

planetens födelsetal”.  På en TED-konferens 2010 håller han tal om detta och säger: 

”Först av allt har vi befolkningen. Världen i dag består av 6,8 miljarder människor. Vi är på väg 

upp mot cirka 9 miljarder. Om vi nu gör ett riktigt bra jobb när det gäller nya vacciner, hälso- 

och sjukvård och tjänster för reproduktiv hälsa, kanske vi kan sänka den med 10 eller 15 

procent.” (s.271) 

Bill Gates är en av de största aktieägarna i Monsanto, som är ett multinationellt kemi-, 

läkemedels- och jordbruksföretag och som är världens näst största producent av 

genmodifierade frön. 

  I en artikel där ”En Insider talar ut” menar denne att ”hela chemtrailsfrågan är 

relaterad till en plan för att minska världens befolkning till omkring 450 till 500 miljoner 

människor och man börjar med USA först.” Varför USA? Därför att människorna i USA är de 

enda som har den mest avlägsna chans att stoppa detta, menar Insider. Den amerikanska 

befolkningen ska omintetgöras genom ”influensa A”. ”Forskare vid United States Army 

Medical Research Institute of Infectious Diseases, USAMRIID, vid Fort Detrick i Frederick 

MD har rekonstruerat och ändrat H1N1 Spanska sjukan-viruset, vilket gör det betydligt mer 

dödligt än det var när den var ansvarig för 1918-1919 års influensapandemi som dödade över 

20 miljoner över hela världen.” Vacciner kommer inte att fungera, enligt Insider. Min 

mormor dog förresten i Spanska sjukan. 

  Min kommentar är: Endast framtiden kan utvisa om detta är vansinniga konspirations-

teorier eller om det finns frön av sanningar i Insiders berättelser.  

Vem sprayar? 
De flesta källor jag tagit del av menar att det ”blir allt tydligare att det militära 

etablissemanget ligger bakom dessa chemtrails”. De som drivit fram den tekniska 

forskningen i världen är framförallt rymdforskningen samt vapen- och krigsindustrin. 

Eftersom rymdforskningen och vapenforskningen intensifierats under de senaste decennierna 

så är det väl ett antagande som har en ganska fast grund att stå på att det är dessa intressen 

ligger bakom. I dokumentären Bye Bye Blue Sky av Patrik Pasin avslöjas att militären 

upphandlat ”tonvis med barium som används i chemtrails”. Men det kan finnas flera 

intressenter. ”Follow the Money” är ett råd som ofta ges till forskare och undersökande 

reportrar. Vem tjänar på att mänskligheten sprayas med gifter? Om enda skälet är att bygga 

upp en sköld mot solens UV-strålning så är det ju mänskligheten som förväntas tjäna på det, 

men varför då så hemligt? Och varför så giftigt? 

  Om skälet är att utröna rymdens hemligheter, som geoingenjörer menar, varför då så 

hemligt, och varför en sån enormt mängd irrelevanta gifter (röda blodkroppar, virus, bakterier, 

svamp m.m.)? Men om skälet är att förgifta markerna med aluminium för att få möjlighet att 

sälja aluminiumresistenta och genmanipulerade grödor, då vet vi att Monsanto och andra 

megaföretag i branschen tjänar miljarder och åter miljarder på sina genmanipulerade, 

aluminiumresistenta utsäden, GMO. Bill Gates, som enligt vad jag nämnt tidigare, är en av de 

största aktieägarna i Monsanto medger i en artikel (Kent, 2012) att chemtrails sprids. Syftet 

för honom är ”växthuseffekten”. Han menar att om inte makthavarna gör något så måste 

”Gates och Co … rädda planeten”.  

  Monsanto lär också utveckla genmanipulerade träd för att kunna ersätta dem som dör  

 idag. I mars 2010 berättade P4Halland följande:  

”Inom några veckor ska Jordbruksverket ge besked om ifall hundratals genmodifierade 

trädplantor ska planteras på ett fält i Halland. Det skulle vara första gången som genträd i större 

skala tillåts rota sig i den svenska naturen. … Förhoppningen är att de ska växa fortare än 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Multinationellt_f%C3%B6retag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kemi
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4kemedel
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Genetiskt_modifierade_organismer
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vanliga aspar. Om tillväxten ökar i de svenska skogarna kan det ge mer råvara till såväl 

skogsindustrin som till bioenergi.”  

Jag vet inte hur det gick, men det är skrämmande att tankarna fanns. Den tyske skogs-

ekonomen Lutz Fähser intervjuas av den frivilliga rörelsen ”HejdåGMO”1 där han säger:  

”Det går kanske bra med första generationens träd men sedan är det slut, fröna gror inte och 

träden kan inte föryngra sig själva. Några stora företag i världen äger patentet på träden, som 

skogsägare blir beroende av. Genmodifierade träd är Super-Gau i naturen, den största olyckan 

man kan föreställa sig”.   

”Biverkningar” 

Många blir sjuka av chemtrails, bara några timmar efter besprutningarna. Beroende på ålder, 

allmäntillstånd och immunitet uppvisas symtom som andningsbesvär, torr rethosta, 

huvudvärk, näsblod, astmaliknande attacker, nackstelhet och värkande leder, ryckningar 

(tremor) i ögonlock, yrsel, eksem och värk i kroppen, halsont, diarré och blodstockning och 

svårigheter att koncentrera sig och komma ihåg saker. Jag har själv fått diagnosen ”lindrig 

KOL” för ett par år sedan trots att det är över 40 år sedan jag slutade röka. Det är klart att jag 

börjar undra. Ibland åtföljs influensaliknande tillstånd av feber. Dr Len Horowitz, är en 

kontroversiell medicinsk auktoritet. Han menar att det finns personer inom amerikanska staten 

som konspirerar med läkemedelsindustrin för att göra människor sjuka. Han menar att 

chemtrails förstör vårt immunförsvar. Han fick bekräftat från Centers for Disease Control 

Toxicology att det fanns en del Ethylene dibromide i flygplanets bränsle. Ethylene dibromide 

är känt som en cancerframkallande kemikalie och som därför togs bort ur bensinen, som blev 

blyfri. Nu plötsligt fanns den i det flygplansbränsle som militära flygplan avger på höga 

höjder. Detta leder till fysiska problem hos människor. De får antibiotika och får ännu mer 

kemikalier, som i sin tur leder till ännu större problem i kroppen.2 

  Lunginflammation, hjärtproblem och till och med död har inträffat. Chemtrails-Sverige 

rapporterade i augusti 2008 från en amerikansk källa om ”epidemier” i samband med 

besprutningarna och att sjukhusen överhopas, i synnerhet några timmar efter sprutning av 

chemtrails. Läkare varnar för att vi har D-vitaminbrister. Barry Davis (2011) menar att det 

beror på att det molntäcke, som chemtrails skapar stänger ute solen.    

  William Thomas (1962-2008) refererar till en artikel i Idaho Observer, där en neuropath 

(vilket är en särskild läkarutbildning i Kanada) berättar om fysiska och psykiska problem som 

beskrivs vara chemtrails-relaterade. Man hade iakttagit att andningsproblemen hos personer 

inte beror på virus eller bakterier utan är svamp. ”Vad det än är som är källan, så ökar 

svampinflammationerna.” Två cancerläkare som trakasserats av skolmedicinen för sina 

teorier, den svenska läkaren Erik Enby och den italienske läkare Tullio Simoncini, har båda, 

oberoende av varandra, kommit fram till att cancer är svamp. Flera källor menar att en 

biverkan av sprayningen av chemtrails leder till ökning av cancerfallen. 

Morgellons syndrom 

Dessutom har ett säreget och synnerligen skrämmande syndrom som kallas Morgellons 

sjukdom vuxit fram och ökar i omfattning. Det finns drabbade även i Sverige. Morgellons har 

bland annat kopplats till tidigare nämnda eugeniska och transhumanistiska verksamheter. Man 

har också fastslagit att det finns en direkt koppling mellan Morgellons sjukdom och de 

frystorkade röda blodceller som man hittat i luftproverna. Men det finns också, som nämnts, 

teorier om att GMO, d.v.s. genmanipulerade livsmedel, kan vara orsaken. Clifford Carnicom 

                                                      
1 http://hejdagmo.se/2013/01/04/jordbruksverket-ar-inte-nojd-over-gmo-asp-forsoket-av-slu/  
2 Chemtrail Flu: Have You Got it Yet? (2013) Worldtruth.TV -  http://worldtruth.tv/chemtrail-flu-have-you-got-

it-yet/ 

http://hejdagmo.se/2013/01/04/jordbruksverket-ar-inte-nojd-over-gmo-asp-forsoket-av-slu/
http://worldtruth.tv/chemtrail-flu-have-you-got-it-yet/
http://worldtruth.tv/chemtrail-flu-have-you-got-it-yet/
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and Dr. Gwen Scott berättar i en video på Youtube, ”Revelations From A Man Who Helped 

Design Morgellons Disease” om vad Morgellons består av, var den kommer ifrån och att alla 

kommer att drabbas.     

  Första gången världen fick veta om Morgellons var år 2002 då hemmafrun Mary Leitao, 

som tidigare arbetat som laborant på ett sjukhus, hittade en tunn tråd i en varböld på sin  

son Andrews läpp. Tråden liknande ett maskrosfjun. Pojken klagade att ”baggar kryper under 

huden”. När den lille sonen fick klåda och konstiga utslag som läkarna inte kunde få diagnos 

på så plockade mamman fram barnens leksaksmikroskop och fann mystiska färgade fibrer, 

märkliga fibertrådar i svart, vitt eller rött, i de små sår hon i förstoring kunde se på pojkens 

hud. Mary Leitao vände sig till åtta olika läkare i ett försök att förstå vad som hände med 

hennes barn, men fick aldrig något tydligt svar. Alla läkarna sa att pojken var helt frisk och att 

trådarna egentligen bara kom från hans kläder eller leksaker. Hon sökte då info på nätet och 

upptäckte att det inte bara var hennes pojke som led av den konstiga sjukdomen, som läkarna 

vägrade både undersöka och erkänna, utan många människor över hela världen.  

  Efter mediauppmärksamhet har amerikanska väljare tryckt på via sina politiker så att 

CDC, Centers for Disease Control and Prevention, det amerikanska smittskyddsinstitutet, 

blivit tvungna att utreda denna ”unexplained dermopathy” (oförklarliga hudsjukdom). Mary 

Leitao och hennes man grundande en fond för att noggrant undersöka denna sjukdom som de 

kallande för Morgellons sjukdom. Namnet Morgellons lär komma från en sjukdom beskriven 

år 1690.   

  
Bilderna hämtade från Google 

   Ivan Björn (2013) berättar i en artikel i NewsVoice bland annat om en tysk dokumentär 

där Morgellons beskrivs som en ”levande” teknik i kroppen. Dessa fibrer växer och 

kommunicerar, enligt vissa personer, med din kropp. Ett gränssnitt sammankopplar elektronik 

med ditt nervsystem. ”Det handlar alltså om total kontroll” och genast går mina tankar till ett 

program på White TV där Edward Snowden, NSA-visselblåsaren, inleder med varningen: 

”They are watching everything you do” och menar att vi inte längre har något privatliv alls. 

Han menar vi kan skapa oss ett ostört privatliv om vi lägger telefon, läsplatta etc. ifrån oss och 

lämnar TV-rummet. Zara Öberg, som har utbildningar inom miljö, miljömedicin, natur, 

medicinsk geologi, geologi och ekologi och bloggar, föreläser och undervisar inom många av 

dessa ämnen menar i sin blogg att ”nya rön antyder att sjukdomen är högst verklig och att 

den kan ha ett samband med genetiskt modifierade (GM) livsmedel. Merparten av de som är 

drabbade är högkonsumenter av genmanipulerade livsmedel, vilket är en av de bidragande 

orsakerna till teorin.” 

Hur agerar myndigheter och politiker? 

Vem har gett tillåtelse till att flygplanen som sprayar ut metaller och gifter får flyga över 

Sverige? Ett par källor menar att dåvarande statsministern Göran Persson år 2001 ingick ett 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
http://www.cdc.gov/unexplaineddermopathy/investigation.html
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avtal med CIA att tillåta flygplan att bespruta vår luft för att sänka temperaturen, d.v.s. med 

växthusteorin som utgångspunkt, den teori som alltfler klimatforskare numera ifrågasätter. 

Persson och George W Bush hade täta kontakter vid den tiden. Finns det något officiellt 

dokument eller protokoll som kan bekräfta det? Om allt bara handlar om att rädda och skydda 

oss borde det finnas ett offentligt dokument. Blev också Göran Persson förd bakom ljuset med 

förförande argument om att rädda planeten? Eller…? 

  Redan den 6 oktober år 1997 lämnade två Miljöpartister, Eva Göes och Ragnhild 

Pohanka in en motion till Riksdagen (1997/1998:U416) där de begär svar på ett antal frågor 

omkring HAARP. De skriver bland annat:  

 
  ”Förmågan för HAARP, rymd- och raketkombinationen att skicka en oerhört stor mängd energi,  

  jämförbar med en atombomb, vart som helst på jorden via laser och partikelstrålar, är  

  förskräckande. Projektet skall ’säljas in’ till allmänheten som en rymdsköld mot (fientligt)  

  inkommande vapen eller mer vedertaget, en apparat för att reparera ozonlagret. I den kedja som  

  HAARP ingår i, återfinns CRM Chemical Release Modules, där man framkallar artificiella   

   moln. 1980 hade man ett projekt som hette ’Project Waterhole’. 1983 släppte man ut kemikalier    

  i jonosfären och orsakande en aurora borealis (norrsken, min anm.). 1991 uppenbarade sig åter  

  en sådan aurora borealis över Texas, och himlen såg ut som en julgran. De experiment som 

  pågår i det tysta i Amerika kan inte ses isolerade från världen i övrigt. Vi håller oss på jorden,  

  men vad kan vi bli utsatta för från jonosfären, 48-50 000 km över huvudet på oss? Vi anser att  

  USA:s experiment i jonosfären och över våra huvuden skall utredas av ett internationellt forum.  

  Det angår i högsta grad alla som finns på detta jordklot.” 

Motionärerna ville att Sverige på internationell nivå skulle begära en utredning om HAARP-

projektet m.m. Den 10 oktober samma år, efter fyra dagar, bordlades frågan. Motionen visar 

en imponerande djup och bred kunskap på ett mycket tidigt stadium när det gäller chemtrails 

och HAARP. Alltså borde Göran Persson ha varit medveten. Jag vet inte vad som hänt sen 

dess.  

  Ett par dagstidningar, bland annat Aftonbladet, berättar i september 2012 att 

miljöpartisten Pernilla Hagberg menar att strimmorna på himlen innehåller gifter och 

kemikalier. Hon blir naturligtvis förlöjligad och motsagd bland annat av SMHI. – ”Det här 

tror jag definitivt inte på. Jag har väldigt svårt att tro att någon skulle manipulera vädret på 

det viset”, säger Anette Levin vid SMHI. Tro stod mot tro… I en ”Faktaruta” till artikeln 

hävdas att:  

"’Chemtrail’ är en populär konspirationsteori som florerar på nätet. Teorin går ut på att kemiska 

och biologiska gifter sprutas ut från flygplan på höga höjder. Många anhängare av teorin hävdar 

att sammansvärjningar av myndigheter, regeringar och säkerhetstjänster ligger bakom 

utsläppen. … Det finns inga som helst vetenskapliga belägg för att teorin om ”chemtrails” 

stämmer.” 

Avslutande reflexioner 
Om chemtrails inte existerar kan man undra varför det tas patent på sånt som bland annat har 

till uppgift att skapa moln och att sprida ut kemikalier? NewsVoice (26 mars 2014) fick 

genom en f.d. fraktpilot, Connall, kännedom om att den amerikanska regeringen och privata 

företag, främst militära, hade registrerat ett stort antal patent som beskrev metoder för att 

släppa ut en rad olika ämnen i atmosfären. Samma ingredienser som beskrevs i patenten, 

bland annat aluminium, barium och strontium började dessutom uppträda i extremt höga 

nivåer i analyser av regnvatten, i jordprover och i analyser av trädens bark. NewsVoice har 

listat patenten. 

  Connall flyttade till Sverige år 2013. Han berättar att han är chockad över vad han 

observerar eftersom han trodde att Sverige var ett naturparadis där människor och 



11 
 

miljöorganisationer var väldigt medvetna och låg i framkant i miljöfrågor. Sverige är så 

intensivt besprutat med kemikalier och tungmetallpartiklar i nanostorlek eller ”chemtrails” 

och samtidigt så högt belastat med elektromagnetisk strålning från mobilmaster och trådlös 

teknik att det är något av det värsta han hittills varit med om. ”Människor jag talar med får 

svår migrän, hosta och andningsproblem när sprutningarna är intensiva, i kombination med 

de höga nivåerna av mikrovågor från mobilmaster och rader kommer detta att leda till en 

folkhälsokatastrof, ” berättar han. 

  I en av William Thomas Timelines (u.å.) berättar han om att Raytheon Corporation, 

världens fjärde största militära vapenproducent, har köpt HAARP-patent. Raytheon och 

Northrop Grumman kör aerosol-program i USA för att förbättra radarvapnens lednings-

förmåga. Raytheon äger General Dynamics, som ligger i främsta ledet när det gäller att bygga 

militära UAV, d.v.s. förarlösa flygplan, ibland kallade drönare, och nu rapporterar man väder 

för NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) genom Raytheon Advanced 

Weather Information Processing System-datorer kopplade till sina UAV 

vädermodifieringsenheter och radarvapen. Gordon Duff (2014) skriver i en artikel om det 

försvunna Malaysiska Flight 370. Det intressanta för min artikel om chemtrails är att 

flygplanet, en s.k. 777/200, har en enormt avancerad teknik som innebär att det kan fjärrstyras 

bland annat från marken. Boeing 777 är enligt Wikipedia ett tvåmotorigt passagerar- och 

fraktflygplan utvecklat och tillverkat av Boeing. 777:an, också kallad "Triple Seven" eller 

"Trippelsjuan", är världens största tvåmotoriga plan och drivs av de hittills största 

jetmotorerna som tillverkats. Tekniken har utvecklats på grund av rädslan för att terrorister 

ska kapa flygplan. Det kan således startas och landas fjärrstyrt. Raytheon Corporation 

tilldelades ett kontrakt med Federal Aviation Administration för 8 år sedan för att genomföra 

ett "Advanced Route Evaluation System" (ARES) och att arbeta ”i samförstånd med” det 

system som drivs av CIA. Kan det vara så att en del av de flygplan som sprutar egentligen är 

obemannade och fjärrstyrda? Av vem i så fall? 
    

Att bli en ”privatspanare” 
För dig som inte riktigt har tid eller lust att läsa en massa texter för att kunna ta ställning, men 

vill ändå veta, rekommenderar jag i första hand två mycket intressanta, informativa och 

lärorika filmer på Youtube om Chemtrails: ”What in the world are they spraying?” (2008) 

och”Why in the world are they spraying?” (2012), båda av Michael J Murphy, där han 

intervjuar experter inom olika professioner med koppling till väder, flygning, ekologi m.m. 

Han reser också runt till olika länder för att undersöka situationen på fler platser än i USA. 

Här nämns ett intressant fenomen, s.k. “pre-programming”, vilket innebär att olika TV-

program får inslag om exempelvis chemtrails m.m. Det är en form av ”tankekontroll”, ”mind 

control”, menar han. Exempelvis förs "samtalsämnen" in i TV-program med syfte att 

medvetet påverka hur människor ser på verkligheten. Det blir ett slags hypnotiska 

suggestioner som formar världsbilden hos människor. Ett exempel: först berättar de om någon 

som talar om att chemtrails är "anti-amerikanska", sen beskriver de en person som en 

"inhemsk terrorist", så att kopplingen kommer att bli en del av ditt tänkande. Chemtrails 

kopplas om och om igen i olika program och filmer samman med terrorism. Sen kommer alla 

som kopplar chemtrails till den egna militären eller CIA att kunna stämplas som 

”konspirationsteoretiker”. Att merparten av detta är ”sinnes-programmering” (mind control) 

blir då inte så uppenbart. Denna typ av ”subliminal” påverkan sker hela tiden i reklam, i 

politiska budskap m.m. Åsikterna smygs på oss utan att vi är medvetna om vad som sker. 

  Ett skrämmande och tydligt exempel är NASA:s Contrail Watching for Kids3 där man 

använder en bild på chemtrails för att visa hur naturliga kondensstrimmor ser ut, och som har 

                                                      
3 http://mynasadata.larc.nasa.gov/804-2/contrail-watching-for-kids/  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Boeing
http://mynasadata.larc.nasa.gov/804-2/contrail-watching-for-kids/
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texten: ”Syfte: Contrails är långa moln som görs av högtflygande flygplan. Eftersom barnen 

är så bra på att titta på molnen, kan de lätt lära sig att identifiera strimmor.” 

  För att nämna några personer, förutom Michael Murphy Group, som nationellt och 

internationellt ägnat sig att forska och sprida varnande information om chemtrails, HAARP, 

Morgellons, med mera är Jeff Rense, Clifford Carnicom, Dane Wigington, Russ Tanner och 

G. Edward Griffin. En f.d. TV-meteorolog, Scott Stevens, fick sparken när han började berätta 

om chemtrails i nationella radiointervjuer. Han flyttade till Denvers Internationella flygplats 

och ägnade sig en tid åt att studera flygplanen och att forska om chemtrails på heltid, samt 

höll igång en ”WeatherWarsinfo-blogg.   

  Den 17-19 augusti 2012 genomfördes en tredagarskonferens i Los Angeles, 

”Consciousness Beyond Chemtrails Conference”. Där deltog Clifford Carnicom, Scott 

Stevens, William Thomas, f.d. kongressledamoten Cyunthia McKinney och flera andra 

personer som vigt sina liv åt denna forskning och nu arbetar aktivt med att upplysa om 

riskerna med chemtrails.   

  Här i Sverige genomfördes en demonstration i Stockholm mot chemtrails den 26 april i 

år. På Facebook finns det ett stort antal grupper, Chemtrails i Sverige, Chemtrails-Sverige, 

ChemtrailsSweden, Kemikaliedetektiven, Mona Nilssons blogg, Mobiltelefoni, WhiteTV med 

flera. Nu senast har Skywatch Sweden startat som vill försöka vara en plattform för det 

samlade chemtrailsarbetet i Sverige. Internet och Youtube är fulla med artiklar, filmer, både 

korta och långa, samt bloggar med mera. Det är bara att söka och läsa och lyssna och 

reflektera och diskutera och studera himlen. Medvetenheten ökar och fler och fler lyfter 

blicken mot den numera disiga himlen och blir en ”skywatcher” och frågar sig och andra: 

”Vad är det som är på gång – egentligen? Är det till mänsklighetens fromma eller håller 

världens mest ohyggliga brott på att avslöjas för mänskligheten? Vad kan vi i så fall göra för 

att stoppa det som sker?” 

  En intresserad läsare av första artikeln ringde och frågade: ”Blir du inte rädd när du 

läser och skriver om allt detta skrämmande?” Jag hörde mig själv svara: ”Jo, jag blir rädd, 

mycket rädd, men jag är mest rädd för alla tysta människor, alla som ’inte tror’ och inte ens 

verkar intresserade av att undersöka, alla som säger att det är ’vanliga moln’, alla som hånar 

och förlöjligar och säger att det är en ’konspirationsteori’.” Och jag tänker på Martin Luther 

Kings kloka ord: 

 

 

"Det är inte de onda människornas ondska som är det farliga,  

utan de goda människornas tystnad " 

 

 

i Artiklarna är baserad på en alltför stor mängd referenser för att referenslistan ska kunna inkluderas till artikeln. 

Den intresserade hänvisas istället till min Boksida på www.piahellertz.com/Bocker.htm.  

Där finns dels en ”ren” referenslista och dels en referenslista där jag sammanfattat innehållet i de flesta av 

artiklarna jag läst. 
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